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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛОГІЧНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗОРУДНИХ РИБЕКІТОВИХ  

МЕТАСОМАТИТІВ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ 
 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мін. наук, проф. В.М. Загнітком) 
Натрієвий метасоматоз відноситься до епігенетичних геологічних процесів, які мали суттєвий вплив на мінералогічні 

показники та збагачуваність метаморфогенних бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів). Він спричинив утво-
рення егіринових та рибекітових метасоматитів у продуктивних товщах шести з дев'яти залізорудних родовищ, що роз-
робляють чотири гірничозбагачувальні комбінати Криворізького басейну. Рибекітові метасоматити формувались при 
відносно низьких термодинамічних показниках середовища мінералоутворення, тому мають значно більше поширення в 
порівнянні з егіриновими, відповідно, 90 та 10% від загального об'єму тіл метасоматично змінених руд. 

Тіла рибекітових метасоматитів, що були об'єктом дослідження авторів, мають максимальну потужність за умови їх 
утворення у верствах безсилікатних залізнослюдко-магнетитових (до 100 м, середній показник – 56 м) та магнетитових 
(до 70 м, в середньому 47 м) кварцитів, які складають центральні частини залізистих горизонтів саксаганської світи. За 
рахунок кумінгтоніт-магнетитових та магнетит-кумінгтонітових кварцитів з периферійних зон горизонтів утворюва-
лись тіла рибекітових (магнезіорибекітових) метасоматитів значно меншої потужності, відповідно, до 30 та до 15 м (в 
середньому 19 і 8 м). 

Незважаючи на мінеральний склад вихідних магнетитових кварцитів, тіла рибекітових метасоматитів характеризу-
ються аналогічною внутрішньою будовою. Тилова зона, яка безпосередньо прилягає до підвідного каналу метасоматизую-
чих розчинів, представлена магнетит-рибекітовими метасоматитами. Проміжну зону складають різною мірою рибекіти-
зовані первинні магнетитові кварцити. Передова зона, яку представляють вторинно окварцовані магнетитові кварцити, 
формувалась внаслідок "відгонки" відпрацьованих метасоматизуючих розчинів, насичених кремнеземом. Для передової 
зони характерні поступові переходи до незмінених магнетитових кварцитів. 

Головним трендом мінералогічних змін магнетитових кварцитів у зв'язку з натрієвим метасоматозом було наближен-
ня їх складу до практично бімінерального – магнетит + рибекіт (магнезіорибекіт). Рибекіт, близький за складом до стехіо-
метричного, характерний для метасоматитів, які утворились по залізнослюдко-магнетитових та магнетитових квар-
цитах. При рибекітизації кумінгтоніт-магнетитових і магнетит-кумінгтонітових кварцитів відбувалось, переважно, псе-
вдоморфне заміщення кумінгтоніту натрієвим амфіболом, склад якого відповідає магнезіорибекіту. 

Результати мінералогічного дослідження рибекітових метасоматитів є основою для вдосконалення методів геологіч-
ного, мінералогічного, технологічного картування рудних покладів, корегування мінералого-технологічних класифікацій 
руд, оптимізації методів усереднення руд перед подачею на збагачувальні фабрики. 

Ключові слова: залізисто-кремниста формація, Криворізький басейн, натрієві метасоматити, мінералогія. 
 
Постановка проблеми. Початок XXI століття харак-

теризується проявом спадів промислового виробництва 
і, як наслідок, зменшенням потреб у залізорудній сиро-
вині. З останнім тісно пов'язане зростання вимог мета-
лургійних підприємств до якості залізорудного концент-
рату, аглоконцентрату, агломераційної руди. По відно-
шенню до залізорудного концентрату це означає під-
вищення вмісту в його складі заліза з 64-66 до 68-
69 мас.%. Досягнення цього неможливе без переоцінки 
залізних руд, уточнення їх мінералогічних і технологіч-
них класифікацій, оптимізації за даними детальних мі-
нералогічних досліджень технологій видобутку руд, 
усереднення рудного матеріалу перед подачею на зба-
гачувальні фабрики, способів рудопідготовки та вироб-
ництва концентрату [2, 7, 10]. 

