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Проведено систематизацію і аналіз даних геологічного вивчення об'єктів вітчизняної МСБ бентонітових глин із вико-

ристанням класифікацій за величиною запасів, за якісними і технологічними властивостями, за ступенем геологічного та 
техніко-економічного вивчення. 

 
Постановка проблеми. Бентонітові глини завдяки 

таким властивостям, як пластичність, здатність до на-
брякання, висока сорбційна активність, широко засто-
совуються у різних галузях промисловості. Всі об'єкти 
мінерально-сировинної бази (МСБ) бентонітових глин 
України характеризуються різним ступенем вивченості. 
Серед відомих на сьогодні понад 100 родовищ та про-
явів лише для 30 % визначені запаси та ресурси за 
промисловими категоріями А+В+С1 і лише 9 родовищ 
включені до Державного балансу корисних копалин 
України [4]. Але видобуваються лише бентоніти Черка-
ського, Горбківського та Максимового родовищ. Потре-
би вітчизняної промисловості у бентонітових глинах 
майже повністю задовольняються власним видобутком, 
частково бентонітова сировина експортується до країн 
ближнього зарубіжжя, однак для технологічних процесів 
вітчизняних підприємств чорної металургії необхідна 
власна якісна мінеральна сировина, оскільки зараз лу-
жні бентоніти імпортуються. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій та ви-
ділення невирішених раніше частин проблеми. У 
літературі досить ґрунтовно висвітлено результати нау-
кових досліджень з геології, мінералогії, фізико-хімічних 
особливостей бентонітових глин України [1, 2, 5, 6], але 
геолого-економічна характеристика родовищ зводиться 
лише до наведення техніко-економічних показників. 

На даний час родовища, що включені до Держбалансу 
запасів корисних копалин України, – Григорівське, Горбків-
ське, Ільницьке, Кудринське, Черкаське, Курцівське, Бере-
жанське, Пижівське, Максимове [4], решта – мають ступінь 
вивчення прогнозних та перспективних ресурсів. Зважаю-
чи на потреби вітчизняної промисловості у бентонітових 
глинах, які частково задовольняються власним видобут-
ком, частково – імпортом, актуальною проблемою є ви-
значення перспективності вітчизняних родовищ та рудо-
проявів бентоніту на основі сучасних підходів до економі-
чної оцінки об'єктів надрокористування. 

Формулювання цілей статті. Мінерально-
сировинна база бентонітових глин України характери-
зується значною кількістю попередньо розвіданих запа-
сів і перспективних ресурсів, які досліджувались у різні 
періоди відповідно до різних вимог щодо геологічного і 

техніко-економічного вивчення об'єктів. У результаті 
цього сформована інформаційна база потребує систе-
матизації отриманих даних та їх оцінки за єдиними гео-
лого-економічними критеріями.  

Беручи до уваги вищезазначене, метою роботи є 
систематизація і аналіз даних геологічного вивчення 
об'єктів вітчизняної МСБ бентонітових глин із викорис-
танням таких класифікацій: 

1. Класифікації родовищ корисних копалин за 
величиною запасів; 

2. Класифікації корисних копалин за якісними і 
технологічними властивостями; 

3. Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
Державного фонду надр за такими ознаками: 

a) за ступенем геологічного вивчення, 
b) за ступенем техніко-економічного вивчення, 
c) за промисловим значенням. 
Виклад основного матеріалу. Вибірка об'єктів, для 

яких проведено класифікації за різними якісними і кіль-
кісними ознаками, включає в себе вітчизняні родовища 
та прояви бентонітових та бентонітоподібних глин з 
підрахованими запасами та оціненими ресурсами від 
категорії А+В+С1 до категорії Р3. 

