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СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ
ДУБРІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЕЛЮВІАЛЬНИХ КАОЛІНІВ
Узагальнено матеріали по Дубрівському родовищу лужних елювіальних каолінів, яке знаходиться в Баранівсько
му районі Житомирської області і входить до складу Дубрівсько-Хмелівського каолінового району. Досліджено
причинно-наслідкову зумовленість структурно-тектонічної, геологічної неоднорідності Дубрівського масиву з
морфологією, зональністю і речовинним складом кори вивітрювання і, як наслідок — з неоднорідними морфоло
гією, внутрішньою будовою та якісними параметрами покладу елювіальних каолінів. На підставі координат і
опису свердловин вивчено рельєф підошви і поверхні покладу елювіальних каолінів, а також латеральну зміну
його товщини. З’ясовано, що товщина покладу каолінів має обернену кореляцію з рельєфом його підошви, зокре
ма підвищеним ділянкам підошви відповідають незначні товщини каолінів і навпаки. За результатами опро
бування свердловин та хімічного аналізу каолінів досліджено розподіл оксидів заліза й титану та білизни у
вертикальному перетині каолінів, а також встановлено латеральний розподіл вмістів оксидів Al2O3, Fe2O3 та
TiO2. Встановлено, що на окремих ділянках латерального поширення елювіальних каолінів концентрації Fe2O3
та TiO2 мають прямий або обернений кореляційний зв’язок. Показники білизни елювіальних каолінів у верти
кальному перетині мають значну мінливість і переважно прямий кореляційний зв’язок із вмістами оксидів за
ліза і титану або ж з одним із цих показників. З’ясовано, що у зразках каолінів майже всіх свердловин відбуваєть
ся закономірне зменшення показника білизни з глибиною. Встановлено обернений кореляційний зв’язок вмісту
Al2O3 з концентрацією Fe2O3 і лише на окремих ділянках — з вмістом TiO2. Загалом, для родовища характерні
неоднорідність підошви і поверхні покладу, його товщини, а також вмісту породотворних оксидів у вертикаль
ному розрізі та за латераллю.
Ключові слова: Житомирська область; Дубрівське родовище; елювіальні каоліни; геологічна будова; структур
но-літологічна модель.

Вступ
Стрімкий розвиток виробництва керамічної
плитки зумовлює необхідність розширення
сировинної бази за рахунок залучення альтер
нативних видів природних і техногенних мате
ріалів. Зважаючи на відсутність в Україні про

явів польових шпатів, придатних для виготов
лення керамічної плитки за швидкісними
режимами випалу, вітчизняним підприєм
ствам доводиться імпортувати російські та ту
рецькі польовошпатові матеріали переважно
альбітового складу. В Україні є можливість ви
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користання практично невичерпних резервів
вітчизняної сировинної бази кварц-польово
шпатових матеріалів.
У рамках традиційних технологій кераміч
них плиток різного призначення перспектив
ним є використання лужних каолінів, які є
комплексною сировиною завдяки одночасно
му вмісту алюмосилікатних та польовошпато
вих мінералів. Прояви лужних каолінів приу
рочені головним чином до елювіальних каолі
нів. Як відомо, лужні каоліни містять ∑ Na2О +
+ K2O від 1,7 до 6,0 мас. %, в той час як вміст
лужних оксидів у складі основних каолінів не
перевищує 0,3—0,5 %.
Порівняно високий вміст реліктових польо
вих шпатів у лужних каолінах надає можли
вості отримання з їх використанням польо
вошпатових продуктів. Сучасний рівень тех
нологій збагачення дозволяє одержати польовошпатвмісні суміші із заданим хіміко-мінеральним складом. Зарубіжний досвід свідчить
про можливість використання лужних каолі
нів як основної сировини з незначною підших
товкою керамічних мас для виготовлення об
лицювальних керамічних плит.
Для отримання польовошпатових, кварцо
вих і каолінових концентратів, що застосову
ються у фарфоро-фаянсовій, електротехнічній
та інших галузях промисловості, використову
ються лужні каоліни. Найбільш значними ро
довищами лужних каолінів у межах каолінової
провінції Українського щита (УЩ) є Дубрівське,
Дібрівське, Майдан-Вільське, Богородицьке
(Біла Балка) та Катеринівське.
Дубрівське родовище елювіальних каолінів
розташоване у північній частині провінції као
лінів УЩ, у Волинській каоліновій субпровін
ції, Дубрівсько-Хмелівському промисловому
каоліновому районі. В адміністративному від
ношенні родовище знаходиться в Баранівсько
му районі Житомирської області, в 5,0 км на
північний захід від с. Дубрівка, за 0,5 км на пів
нічний захід від околиці с. Глинянка, на схилі
долини струмка Солотва, який перетинає ро
довище з південного сходу на північний захід і
впадає у р. Смолка (рис. 1). Північно-західна
ділянка Дубрівського родовища розташована
на лівому березі струмка Солотва. Заплава за
болочена та вкрита луговою рослинністю.
У межах каолінового району елювіальні као
ліни утворилися здебільшого внаслідок виві
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трювання мігматитів житомирсько-кірово
градського комплексу, рідше — гнейсів, поде
куди гранітів. Найбільш перспективні прояви
елювіальних каолінів встановлено в районі сіл
Яблунівка, Манятин, Красностов, Мокре, Хи
жавка, Дубрівка Буртин, Майдан-Віла, Печа
нівка. Глибина залягання каолінів сягає до
52 м; товщина — від 0,5 до 20 м.
Дослідження Дубрівського родовища елю
віальних каолінів здійснювалося з 1923 по
1984 р. У подальші роки комплексною геоло
гічною експедицією «Укргеолстром» Міністер
ства промисловості будівельних матеріалів
УРСР проведено роботи з уточнення умов за
лягання, дослідження якості каолінів Дубрів
ського родовища. Якість каолінів родовища
вивчено щодо їх придатності для виробництва
вогнетривкої напівкислої цегли для мурування
теплових агрегатів. Було встановлено, що као
ліни Дубрівського родовища належать до вог
нетривкої сировини класів «ПВ» і відповідають
вимогам ГОСТ 390-83 — «Изделия огнеупорные
шамотные и полукислые общего назначения».
Придатність каолінів лужних та жорстви
польовошпатової для виготовлення керамічної
плитки встановлено в 2020 р. технологічними
випробуваннями та виготовленням промисло
вої продукції.
Враховуючи підвищений попит на каоліно
ву, зокрема польовошпатову сировину, у 2018
р. було прийнято рішення по відновленню роз
відувальних робіт Західно-Глинянської ділян
ки Дубрівського родовища первинних каолінів
(Приходько, 2018); у 2019 р. проведено геологоекономічну оцінку родовища з метою виокрем
лення Центральної ділянки як окремого
об’єкта надрокористування (Приходько, 2019);
у 2020 р.— Північно-Глинянської ділянки (Спе
ціальний…, 2020) та ділянки «П’ятирічка»
(Спеціальний…, 2012; Шепель, 2021). На вка
зані ділянки, після проведення аукціонів Дер
жавною службою геології та надр України,
були надані спеціальні дозволи на користуван
ня надрами. У зв’язку із зазначеним проведені
авторами статті узагальнення фактичного ма
теріалу і графічні побудови набувають акту
альності та інформаційної значущості.
Мета публікації — узагальнити матеріал про
геологічну будову Дубрівського родовища,
охарактеризувати профіль і речовинний склад
кори вивітрювання, дослідити особливості за
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Рис. 1. Розташування кар’єрів Дубрівського родови
ща на космічному знімку з порталу Google Earth
Fig. 1. Location of Dubrivsky’s quarries deposit in a space
image from the Google Earth portal