До головних чинників, які ускладнюють вирішення 
задачі підвищення показників збагачення залізних руд, 
відноситься їх неоднорідність за мінеральним, хімічним 
складом, структурою, текстурою. Ця варіативність 
спричинена проявом геологічних процесів, в ході яких 
утворились рудні поклади: 1) седиментація (спричинила 
неоднорідність складу вихідних залізисто-кремнистих 
осадків); 2) метаморфізм (викликав різний ступінь пере-
кристалізації осадового матеріалу в різних термодина-
мічних умовах динамотермального метаморфізму); 
3) тектонічні процеси (обумовили неоднорідність пере-
кристалізації руд у зв'язку з плікативними та дезінтеграції 
в зв'язку з диз'юнктивними порушеннями); 4) метасома-
тоз (викликав локальний прояв дії вуглекисло-натрієвих 
гідротермальних розчинів на руди); 5) гіпергенез (спри-
чинив різний ступінь вивітрювання залізних руд). 

Натрієвого метасоматозу зазнали породи залізисто-
кремнистої формації Криворізького басейну, метаморфі-
зовані в умовах різних фацій динамотермального мета-
морфізму. Найбільш активно метасоматоз проявлений у 
межах Первомайського, Ганнівського, Валявкинського, 
Інгулецького, Петрівського, Артемівського родовищ, залі-
зисті породи яких метаморфізовані в умовах епідот-
амфіболітової фації. Магнетитові кварцити, які склада-
ють залізисті горизонти цих родовищ, зазнали впливу 
вуглекисло-натрієвих розчинів, температура яких коли-
валась у межах 300-500оС, флюїдний тиск складав 150-
300 МПа і які характеризувались високою активністю 
натрію та фугітивністю кисню. В результаті магнетитові 
кварцити перетворились на рибекіт-магнетит-егіринові 
метасоматити (егіриніти), магнетит-рибекітові метасома-
тити (рибекітити), рибекіт-магнетитові, залізнослюдко-
рибекіт-магнетитові кварцити [3, 4, 8]. У сланцевих гори-
зонтах, прилеглих до зон активного натрієвого метасо-
матозу залізистих кварцитів, за рахунок біотит-кварц-
мусковітових сланців формувались тіла кварц-хлорит-
альбітових метасоматитів (альбітитів) [4]. 