За величиною запасів родовища, балансові запаси 
яких враховані Державним балансом корисних копалин, 
представлені великими (понад 20000 тис т), середніми 
(20000-3000 тис т) та малими (менше 3000 тис т) за 
розміром родовищами, забалансові родовища характе-
ризуються переважно середніми та малими за розмі-
рами запасами (рис. 1, табл. 1). 
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Рис. 1. Градація родовищ бентонітових глин  

за величиною запасів 

Таблиця  1  
Класифікація вітчизняних родовищ та проявів бентоніту за величиною запасів 

Крупні 
понад 20000 тис. т 

Середні 
3000-20000 тис. т 

Малі 
до 3000 тис. т 

Черкаське, Ільницьке,  
Сорищенське, Дроновське,  

Ільїчевське, Камиш-Бурунське, 
Олександровське 

Горбківське, Григорівське,  
Городищенське, Надієвське, Нововодолажське, 

Підгорбське, Пісковське, Почаєвське,  
Стулепівське, Смиковецьке, Никифоровське, 

Лаловське, Онокське, Хижинське,  
Чабановське, Чернинське 

Курцівське, Кудринське, Бережанське, 
Пижівське, Максимове, Киштинське,  
Осинівське, Линківське, Солоні маки,  

Золочевське, Великокопанське, Копанське, 
Новоселицьке, Раздоловський, Тячівське 

 
За мінеральним складом виділяють три типи бентоніто-

вих глин [4]. Перший тип – глини монтморилонітового 
складу. Глини цього типу поширені, в основному, в АР 

Крим (Курцівське, Кудринське родовища), Хмельницькій 
області (Пижівське родовище). Другий тип – глини бейде-
літ-монтморилонітового складу. Глини цього типу поши-
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рені в Черкаській (Черкаське родовище) і в Тернопільській 
(Бережанське родовище) областях. Третій тип – монтмо-
рилоніт-бейделітового складу. Глини цього типу поширені 
в Хмельницькій, Тернопільській, Донецькій областях.  
Мінеральні типи бентонітових глин за своїми техніч-

ними властивостями близькі між собою, але бентоніти 
першого типу мають більш високі відбілюючі властиво-
сті і використовуються для очищення олій, освітлення 
вин, соків. Бентоніти другого типу придатні для приго-
тування формувальних сумішей у ливарному виробни-
цтві, при модифікації використовуються для виробницт-
ва окатишів залізорудних концентратів. Бентоніти тре-
тього типу придатні для виготовлення формувальних 
сумішей і бурових розчинів. 
За складом обмінних катіонів бентоніти можна поді-

лити на лужні, де головним компонентом обмінного 
комплексу є катіони натрію, та лужноземельні (кальціє-
ві, кальціє-магнієві і магніє-кальцієві), де більше поло-
вини обмінних катіонів належить кальцію та магнію.  

Лужні бентоніти характеризуються найвищою іонооб-
мінною здатністю, здатністю збільшуватись у об'ємі, ко-
лоїдальністю, пластичністю та максимально можливою 

для глин зв'язуючою властивістю. Вони відносяться, в 
основному, до категорії високоякісної сировини, яка з 
успіхом використовується в багатьох галузях промисло-
вості. В зв'язку зі специфікою їх утворення та переходу, 
який майже завжди спостерігається в приповерхневих 
зонах (зоні окислення), в лужноземельний різновид, 
промислові родовища лужних бентонітів, які доступні для 
розробки відкритим способом, зустрічаються дуже рідко. 
Лужноземельні бентоніти характеризуються меншою 
гідрофільністю та зв'язуючою властивістю. Вони, як пра-
вило, поступаються за якістю лужним бентонітам, і в 
своєму натуральному природному стані до використання 
в цілому ряді галузей народного господарства мало при-
датні. Але лужноземельні бентоніти при збагаченні їх 
натрієвими препаратами перетворюються в лужні з по-
явою тих властивостей, які характерні для останніх. 

Оскільки якість бентонітової глини залежить від вмі-
сту в ній монтморилоніту та кількості Na в його обмін-
ному комплексі, така характеристика корисної копали-
ни, як її лужність чи лужноземельність, а також бентоні-
това це глина чи бентонітоподібна, слугує критерієм 
для якісної характеристики бентонітів (табл. 2). 