лягання елювіальної товщі і розподіл основних
породотворних оксидів у вертикальному про
філі та за латераллю покладу. В основу дослі
джень покладено матеріали виробничих звітів,
координати, опис та результати опробування
свердловин, результати хімічного аналізу као
лінів. Авторами використано методи узагаль
нення, аналізу, синтезу, дедукції, кореляційні,
картографічні. Картографічні побудови здій
снено з використанням ГІС-технологій в про
грамних забезпеченнях Inkscape, Golden
Software Strater, Golden Software Surfer.

Аналіз попередніх
досліджень і публікацій
Дослідження Дубрівського родовища проведе
но головним чином виробничими геологічни
ми організаціями (Спеціальний…, 2012; Звіт…,
2018, 2021). Перші геологорозвідувальні робо
ти в районі с. Дубрівка (на південний схід від
с. Дубрівка — Дубрівська ділянка) було вико
нано в 1931 р. геологорозвідувальною партією
УГРУ. У 1934 р. партією Волино-Подільського
геологорозвідувального управління під керів
ництвом Ф.М. Піонтковського було здійснено
детальну розвідку каолінів з метою викорис
тання їх у виробництві фарфору. В 1936 р. пар
тією «Укргеолтрест» було проведено розвідку
102

ділянки, розміщеної за 2,5 км на захід від
р. Смолка, з метою забезпечення заводу «П’я
тирічка за 4 роки» сировиною для виготовлен
ня будівельної цегли. В 1945 р. партією Ук
раїнського геологічного управління було ви
конано ревізійне обстеження Дубрівського
родовища. В 1954 р. партією Львівського філіа
лу «Укргеолстром» з метою виявлення ділянки
на вогнетривку сировину проведено геолого
пошукові роботи на ділянці, котра межує з пів
дня та півночі з діючим кар’єром. В 1955 р. було
здійснено детальну розвідку з метою виявлен
ня запасів вогнетривкої сировини на ділянці
«П’ятирічка». В 1961 р. експедицією «Укрпро
ектместпром» були складені «Висновки про
геологопошукові роботи на Дубрівському ро
довищі цегельної сировини Баранівського ра
йону Житомирської області», згідно з якими
глинисті породи для виготовлення цегли кера
мічної звичайної на ділянці «П’ятирічка» Дуб
рівського родовища каолінів відсутні. У 1971 р.
проведено детальну розвідку лужних каолінів
Дубрівського родовища (Сметюхов, 1971). В
1978—1979 рр. геологорозвідувальною експе
дицією «Укргеолстром» на ділянці «П’яти
річка», переважно за межами розвідки 1955—
1956 рр., виконано експлуатаційну розвідку з
метою уточнення глибин залягання та визна
чення сортності каолінів. У 1978—1979 рр. КГЕ
«Укргеолстром» здійснено пошуки і попере
дню розвідку, а в 1980—1981 рр.  — детальну
розвідку Західної ділянки (Химай, 1982). В
1983—1984 рр. геологорозвідувальною експе
дицією «Укргеолстром» було проведено екс
плуатаційну розвідку в центральній частині
ділянки «П’ятирічка» (Химай, 1982), а в 1985—
1986 рр. — експлуатаційну розвідку в півден
но-східній частині та перерахунок запасів на
всій площі підрахунку запасів розвідки 1956 р.
У 1985—1987 рр. було здійснено дорозвідку і
переоцінку за новими ГОСТами Дубрівского
родовища.
Технологічними опробуваннями, які були
виконані різними установами, встановлено
можливість отримання з Дубрівського родо
вища елювіальних каолінів польовошпатового,
кварцового і каолінового концентратів з вихо
дом 14,6 %, 28,5 % і 29,6 %, відповідно (Рудько
та ін., 2015). Кварцовий концентрат придатний
для використання у виробництві електротех
нічного фарфору, виробів тонкої кераміки, в
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Рис. 2. Карта-схема розташування ділянок надрокористування у межах Дубрівського родовища елювіальних
каолінів на космічних знімках з порталу Google Earth Pro: а — Центрально-Глинянська; б — Західно-Глинянська;
в — Північно-Глинянська; г — «П’ятирічка»
Fig. 2. Map-scheme of the location of subsoil use areas within the Dubrivske eluvial kaolin deposit on comic images
from the Google Earth Pro portal: а — Central Glynyanska; б — West Glynyanska; в — North Glynyanska; г — «Pyaty
richka» (Five Year Plan)

скляній промисловості. Каоліновий концен
трат має низьку якість через значний вміст
оксидів заліза — від 0,6 до 4,56 %; концентра
ція інших шкідливих домішок (TiO2, CaO,
MgO) — незначна (Рудько, 2015).
У 2018 р. проведено геолого-економічну
оцінку розподілу запасів Дубрівського родови
ща лужних каолінів з метою виділення цен
тральної ділянки як окремого об’єкта надроко
ристування (Приходько, 2019). У цьому ж році
виконано геолого-економічну оцінку каолінів
Західно-Глинянської ділянки Дубрівського ро
довища (Приходько, 2018), запаси по якій вра
ховані Держбалансом запасів корисних копа
ISSN 1025-6814. Geologìčnij žurnal. 2022. № 2

лин України «Каолін» станом на 01.01.2020 р.
Протягом 2019—2020 рр. проведено дорозвід
ку (довивчення) та геолого-економічну оцінку
каолінів і підстеляючих порід в якості польо
вошпатової сировини ділянки «П’ятирічка»
(Шепель, 2021).
Отже, на підставі геологорозвідувальних
робіт і геолого-економічних оцінок родовища,
що були проведені у різні роки, в його межах
було виокремлено декілька ділянок надроко
ристування (рис. 2). Варто зазначити, що
Північно-Глинянська ділянка є продовженням
у північному напрямку Західно-Глинянської
ділянки Дубрівського родовища елювіальних
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каолінів. Тому контур Західно-Глинянської
ділянки у плані перетинається з частиною
контуру Північно-Глинянської ділянки (див.
рис. 2, б, в).

