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Мінерально-сировинну базу Інгулецького гірничозбагачу-
вального комбінату (ІнГЗК) — одного з найбільших в Ук-
раїні виробників залізорудного (магнетитового) концентра-
ту — складають шість (від першого до шостого) залізистих 
горизонтів. Чергуючись із шістьма сланцевими горизонтами, 
вони складають розріз саксаганської світи криворізької серії.  
Залізисті горизонти складені магнетитовими (магнетит-за-
лізнослюдковими, залізнослюдко-магнетитовими, магне-
титовими, силікат-магнетитовими, магнетит-силікатними) 
кварцитами. В тектонічному відношенні родовище розташо-
ване у замковій частині Лихманівської синкліналі — край- 
ньої південної структури Криворізького басейну. Централь-
ну частину синкліналі складають п’ятий і шостий, пери-
ферійні — другий і перший залізисті горизонти.

Особливістю родовища є поширення на значну гли-
бину кори вивітрювання, в межах якої залізисті горизонти 
представлені гематитовими кварцитами — продуктами гі-
пергенних змін магнетитових кварцитів. У процесі добу-
вання магнетитових руд гематитові кварцити як розкривні 
скельні породи вивозять у відвали комбінату. Протягом 
останніх років було розпочате геологічне, мінералогічне, 
технологічне вивчення гематитових кварцитів як бідних 
гематитових руд, що потребують збагачення. Дослідження 
виконують з метою підвищення ефективності використан-
ня мінерально-сировинної бази родовища, зменшення 
об’ємів складування розкривних порід у відвалах, вироб-
ництва додаткової кількості високоякісного залізорудного 
концентрату, зменшення його собівартості.

Поширення кори вивітрювання залізистих кварцитів у 
межах родовища дуже нерівномірне [1, 2]. У межах слан-
цевих горизонтів її потужність коливається від 5—25 для 
першого сланцевого до 50—60 м для шостого сланцево-
го горизонту. В напрямку з півдня на північ, тобто в на-
прямку розвитку гірничодобувних робіт, потужність кори 
вивітрювання сланців зростає. Це пов’язане зі зміною в 
цьому напрямку низки геолого-структурних особливос-
тей родовища: зануренням шарніру Лихманівської синклі-
налі, підвищенням ступеня тріщинуватості гірських порід, 
зменшенням об’єму сланцевих горизонтів у складі сакса-
ганської світи тощо. Глибина гіпергенних змін залізистих 
кварцитів коливається від 12—50 м на південній ділянці до 
300—500 м на північній ділянці родовища. Найбільша по-
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Мінералогічна зональність покладів гематитових кварцитів Інгулецького родовища

тужність кори вивітрювання характерна для п’ятого і шостого залізистих гори-
зонтів (до 500 м), що зумовлює їх роль як основної мінерально-сировинної бази 
майбутнього комплексу з виробництва гематитового концентрату.

Автори цієї роботи спільно зі співробітниками геологічної служби Інгулецького 
ГЗК і Криворізького технічного університету виконали геологічні, мінералогічні і 
попередні технологічні дослідження гематитових кварцитів п’ятого і шостого залі-
зистих горизонтів. Серед результатів роботи — численні свідчення неоднорідності 
їхнього мінерального і хімічного складу. Узагальнення й аналіз топомінералогічної 
інформації дали змогу уточнити існуючі уявлення [2] про мінералогічну зональність 
кори вивітрювання п’ятого і шостого залізистих горизонтів, установити особливості 
прояву їхньої горизонтальної і вертикальної мінералогічної зональності.

Мінералогічна зональність покладів бідних гематитових руд Інгулецького ро-
довища, як і інших родовищ Кривбасу, формувалась у декілька стадій. Первинна 
хімічна і мінералогічна неоднорідність залізорудного покладу пов’язана з особ-
ливостями седиментації кластогенно-хемогенних залізорудних утворень. Сформу-
валось декілька рівнів його гетерогенності — від неоднорідної (стратифікованої) 
будови саксаганської світи в цілому до ритмічно-шаруватої будови конкретних 
верств (шарів) залізистих кварцитів і сланців, зумовленої чергуванням різних за 
мінеральним складом прошарків: рудних, кварцових, силікатних, проміжних.

Зональність окремих залізистих і сланцевих горизонтів проявлена закономір-
ним чергуванням у їх розрізах верств, складених залізистими породами різного 
мінерального і хімічного складу. Для ідеального розрізу залізистого горизонту в 
напрямку від його центру до периферії характерна така зміна верств залізистих 
кварцитів (аутигенна мінералогічна зональність залізистого горизонту [2, 4]): 
кварцити залізнослюдкові → кварцити магнетит-залізнослюдкові → кварцити 
залізнослюдко-магнетитові → кварцити магнетитові → кварцити силікат-маг-
нетитові → кварцити магнетит-силікатні. Останні мають поступові контакти з 
верствами порід сланцевих горизонтів. У розрізах конкретних залізистих гори-
зонтів окремі члени наведеного ритму можуть бути відсутніми.