 
Таблиця  2  

Класифікація вітчизняних родовищ та проявів бентонітових та бентонітоподібних глин за якістю сировини 
Лужні Лужні та лужноземельні Лужноземельні Бентонітоподібні 

Киштинське Кудринське, Сорищенське Черкаське, Григорівське, Ільницьке,  
Курцівське, Бережанське, Пижівське,  

Городищенське, Надієвське,  
Підгорбське, Пісковське, Нововодолажське, 
Никифоровське, Тячівське, Дроновське 

Горбківське, Стулепівська,  
Осинівська, Линківська,  

Смиковецьке, Великокопанська, 
Ільїчевське, Олександрівське, 

Онокське 
 
Наступна класифікація об'єктів МСБ бентонітових 

глин проведена відповідно до діючої Класифікації запа-
сів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр 
[3], яка передбачає розподіл запасів за трьома ознака-
ми: промисловим значенням, ступенем техніко-
економічного та геологічного вивчення. 

За першою ознакою – промисловим значенням – за-
паси корисних копалин поділяються на три групи [3]: 

1. Балансові – запаси, які на момент оцінки згідно з 
техніко-економічними розрахунками можна економічно 
ефективно видобути і використати при сучасному рівні 
розвитку техніки і технології видобутку та переробки 
мінеральної сировини, що забезпечують дотримання 
вимог раціонального, комплексного використання кори-
сних копалин і охорони природи. 

2. Умовно балансові – запаси, ефективність видобу-
тку і використання яких на момент оцінки не може бути 
однозначно визначена, а також запаси, що відповіда-
ють вимогам до балансових запасів, але з різних при-
чин не можуть бути використані на момент оцінки. 

3. Позабалансові – запаси, видобуток і використання 
яких на момент оцінки є економічно недоцільними, але 
в майбутньому вони можуть стати об'єктом промисло-
вого значення. 

За ступенем техніко-економічного вивчення запаси і 
ресурси корисних копалин поділяються на три групи [3]: 

1. Запаси корисних копалин, на базі яких проведено 
детальну геолого-економічну оцінку ефективності їх 
промислового освоєння, матеріали якої, включаючи 
техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій 
на мінеральну сировину, затверджені ДКЗ. 

2. Запаси корисних копалин, на базі яких проведено по-
передню геолого-економічну оцінку їх промислового зна-
чення, а матеріали техніко-економічної доповіді про доціль-
ність подальшої розвідки родовища, включаючи обґрунту-
вання тимчасових кондицій на мінеральну сировину, апро-
бовані ДКЗ або замовником геологорозвідувальних робіт. 

3. Запаси і ресурси корисних копалин, на базі яких 
проведено початкову геолого-економічну оцінку можли-

вого промислового значення перспективної ділянки 
надр, а матеріали техніко-економічних міркувань про 
доцільність проведення подальших пошуково-розвіду-
вальних робіт, параметри попередніх кондицій на міне-
ральну сировину схвалені замовником геологорозвіду-
вальних робіт. 

За ступенем геологічного вивчення запаси та ресур-
си корисних копалин поділяються на такі групи [3]:  

1. Розвідані (доведені) запаси – обсяги корисних ко-
палин, кількість, якість, технологічні властивості, гірни-
чо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання 
яких вивчені з повнотою, достатньою для опрацювання 
проектів будівництва гірничовидобувних об'єктів. 

2. Попередньо розвідані (ймовірні) запаси – обсяги 
корисних копалин, кількість, якість, технологічні власти-
вості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови 
залягання яких вивчені з повнотою, достатньою для 
визначення промислового значення об'єкту. 

3. Перспективні ресурси – обсяги корисних копалин, 
кількісно оцінені за результатами геологічного, геофізи-
чного, геохімічного та іншого вивчення ділянок у межах 
продуктивних площ з відомими родовищами корисних 
копалин певного геолого-промислового типу. 

4. Прогнозні ресурси – обсяги корисних копалин, що 
враховують потенційну можливість формування родо-
вищ певних геолого-промислових типів, що ґрунтується 
на позитивних стратиграфічних, літологічних, тектоніч-
них, мінерагенічних, палеогеографічних та інших пере-
думовах, встановлених у межах перспективних площ, 
де промислові родовища ще не відкриті. 