Результати досліджень
У геоструктурному плані Дубрівське родови
ще розташоване в західній частині УЩ і харак
теризується складною геологічною будовою, в
якій задіяні метаморфічні, ультраметаморфіч
ні та інтрузивні утворення архейськогопротерозойського віку і породи фанерозою
(Сметюхов, 1971; Химай, 1982; Шепель, 1987).
Докембрійські кристалічні породи представле
ні гнейсами тетерівської серії, гранітоїдами і
мігматитами кіровоградсько-житомирського
комплексу. Серед мігматитів у вигляді невели
ких тіл неправильної форми присутні пегмато
їдні граніти. Родовище знаходиться у межах
Буртинської антикліналі, що ускладнена Бур
тинським (північно-західного простягання) і
Дубрівським (субмеридіональним) розломами,
а також розломами нижчих порядків північносхідного простягання (Городищенський роз
лом) (Звіт…, 2021).
Гіпергенні зміни порід кристалічного фун
даменту спричинили утворення кори вивітрю
вання, яка перекривається неогеновими гли
нами та четвертинними піщано-глинистими
відкладами.
У межах родовища кристалічні породи при
родних виходів на земну поверхню не мають,
залягають під товщею каолінів і жорстви або
безпосередньо під осадовими породами. Гли
бина залягання кристалічних порід на родови
щі змінюється від 15 до 35 м, іноді досягає 50 м
(Химай, 1982; Шепель, 1987). Поверхня крис
талічного фундаменту не рівна, з чергуванням западин і підняттів різної глибини і кон
фігурації.
Зональність та речовинний склад
кори вивітрювання
За результатами узагальнення та аналізу мате
ріалів виробничих звітів різних років створено
загальну картину зональності та речовинного
складу кори вивітрювання в межах Дубрів
ського родовища елювіальних каолінів.
Кора вивітрювання є залишковою, похова
ною, сіалітною, площовою. Утворилася кора
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вивітрювання на всіх кристалічних породах
(гранітах, пегматитах, мігматитах, гнейсах) і
має майже повсюдне поширення (Химай, 1982;
Шепель, 1987). Товщина елювію коливається
від декількох десятків сантиметрів до 20—25 м;
максимально — 42,7 м (Сметюхов, 1971; Хи
май, 1982; Шепель, 1987). У межах родовища
кора вивітрювання повсюдно перекрита від
кладами нижнього сармату і антропогену. Гли
бина залягання покрівлі елювію змінюється
від 1 м до 35—37 м. У північній і центральній
частинах території, де відсутні відклади ниж
нього сармату, кора вивітрювання залягає під
четвертинними відкладами на глибині, яка
рідко перевищує декілька метрів (Химай, 1982;
Шепель, 1987). На південно-східному і півден
ному флангах родовища кора вивітрювання
розмита і наявне загальне занурення на глиби
ну її покрівлі (Сметюхов, 1971; Химай, 1982;
Шепель, 1987). Глибина залягання каолінізова
них порід переважно становить 20—25 м. Для
кори вивітрювання характерні успадковані і
повністю збережені структурно-текстурні осо
бливості материнських порід (Химай, 1982;
Шепель, 1987).
Кора вивітрювання характеризується вер
тикальною зональністю, яка виражена в по
ступовій вертикальній зміні зон з різним сту
пенем вивітрювання материнських порід та
перетворення первинних мінералів і віддзер
калює послідовність і стадійність процесу гі
пергенезу (рис. 3).
У профілі кори вивітрювання виокремлено
такі зони (знизу вверх): дезінтеграції і вилуго
вування; початкового гідролізу (каолінітгідрослюдиста); кінцевого гідролізу та окис
нення продуктів вивітрювання (каолінітова)
(Сметюхов, 1971; Химай, 1982; Шепель, 1987).
Зона дезінтеграції і вилуговування пошире
на не усюди і часто відсутня у профілі кори ви
вітрювання. Здебільшого вона перекрита тов
щею лужних або гідрослюдистих каолінів. На
заході і південному заході території, де верхні
зони елювіального профілю розмиті, вона за
лягає безпосередньо під осадовими породами.
У цій зоні добре збережені реліктові структури
материнських порід. Плагіоклаз частково замі
щений каолінітом, біотит гідратизується і пе
реходить у хлорит з одночасним виділенням
лейкоксену і сагеніту; мікроклін змінений мен
ше, ніж плагіоклаз.
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Рис. 3. Типовий геологічний розріз Дубрівського родовища елювіальних каолінів: 1 — ґрунтово-рослинний
шар; 2 — суглинок (QIV); 3 — глина строката (N1–2ps); 4 — пісок; 5 — зона кінцевого гідролізу та окиснення про
дуктів вивітрювання (каолін нормальний); 6 — зона початкового гідролізу (каолін лужний); 7 — нижня части
на зони початкового гідролізу (каолініт-гідрослюдиста порода); 8 — зона дезінтеграції і вилуговування (каолі
нізована жорства); 9 — номер свердловини; 10 — глибина свердловини
Fig. 3. Typical geological section of the Dubrivske deposit of eluvial kaolins: 1 — soil and vegetation layer; 2 — loam
(QIV); 3 — variegatedclay (N1–2ps); 4 — sand; 5 — zone of final hydrolysis and oxidation of weathering products (normal
kaolin); 6 — zone of initial hydrolysis (alkalinekaolin); 7 — lower part of the initial hydrolysis zone (kaolinite-hydromi
carocks); 8 — zone of disintegration and leaching (kaolinized grit); 9 — well number; 10 — depth of the well