Утворення егіринітів відбувалось за умов найбільш 
високих термодинамічних показників розчинів, тому їх 
поширення є відносно невисоким у порівнянні з поши-
ренням рибекітових метасоматитів. За даними підраху-
нків авторів цієї статті, виконаних для продуктивних 
товщ Первомайського, Ганнівського, Петрівського, Ар-
темівського Інгулецького, Валявкинського родовищ, які 
розробляються Північним, Центральним, Інгулецьким 
та Новокриворізьким гірничозбагачувальними комбіна-
тами, кількість егіринових метасоматитів становить 
10,3% від загального об'єму покладів метасоматично 
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змінених магнетитових кварцитів; кількість рибекітових 
метасоматитів, відповідно,– 89,7%. Альбітити в межах 
досліджених родовищ зустрічаються досить рідко; че-
рез відсутність у їх складі магнетиту вони не розгляда-
ються як залізорудна сировина. В зв'язку з максималь-
ним проявом – саме рибекітизація розглядається як 
метасоматичний процес, що найбільшою мірою впли-
нув на мінералогічні властивості та, як наслідок, на тех-
нологічні показники магнетитових кварцитів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Рибекітові 
метасоматити відносяться до найбільш глибоко вивче-
них геологічних утворень залізисто-кремнистої форма-
ції Кривбасу. Попередні дослідники зосереджувались 
на питаннях природи метасоматизуючих розчинів, ло-
калізації метасоматичних тіл, неоднорідності їх будови, 
варіативності мінерального та хімічного складу, мета-
логенії [1-6, 8-10]. Пік активності цих досліджень припа-
дає на 60-80 рр. ХХ ст. Протягом останніх 30 років на-
трієві, в тому числі рибекітові метасоматити привертали 
до себе значно менше уваги. В той же час, у цей період 
максимального розвитку набув видобуток натрієвих 
метасоматитів як залізорудної сировини. Постала по-
треба виконання досліджень їх прикладної мінералогії, 
в тому числі спрямованих на підвищення ефективності 
геологічного, мінералогічного та технологічного карту-
вання залізорудних покладів. Стосовно натрієвих мета-
соматитів важливим у цьому відношенню аспектом є 
вивчення мінералогічної зональності їх тіл. Вона досить 
детально була описана для різновидів тіл, які характе-
ризуються присутністю тилової зони егіринітів [3-6, 8]. 
Але гірничодобувні роботи останніх років показали, що 
натрієві метасоматити такого складу, як зазначено ви-
ще, зустрічаються значно рідше в порівнянні з безегіри-
новими метасоматитами магнетит-рибекітового, рибе-
кіт-кварц-магнетитового, залізнослюдко-рибекіт-кварц-
магнетитового складу. 

Метою авторів було визначення головних закономір-
ностей зональності рибекітових метасоматитів як сиро-
вини для виробництва залізорудного концентрату. Дося-
гненню мети сприяло вирішення наступних завдань:  
1) виявлення тектонічно непорушених метасоматичних 
тіл для визначення закономірностей їх мінералогічної 
зональності; 2) опробування метасоматитів по мінерало-
гічних зонах; 3) мінералогічне дослідження метасомати-
тів різних зон; 4) встановлення закономірностей зміни 
вмісту рудоутворювальних і другорядних мінералів у 
відповідності з зональністю метасоматичних тіл. 

Результати досліджень та їх обговорення. Зональність 
є однією з фундаментальних властивостей залізисто-
кремнистої формації. В розрізі саксаганської світи криворі-
зької серії вона проявлена закономірною варіативністю 
петрографічних, мінералогічних, хімічних показників порід, 
які складають залізисті та сланцеві горизонти; на рівні 
стратиграфічних горизонтів – їх аутигенно-мінералогічною 
зональністю; на рівні верств, складених окремими мінера-
льними різновидами залізистих порід – ритмічним чергу-
ванням прошарків певного складу. Ці види мінералогічної 
зональності є результатом прояву седиментації, діагенезу 
та динамотермального метаморфізму залізисто-
кремнистих осадових утворень. Натрієвий метасоматоз 
максимальною мірою проявився в залізистих горизонтах 
саксаганської світи, спричинив накладення метасоматич-
ної зональності на їх метаморфогенну зональність. 

У формуванні тіл рибекітових метасоматитів провідну 
роль крім стратиграфічного, відігравав також тектонічний 
фактор. Проникнення метасоматизуючих розчинів відбу-

валось по розломах, зонах брекчіювання, кліважування, 
дисгармонійної складчастості залізистих кварцитів, по-
верхонь нашарування проверстків і верств різного міне-
рального складу. Навколо тектонічних порушень, що 
каналізували розчини, утворювались тіла натрієвих ме-
тасоматитів, для яких властива мінералогічна зональ-
ність. Для егіринвмісних метасоматитів [3, 8], за умови 
повного прояву зональності, спостерігається така зміна 
метасоматичних зон у напрямку від підвідного каналу до 
периферії метасоматичних тіл: зона егіринизації → зона 
рибекітизації → зона окварцування → зона слабко і не-
повсемісно проявленної карбонатизації → незмінені за-
лізисті кварцити. У випадку понижених значень основних 
термодинамічних показників метасоматизуючих розчинів 
(температура, флюїдний тиск, активність натрію, фугіти-
вність кисню) зони егіринізації не утворювались, і в 
центральних частинах метасоматичних тіл формувались 
зони рибекітизації первинних магнетитових кварцитів. 