Горизонтальна мінералогічна зональність кори вивітрювання залізистих го-
ризонтів саксаганської світи значною мірою наслідує їх аутигенно-метаморфоген-
ну мінералогічну зональність. Гіпергенні зміни мінерального складу залізистих 
кварцитів і сланців є наслідком взаємодії двох мінералогічних тенденцій: а) збе-
реження первинної зональності залізистих і сланцевих горизонтів; б) формуван-
ня мінеральних парагенезисів, типоморфних для нових термодинамічних умов. 
Рудоутворювальні мінерали первинних магнетитових кварцитів (кварц, магнетит, 
залізна слюдка, залізисті силікати і карбонати) характеризуються різною стійкістю 
до впливу гіпергенних чинників. Кварц і залізна слюдка практично не зазнають гі-
пергенних змін. Магнетит заміщується мартитом, залізисті силікати і карбонати — 
дисперсним гематитом з домішками каолініту, а також кварцу (або халцедону, опа-
лу). В зв’язку з цим горизонтальна мінералогічна зональність кори вивітрювання 
ідеального залізистого горизонту має такий вигляд: кварцит залізнослюдковий → 
мартит-залізнослюдковий → залізнослюдко-мартитовий → мартитовий → дис-
персногематит-мартитовий → кварцит мартит-дисперсногематитовий.

У розрізах конкретних залізистих горизонтів, як зазначено вище, можуть бути 
відсутніми окремі компоненти ритму. В складі п’ятого залізистого горизонту родо-
вища відсутні верстви залізнослюдкових і мартит-залізнослюдкових кварцитів, дуже 
слабко проявлені мартит-дисперсногематитові кварцити. В розрізі шостого залізис-
того горизонту відсутні залізнослюдкові і мартит-дисперсногематитові кварцити.

Варіативність термодинамічних умов гіпергенезу спричинила додаткові 
прояви неоднорідності складу залізисто-кременистої формації Інгулецького 
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родовища. Основним чинником при цьому була зміна з глибиною термодина-
мічних параметрів гіпергенних розчинів [3, 5]. Це зумовило формування вер-
тикальної мінералогічної зональності об’єднаної залізорудної товщі п’ятого 
і шостого залізистих горизонтів. У її розрізі виділені зони гіпергенних змін 
первинних магнетитових кварцитів (зверху донизу за розрізом): 1) гетит-мар-
титова; 2) мартитова; 3) магнетит-мартитова; 4) мартит-магнетитова. Остання 
поступово переходить у незмінені магнетитові кварцити.

В межах мартит-магнетитової зони спостерігається часткове заміщення 
магнетиту мартитом, силікатів і залізистих карбонатів — дисперсним гемати-
том з незначною домішкою глинистих мінералів, переважно каолініту. Це зона 
початкових гіпергенних змін первинних магнетитових кварцитів. Вертикальна 
потужність зони змінюється від 15 до 30 м.

Особливістю зазначеної зони є збільшення вмісту мартиту в складі залізис-
тих кварцитів, який перевищує вміст магнетиту; збільшується також вміст дис-
персного гематиту. Це зона слабких гіпергенних змін магнетитових кварцитів. 
Вертикальна потужність її 30—45 м, контакт з попередньою зоною поступовий.

Мартитова зона складена мартит-залізнослюдковими, залізнослюдко-марти-
товими, дисперсногематит-мартитовими, мартит-дисперсногематитовими кварци-
тами. Зона характеризується зниженням вмісту магнетиту до значень нижче 5 %; за 
цим показником зафіксовано поступовий перехід від попередньої зони. Мартитова 
зона відрізняється найбільшою вертикальною потужністю — від 70 до 200 м.

У межах гетит-мартитової зони гіпергенні зміни залізистих кварцитів 
максимальні. Зона складена гетитизованими породами мартитової зони. Кон-
такт із попередньою зоною поступовий, зафіксований за збільшенням загаль-
ного вмісту гідроксидів заліза (гетиту, лепідокрокіту і дисперсного гетиту) до 
значень понад 5 %. Потужність зони 0—30 м. У межах гетит-мартитової зони 
силікати і карбонати повністю, а мартит, залізна слюдка і кварц частково за-
міщені гідроксидами заліза. Магнетит-силікатні кварцити п’ятого і шостого 
залізистих горизонтів тут практично повністю перетворені на пухкий агрегат 
дезінтегрованого кварцу, мартиту і гідроксидів заліза.

Отже, основні чинники, які зумовили особливості топомінералогії залізоруд-
ної товщі Інгулецького родовища, такі: 1) ритмічна будова саксаганської світи, 
проявлена чергуванням шести сланцевих і шести залізистих горизонтів; 2) чітке 
проявлення первинної аутигенно-метаморфогенної мінералогічної зональності 
горизонтів; 3) варіативність глибини розвитку кори вивітрювання, інтенсивності 
гіпергенних змін залізистих кварцитів і сланців; 4) різна стійкість первинних рудо-
утворювальних мінералів до дії агентів вивітрювання. Результати детальних топо-
мінералогічних досліджень, виконаних для п’ятого і шостого залізистих горизонтів, 
використовують для картування покладу гематитових кварцитів родовища, оцінки 
мінерально-сировинної бази комплексу з виробництва гематитового концентрату.
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