Добра збереженість і значна кількість мікро
кліну в корі вивітрювання гранітів, поряд зі
стійкими кварцом і акцесорними мінералами,
надають породі характерний вигляд жорстви.
Для кори вивітрювання, що утворилася за
гнейсами і мігматитами, де мало стійких до ви
вітрювання мінералів, утворення жорстви не
характерне. Тут наявний поступовий перехід
від кристалічних порід до гідрослюдистокаолінітових утворень. Товщина зони дезінте
грації сягає до 7,9 м.
Зона початкового гідролізу (каолініт-гідро
слюдиста) вверх за розрізом змінює породи
зони дезінтеграції. У межах родовища ця зона
має майже повсюдне поширення та суттєво
глинистий склад і характеризується різким пе
реважанням вторинних мінералів. Основними
гіпергенними мінералами є каолін і гідрослю
да; кількість останньої для різних петротипів
материнських порід коливається від 5 до 40 %.
У гідрослюдисто-каолінітовій зоні завершу
ється каолінізація плагіоклазу, гідратація мус
ковіту і біотиту, внаслідок подальшого розкла
ду яких утворюється каолініт. Незважаючи на
інтенсивну каолінізацію мікрокліну, він збері
гається в значній кількості; його вміст збіль
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шується в нижній частині зони і залежить від
його кількості у материнській породі.
На багатих мікрокліном материнських по
родах — гранітах і пегматитах — гідрослюдистокаолінітова зона представлена лужними каолі
нами, лужність яких пов’язана в основному з
напівкаолінізованим реліктовим мікрокліном.
Лужні каоліни, в яких зберігається понад 8,2 %
мікрокліну, є корисною копалиною Дубрів
ського родовища.
У незбагаченому вигляді вони використову
ються для фарфоро-фаянсового виробництва,
а також для отримання висококалієвого по
льовошпатового концентрату, який застосову
ється в електроізоляторній промисловості.
На суттєво плагіоклазових породах (гнейсах
і мігматитах), в яких кількість мікрокліну іноді
досягає 5—10 %, утворюються гідрослюдисті
каоліни.
Зона кінцевого гідролізу та окиснення про
дуктів вивітрювання (каолінітова) являє со
бою кінцевий продукт хімічного вивітрювання
кристалічних порід в умовах гумідного кліма
ту. Ця зона представлена каолінами, які скла
дені каолінітом і кварцом. Інші мінерали зна
ходяться тут в незначних кількостях.
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Зона кінцевого гідролізу та окиснення про
дуктів вивітрювання виокремлена умовно в
найгорішній частині профілю кори вивітрю
вання гранітних порід. Вона присутня у вигля
ді невеликих локальних плям, які збереглися
від розмиву. Максимальна товщина зони дося
гає 6 м. Літологічно зона представлена каоліна
ми нормальними. На ділянці «П’ятирічка» ка
оліни нормальні повністю відсутні (Спеціаль
ний… , 2012; Шепель, 2021).
Перекривається кора вивітрювання базаль
ним піщано-уламковим горизонтом товщиною
до 2,6 м, неогеновими глинами товщиною до
6,6 м, алювіальними пісками і флювіогляціаль
ними суглинками і супісками неоплейстоцену
товщиною до 13,5 м, дерново-підзолистим пі
щаним ґрунтом темно-сірого забарвлення тов
щиною 0,2—0,6 м (Спеціальний…, 2012; Спе
ціальний…, 2020; Сметюхов, 1971; Химай, 1982;
Шепель, 1987).
Умови залягання та речовинний
склад елювіальних каолінів
За результатами узагальнення та аналізу мате
ріалів виробничих звітів, використовуючи ко
ординати і опис свердловин, авторами дослі
джено рельєф підошви і поверхні покладу елю
віальних каолінів, а також латеральну зміну
його товщини (рис. 4). Каоліни Дубрівського
родовища складають покривний поклад, який
просторово і генетично пов’язаний з каоліні
зованою корою вивітрювання гранітів і мігма
титів Дубрівського масиву. Поклад каолінів
має складну внутрішню будову і морфологію
(Химай, 1982; Шепель, 1987). Центральна і пів
денна частини покладу складені каолінами, які
утворилися внаслідок вивітрювання дрібно
зернистих гранітів, що містять значну кількість
тіл пегматитів і пегматоїдних гранітів. Каоліни
північно-західного і північно-східного флангів
утворилися в результаті вивітрювання дрібно-,
середньозернистих гранітів і майже не містять
продуктів вивітрювання пегматоїдних порід. У
межах покладу серед лужних каолінів часто
трапляються ксеноліти і пачки гідрослюдистих
каолінів, що утворилися при вивітрюванні
гнейсів і мігматитів (Химай, 1982; Шепель,
1987). Розмір ксенолітів (у плані) коливається
від кількох метрів і десятків метрів до 150—200
м. Вертикальна товщина ксенолітів змінюєть
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ся від десятків сантиметрів до 15 м. Тіла гідро
слюдистих каолінів приурочені в основному
до ендоконтакту гранітів з гнейсами. Значно
поширені вони на західному і південному
флангах покладу, де місцями наявне перешару
вання лужних і гідрослюдистих каолінів.
У плані поклад каолінів має неправильну
форму, трохи видовжений з південь—півден
ного сходу на північ—північний захід і про
слідковується на відстані 2,1 км (Химай, 1982;
Шепель, 1987). Ширина покладу змінюється в
незначних межах, досягаючи в північній час
тині 1 км і звужуючись на південному фланзі
до 350 м (Шепель, 1987).
Промислові межі покладу каоліну (зі спів
відношенням товщини покрівлі та каолінів не
менше 1:1) повністю оконтурені, хоча геологіч
ні межі поширення лужних каолінів з півдня і
півночі оконтурені не повністю (Химай, 1982;
Шепель, 1987). На заході і сході за контурними
свердловинами поширена жорства кристаліч
них порід і гідрослюдисті каоліни, які утвори
лися у результаті вивітрювання гнейсів.
Товщина лужних каолінів змінюється від
1—1,3 до 22 м; середня товщина каолінів у меж
ах підрахованих блоків (В + С1) становить 8,2 м
(Химай, 1982; Шепель, 1987). Товщина каолінів
залежить від рельєфу поверхні кристалічних
порід, а також від глибини дочетвертинного
ерозійного зрізу. На південному і, особливо,
західному флангах родовища товщина покладу
каолінів поступово зменшується до повного
виклинювання, що зумовлено розмивом елю
вію у дочетвертинний час. Тут під відкладами
нижнього сармату залягає жорства граніту або
вивітрених інших петротипів кристалічних
порід (Шепель, 1987).
Поклад каолінів має нерівну покрівлю і до
сить мінливу підошву (див. рис. 4). Максималь
на відмітка покрівлі пласта 230,7 м у південносхідній частині покладу; мінімальна 215,9 м —
на північно-західній (Химай, 1982; Шепель,
1987). У середній і північній частинах покрівля
пласта має спокійний характер з різницею в
відмітках не більше 3,5 м на 100—150 м (Хи
май, 1982; Шепель, 1987).
Підошва продуктивного пласта каоліну по
вністю повторює рельєф поверхні кристаліч
них порід. Вона утворює часті підняття і запа
дини з перепадом висот в 7—10 м на порівняно невеликій відстані. Загальне коливання
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Рис. 4. Карта взаємовідношення ізоліній поверхні підошви каолінітової зони кори вивітрювання (a), ізоліній
товщини (б) та ізоліній поверхні покрівлі каолінітової зони (в)
Fig. 4. Map of the relationship between the isolines of the solesurface of the kaolinite zone of the weathering crust (a),
the isolines of the thickness (б) and the isoline sof the roofsurface of the kaolinite zone (в)