Результати польових і лабораторних мінералогічних 
досліджень авторів статті підтвердили дані попередни-
ків і дозволили уточнити їх для безегіринових метасо-
матитів. У роботах [3, 8] розглядалось утворення зона-
льних метасоматичних тіл по залізистих кварцитах од-
накового первинного мінерального та хімічного складу, 
але для родовищ Криворізького басейну численними є 
прояви нестабільності цих показників. У зв'язку з цим 
основна увага була приділена визначенню особливос-
тей формування мінералогічної зональності тіл рибекі-
тових метасоматитів по неоднорідних за складом пер-
винних залізистих породах, які характерні для прикон-
тактових зон залізистих горизонтів, тіл крупноглибових 
брекчій змішаного складу та ін. Мінералогічне карту-
вання таких метасоматичних тіл показало наступне: 

1) положення тіл визначалось положенням підвідних 
каналів (Рис. 1, 2); 

2) активність рибекітизації залізистих порід визнача-
лась їх мінеральним складом: найбільш інтенсивних 
метасоматичних змін зазнавали залізнослюдко-
магнетитові кварцити центральних частин залізистих 
горизонтів; в напрямку до периферійних зон в ряду ма-
гнетитові кварцити → кумінгтоніт-магнетитові кварцити 
→ магнетит-кумінгтонітові кварцити активність метасо-
матозу зменшувалась. 

На рис.1 показана зміна потужності тіла рибекітових 
метасоматитів з приконтактової частини п'ятого залізи-
стого та третього-п'ятого сланцевого горизонтів Перво-
майського родовища. Залізисті кварцити тут характери-
зуються нестабільністю мінерального складу. В напря-
мку від центральної до периферійної частини п'ятого 
залізистого горизонту спостерігається зміна верств за-
лізнослюдко-магнетитових кварцитів верствами черво-
ношаруватих та сірошаруватих магнетитових кварцитів, 
потім кумінгтоніт-магнетитових, а на контакті з третім-
п'ятим сланцевим горизонтом – магнетит-кумінг-
тонітових кварцитів. Потужність верств залізистих квар-
цитів різного мінерального складу незначна в порівнян-
ні з розмірами метасоматичного тіла. Тому можна спо-
стерігати, як змінюється нормальна потужність метасо-
матичного тіла: в межах верстви залізнослюдко-
магнетитових кварцитів вона становить 25-35 м; у ме-
жах верстви магнетитових кварцитів – 15-25 м; кумінг-
тоніт-магнетитових кварцитів – 5-15 м; магнетит-
кумінгтонітових кварцитів – до 5 м. У товщі порід тре-
тього-п'ятого сланцевого горизонту метасоматичний 
процес згасав. 
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Рис. 1. Зміна потужності тіла рибекітових метасоматитів, яке утворилось  
по залізистих кварцитах різного мінерального складу (Первомайське родовище): 

1-6 – первинні залізисті породи п'ятого залізистого та третього-п'ятого сланцевого горизонтів:  
1 – кварцити залізнослюдко-магнетитові; 2 – кварцити магнетитові; 3 – кварцити кумінгтоніт-магнетитові; 
4 – кварцити магнетит-кумінгтонітові; 5 – сланці біотит-кварц-кумінгтонітові; 6 – сланці кварц-біотитові;  

7-9 – зони метасоматичного тіла: 7 – магнетит-рибекітових метасоматитів; 8 – рибекіт-магнетитових кварцитів;  
9 – окварцованих магнетитових кварцитів; 10 – лінії контактів верств вмісних залізистих порід і зон метасоматичного тіла;  

11 – лінія контакту залізистого та сланцевого горизонтів; 12 – розривне порушення 
 