Запаси і ресурси корисних копалин, що характери-
зуються певним рівнем промислового значення і ступе-
нем техніко-економічного і геологічного вивчення, роз-
поділені на класи, які ідентифікуються за допомогою 
міжнародного цифрового коду. 

Результати класифікації запасів і ресурсів бентоні-
тових глин за промисловим значенням, ступенем техні-
ко-економічного та геологічного вивчення наведені в 
табл. 3. 
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Таблиця  3  
Класифікація запасів і ресурсів вітчизняних родовищ і проявів бентонітових глин 

Ознаки класифікації Родовище/прояв 
(категорія запасів,  

ресурсів) 
Промислове  

значення запасів 
Ступінь техніко-

економічного вивчення Ступінь геологічного вивчення Код 
класу 

Черкаське А+В+С1 балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 111 
Горбківське А+В+С1 балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 111 
Григорівське А+В+С1 балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 111 
Кудринське А+В+С1 балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 111 
Курцівське А+В+С1 умовно балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 211 
Бережанське А+В+С1 умовно балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 211 
Пижівське А+В+С1 умовно балансові ГЕО-1 Розвідані (доведені) запаси 211 
Ільницьке С1+С2 умовно балансові ГЕО-1 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 212 
Городищенське А+В+С1 позабалансові ГЕО-2 Розвідані (доведені) запаси 221 
Надієвське А+В+С1 позабалансові ГЕО-2 Розвідані (доведені) запаси 221 
Підгорбське В1+В2 позабалансові ГЕО-2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 
Почаєвське С1 позабалансові ГЕО-2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 
Киштинське С1+С2 позабалансові ГЕО-2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 
Нововодолажське С1+С2 позабалансові ГЕО-2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 
Пісковське С1+С2 позабалансові ГЕО-2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 
Ільїчевське С1+С2 не визначено ГЕО-3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 
Сорищенське С2 позабалансові ГЕО-2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 
Стулепівська С2 не визначено ГЕО-3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 
Линківська С2 не визначено ГЕО-3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 
Осинівська С2 не визначено ГЕО-3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 
Смиковецьке С2 не визначено ГЕО-3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 
Смереків камінь С2+Р1 не визначено ГЕО-3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 
Дроновське Р1 не визначено ГЕО-3 Перспективні ресурси 333 
Солоні маки Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Золочевське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Великокопанське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Копанське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Камиш-Бурунське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Карповське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Никифоровське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Лаловське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Новоселицьке Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Олександровське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Раздоловське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Онокське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Тячівське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Хижинське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Чабановське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Чернинське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 
Салтанівське Р не визначено ГЕО-3 Прогнозні ресурси 334 

 

Висновки. Систематизація і аналіз даних геологічного 
вивчення об'єктів вітчизняної МСБ бентонітових глин із 
використанням класифікацій за величиною запасів, за 
якісними і технологічними властивостями, за ступенем 
геологічного та техніко-економічного вивчення визначили 
Черкаське родовище бентонітових і палигорськітових глин 
як найбільш перспективний об'єкт для подальшого осво-
єння. Балансові запаси цього родовища складають близь-
ко 80 % запасів країни. Серед балансових підтверджуєть-
ся перспективність таких родовищ, як Ільницьке (промис-
лово-дослідна розробка), Горбківське, Григорівське (роз-
робляється). Серед родовищ, що не враховані Держбала-
нсом запасів корисних копалин України, найбільш перспе-
ктивним об'єктом можна вважати Сорищенське родовище 

з великою кількістю запасів і сприятливими якісними і тех-
нологічними характеристиками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ  
ПРИ ОЦЕНКАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН 

Проведена систематизация и анализ данных геологического изучения объектов МСБ бентонитовых глин с использованием клас-
сификаций по величине запасов, за качественными и технологическими свойствами, за степенью геологического и технико-
экономического изучения. 
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MODERN CLASSIFICATIONS OF RESERVES AND RESOURCES APPLICATION  
IN EVALUATING DOMESTIC DEPOSITS OF BENTONITIC CLAYS 

The systematization and analysis of geological study of objects of bentonitic raw-material bases with using classifications largest reserves, the 
quality and technological properties, the degree of geological and technical-economic study were carried out. 