відміток підошви по всьому пласту становить
19 м. Мінімальні відмітки підошви сягають
207—210 м.
Пластоподібний поклад каолінів має невитри
ману товщину, яка коливається від 0,8 до 22 м.
У північній і південно-східній частинах ро
довища є ділянки площею до 1 га, де пласт кон
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диційного лужного каоліну відсутній або його
товщина незначна (1—2 м). У межах поширен
ня продуктивного пласта, здебільшого у його
покрівлі, присутні гідрослюдисті каоліни. У
деяких свердловинах гідрослюдисті каоліни
товщиною до 1,1 м залягають у середній части
ні пласта (Шепель, 1987).
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Рис. 5. Вертикальна мінливість вмістів білизни первинних каолінів та вмісту в них Fe2O3 і
TiO2: а — св. 14; б — св. 15; в — св. 42; г — св. 50
Fig. 5. Vertical variability of the whiteness content of primary kaolins and their content of Fe2O3
and TiO2: a — well 14; б — well 15; в — well 42; г — well 50

Товщина покладу каолінів має обернену
кореляцію з рельєфом його підошви, зокрема
підвищеним ділянкам підошви відповідають
незначні товщини каолінів і навпаки. Кореляція рельєфу підошви і рельєфу покрівлі као
лінів відсутня, оскільки кора вивітрювання за
знала часткового розмиву після її утворення.
Отже, Дубрівське родовище первинних као
лінів належить до другої групи та характеризу
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ється змінними товщиною і внутрішньою бу
довою тіл корисної копалини.
Корисною копалиною Дубрівського родови
ща є лужні каоліни, які утворилися в результа
ті вивітрювання гранітів і пегматитів, а також
нормальні каоліни, які залягають локальними
плямами в верхній частині профілю кори виві
трювання. Вони об’єднані в загальний каолі
новий поклад.
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Рис. 6. Просторовий розподіл вмістів оксидів Al2O3, Fe2O3 та TiO2 в товщі
елювіальних каолінів
Fig. 6. Spatial distribution of Al2O3, Fe2O3 and TiO2 oxides in the eluvial kaolin
layer

Макроскопічно лужні каоліни є слабо плас
тичними глинистими породами білого з гніз
дами зеленуватого, сіро-білого і кремового за
барвлення, які містять кутасті зерна кварцу,
напівкаолінізованого польового шпату і луски
слюди. Розмір зерен реліктових мінералів за
звичай не перевищує 0,5—1,0 см; у каолінах,
що утворилися внаслідок вивітрювання пегма
титів, трапляються уламки кварцу розміром до
ISSN 1025-6814. Geologìčnij žurnal. 2022. № 2

10—15 см (Сметюхов, 1971; Химай, 1982; Ше
пель, 1987).
Вміст польового шпату і слюд поступово
збільшується з глибиною, каоліни набувають
світло-сірого і сірого забарвлення, стають жор
ствянистими, розсипчастими і поступово пе
реходять у жорству.
У лужних каолінах чітко спостерігається за
кономірна зміна співвідношення глинистої і
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піщаної складових залежно від глибини (від
55 % у верхній частині до 15 % у нижніх го
ризонтах) (Сметюхов, 1971; Химай, 1982; Ше
пель, 1987).
У каолінах переважає криптотонколускува
та, реліктова, зерниста і волокноподібна струк
тура, масивна і волокниста текстура (Сметю
хов, 1971; Химай, 1982; Шепель, 1987). Лужні
каоліни мають значний вміст каолініту (35—
78 %) і мікрокліну (5—20 %), незначну концен
трацію гідрослюд (3—20 %), мусковіту (Сме
тюхов, 1971; Химай, 1982). Вміст каолініту в
нормальних каолінах ще більший, але мікро
клін тут майже повністю каолінізувався.
Жорствяна кора вивітрювання граніту і пег
матиту характеризується незначним вмістом
каолініту (до 35 %), значною концентрацією
гідрослюд, непостійним вмістом мікрокліну
(поодинокі знаки — 25 %). У гідрослюдистокаолінітовій зоні визначено таке: каолініту —
25—30 %; гідрослюд — 20—35 %, мікрокліну —
поодинокі знаки (Химай, 1982; Шепель, 1987).
Останні дві зони не придатні в якості каоліно
вої сировини як за петрографічним складом
(низький вміст каолініту і мікрокліну, висо
кий — гідрослюд), так і за хімічним складом
(підвищена концентрація оксидів заліза і ти
тану) (Шепель, 1987).
Основними погіршуючими показниками ка
олінів є вміст у них оксидів заліза і титану. У
зв’язку з цим нами було досліджено вертикаль
ну і латеральну мінливість цих оксидів у товщі
елювіальних каолінів. Дослідження вертикаль
ної (рис. 5) і латеральної (рис. 6) мінливості
вмістів Fe2O3 та TiO2 у товщі каолінів показало
лише часткову їх кореляцію.
Часто у вертикальному розрізі та на окремих
ділянках латерального поширення каолінів
концентрації Fe2O3 та TiO2 мають прямий або
обернений кореляційний зв’язок (див. рис. 5).
Так, у вертикальному розрізі в св. 14, 15 і 50
вмісти Fe2O3 та TiO2 мають прямий кореляцій
ний зв’язок. У св. 14 і 15 концентрації Fe2O3 та
TiO2 закономірно зменшуються з глибиною, а в
св. 50 їх вертикальний розподіл більш склад
ний. У св. 42 чіткого кореляційного зв’язку не
спостерігається.
Дослідження білизни у вертикальному пере
тині елювіальних каолінів показало (див. рис. 5)
значну її мінливість і прямий (св. 42, 50) або
обернений (св. 14, 15) кореляційний зв’язок із
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вмістами оксидів заліза і титану або ж з одним
із цих показників (оскільки концентрації Fe2O3
та TiO2 мають то прямий, то обернений коре
ляційний зв’язок). Практично у всіх свердло
винах відбувається закономірне зменшення показника білизни з глибиною від 84,2 до 64,4 %.
Аналіз латерального розподілу вмістів TiO2
та Аl2О3 показав, що їх розподіл є більш-менш
рівномірним і плавним, в той час як латеральний
розподіл концентрації Fe2O3 є нерівномірним і
характеризується чергуванням ділянок з під
вищеним чи зниженим його вмістом. Врахо
вуючи прямий кореляційний зв’язок між кон
центрацією Аl2О3 та білизною каолінів, кон
статуємо, що латеральний розподіл показника
білизни каолінів корелюється з вмістом TiO2, а
саме зі збільшенням концентрації TiO2 показ
ник білизни зменшується.
Середньозважений вміст основних оксидів у
межах окремих ділянок надрокористування
Дубрівського родовища становить (%): Цент
рально-Глинянська — Fе2О3 — 3,0; Аl2О3 + TiО2 —
14; SiО2 — 85; Західно-Глинянська — Fе2О3 —
3,82; Аl2О3 + TiО2 — 23,62; SiО2 — 84,68 (93,99 —
в одній пробі); Західно-Глинянська (південна
частина) — Fе2О3 — 1,15; Аl2О3 + TiО2 — 18,53;
SiО2 — 73,59; «П’ятирічка» — Fе2О3 — 1,05;
Аl2О3 + TiО2 — 15,61; SiО2 — 72,42 (Звіт…, 2018,
Сметюхов, 1971; Химай, 1982; Шепель, 1987;
Приходько, 2018, 2019).
Вогнетривкість каолінів становить 1260—
1710 оС (Звіт…, 2018). Каоліни з вогнетривкістю
до 1580 оС задовільняють технічні умови ТУ 21
УССР 125-78 (виробництво цегли тугоплавкої,
придатної для футерування побутових печей,
елементів теплових установок та вагонеток
тунельних печей цегельних заводів), а каоліни
з вогнетривкістю вище 1580 оС відповідають
вимогам ГОСТ 4873-71 «Изделия огнеупорные
полукислые общего назначения» (Звіт…, 2018).

Висновки
На підставі узагальнення фактичного мате
ріалу по різних ділянках надрокористування
Дубрівського родовища елювіальних каолінів
створено цілісну картину його геологічної
будови.
Структурно-тектонічна позиція Дубрівсько
го родовища, строкатість різновікових та різ
ногенетичних петротипів порід кристалічного
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фундаменту, їх тектонічна дислокованість і
тріщинуватість обумовили складний рельєф
поверхні кристалічного фундаменту та нерів
номірність вивітрювання порід. Вивітрювання
кристалічних порід фундаменту відбувалося
за гумідного клімату, в достатньо спокійній
тектонічній обстановці, про що свідчать тов
щина, речовинний склад і зональність кори
вивітрювання. Послідовність і стадійність ви
вітрювання різних за віком, петротипом і мі
неральним складом кристалічних порід фун
даменту віддзеркалилися у вертикальній зо
нальності кори вивітрювання, товщині окремих
зон та їх речовинному складі. Структурно-тек
тонічна будова Дубрівського масиву, геологіч
на неоднорідність порід кристалічного фунда
менту, морфологія і неоднорідна внутрішня
будова кори вивітрювання зумовили достат
ньо складну морфологію і неоднорідність по
кладів лужних і нормальних каолінів. Міне
ральний склад материнських порід кристаліч
ного фундаменту призвів до утворення різних
за властивостями та придатністю до викорис
тання елювіальних каолінів. Зокрема, в резуль
таті вивітрювання гранітів і пегматитів, збага
чених мікрокліном, утворилися лужні каоліни,
які складають гідрослюдисто-каолінову зону
елювію і є основною корисною копалиною Ду
брівського родовища. У межах покладу за лате
раллю і за розрізом на глибину серед лужних
каолінів часто трапляються ксеноліти і пачки
гідрослюдистих каолінів. Нормальні каоліни
залягають локальними плямами в верхній час
тині профілю кори вивітрювання. Кора виві
трювання різних петротипів порід кристаліч
ного фундаменту, тектонічна порушеність, трі
щинуватість, наявність лужних, нормальних і
гідрослюдистих каолінів, частковий розмив
кори вивітрювання зумовили невитримані
кількісні та якісні параметри корисної копали
ни. Зокрема, поклад елювіальних каолінів має
нерівну покрівлю і досить мінливу підошву.
Товщина покладу каолінів досягає 22 м і має
обернену кореляцію з рельєфом його підошви,
тобто підвищеним ділянкам підошви відпові
дають незначні товщини каолінів і навпаки.

Неоднорідність речовинного складу та різна
інтенсивність вивітрювання порід кристаліч
ного фундаменту спричинили нерівномірний
латеральний і вертикальний розподіл в елюві
альних каолінах основних породотворних ок
сидів, зокрема й таких (Fe2O3, Аl2О3 і ТіО2), що
визначають якість і придатність корисної ко
палини для використання у промисловості.
Встановлено, що у вертикальному розрізі та на
окремих ділянках латерального поширення
каолінів вмісти Fe2O3 та TiO2 мають прямий
або обернений кореляційний зв’язок. Лате
ральний розподіл концентрацій TiO2 та Аl2О3 є
більш-менш рівномірним і плавним, в той час
як латеральний розподіл вмісту Fe2O3 є нерів
номірним і характеризується чергуванням ді
лянок з підвищеним чи зниженим його вміс
том. Латеральний розподіл показника білизни
каолінів корелюється з концентрацією TiO2, а
саме зі збільшенням вмісту TiO2 показник бі
лизни зменшується.
Отримані результати дозволили встановити
причинно-наслідкову зумовленість структур
но-тектонічної, геологічної неоднорідності Ду
брівського масиву з морфологією, зональністю
і речовинним складом кори вивітрювання і як
наслідок — з неоднорідними морфологією, внут
рішньою будовою та якісними параметрами
покладу елювіальних каолінів.
Одержані результати узгоджуються з ре
зультатами геологів-виробничників, які були
проведені в межах окремих ділянок надроко
ристування, згідно з якими Дубрівське родо
вище елювіальних лужних каолінів належить
до другої групи, другої підгрупи «Класифікації
запасів і ресурсів твердих корисних копалин»,
має неоднорідну і невитриману вертикальну
та латеральну будову за потужністю та якістю
корисної копалини.
Зважаючи на те, що надрокористувачі отри
мали спеціальні дозволи на видобування луж
них каолінів та жорстви у межах різних діля
нок надрокористування, одержані нами ре
зультати будуть слугувати інформаційною
основою для прийняття управлінських рішень
при розробці родовища.
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STRUCTURAL AND LITHOLOGICAL MODEL
OF THE DUBRIVSKY DEPOSIT OF ALKALINES ELUVIAL KAOLIN
Information on the Dubrivske alkaline eluvial kaolin deposit, located in the Baranivka district of the Zhytomyr region
and a part of the Dubrivksko-Khmelivsky kaolin district, is reviewed. Based on the results of generalization and analysis
of materials of production reports of different years, zoning and material composition of the weathering crust within the
deposit are established. Weathering crust was formed due to hypergenic changes of granites, pegmatites, migmatites,
gneisses. The thickness of the eluvium varies from a few tens of centimeters to 42.7 m. The sequence and stages of
weathering of crystalline rocks of the foundation were reflected in the vertical zonation of the weathering crust and the
material composition of its zones. The profile of the weathering crust consists of three zones (bottom up): disintegration
and leaching; initial hydrolysis (kaolinite-hydromica); final hydrolysis and oxidation of weathering products (kaolinite).
Based on the coordinates and description of the wells, the relief of the bottom and surface of the kaolin deposit, as well
as the lateral change in their thickness, were investigated. It was found that the kaolin deposit has a complex internal
structure and morphology. The thickness of the kaolin deposit has an inverse correlation with the relief of its base, so
that the increased areas of the base correspond to small thicknesses of kaolin and vice versa. Based on the results of well
testing and chemical analysis of kaolins, the distribution of oxides of iron, titanium and whiteness in the vertical section
of kaolins was investigated, and the lateral distribution of the contents of oxides Al2O3, Fe2O3 and TiO2 was established.
It was found that in some areas of the lateral distribution of eluvial kaolins, the contents of Fe2O3 and TiO2 have a direct
or inverse correlation. The whiteness indices of eluvial kaolins in the vertical section have significant variability and
predominantly a direct correlation with the content of iron and titanium oxides, or with one of these indicators. In
almost all wells there is a regular decrease in the whiteness index with depth. An inverse correlation was established
between the Al2O3 content and the Fe2O3 content and only in some areas with the TiO2 content. Data on the average
content (in %) of basic oxides within individual areas of subsoil use of the Dubrovskoye deposit are given. In general, the
deposit is characterized by heterogeneity of the base, surface, and the thicknessand the content of rock-forming oxides
in the vertical section and laterally.
Keywords: Zhytomyr region; Dubrivske deposit; eluvial kaolins; geological structure; structural-lithological model.
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