Визначення розміру (в поперечному перетині) 26 тіл 

рибекітових метасоматитів з різних ділянок Первомай-
ського родовища показало, що зазначена закономір-
ність зберігається для більшості з них. Потужність ме-
тасоматичних тіл, утворених у верствах залізнослюдко-
магнетитових кварцитів досягає 100 м (середній показ-
ник – 56 м); у верствах магнетитових кварцитів до 70 м 
(в середньому 47 м); кумінгтоніт-магнетитових кварци-
тів до 30 м (в середньому 19 м); магнетит-
кумінгтонітових кварцитів до 15 м ( в середньому 8 м). 

Залежність інтенсивності рибекітизації, потужності 
та ступеню прояву метасоматичних зон від складу вихі-
дних порід добре проявлена також у зонах крупноулам-
кових брекчій, які були каналами фільтрації метасома-
тизуючих розчинів. На рис. 2 наведено схематичне зо-
браження тіла рибекітових метасоматитів по такій зоні. 
Максимальна потужність метасоматичного тіла фіксу-
ється для уламків залізнослюдко-магнетитових кварци-
тів, проміжна – для уламків магнетитових кварцитів, 
мінімальна – для кумінгтоніт-магнетитових кварцитів. 
Уламки сланців практично не зазнавали рибекітизації. 

Вивчення особливостей внутрішньої будови дослі-
джених метасоматичних тіл Первомайського родовища 
показало, що, незважаючи на різний мінеральний і хімі-
чний склад первинних магнетитових кварцитів, зональ-
ність метасоматичних тіл аналогічна. 

Вздовж тектонічних порушень, як каналів інфільтра-
ції розчинів, формувались зони магнетит-рибекітових 
метасоматитів. В їх межах спостерігається практично 
повне заміщення рибекітом кварцу як нерудних, так і 
рудних прошарків вихідних магнетитових кварцитів та 
часткове (близько 30 об'ємн.% від первинного вмісту) 
заміщення магнетиту в рудних прошарках. Індивіди ма-
гнетиту зазнавали перекристалізації з укрупненням та 
вдосконаленням їх кристалографічних форм. Рудні 
прошарки первинних магнетитових кварцитів зберіга-
лись. В разі утворення натрієвих метасоматитів по ку-
мінгтоніт-магнетитових та магнетит-кумінгтонітових 
кварцитах у межах цієї зони відбувалось повне замі-
щення кварцу, псевдоморфізація кумінгтоніту рибекітом 
з утворенням магнезіорибекіту та незначне заміщення 
останнім магнетиту (близько 10 об'ємн.% від первинно-
го його вмісту у вихідній породі). До другорядних міне-
ралів цієї зони відноситься егірин, який локально прису-
тній у вигляді окремих кристалів або радіально-
променистих агрегатів. Максимальна потужність зони 
магнетит-рибекітових метасоматів фіксується в розрі-
зах метасоматичних тіл, які утворювались за рахунок 
первинних безсилікатних залізнослюдко-магнетитових 
та магнетитових кварцитів. Для 26 досліджених мета-
соматичних тіл цей показник коливається в межах від 1 
до 30 м і зазвичай складає 5-15 м. 
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Рис. 2. Варіативність потужності тіла рибекітових метасоматитів, яке формувалось по різних за мінеральним складом  
залізистих породах крупноуламкової брекчії південної частини Ганнівського родовища:  

1-4 – первинні залізисті породи: 1 – кварцити залізнослюдко-магнетитові; 2 – кварцити магнетитові;  
3 – кварцити кумінгтоніт-магнетитові; 4 – сланці біотит-кварц-кумінгтонітові; 5-7 – зони метасоматичного тіла:  

5 – магнетит-рибекітових метасоматитів; 6 – рибекіт-магнетитових кварцитів; 7 – окварцованих магнетитових кварцитів;  
8 – лінії контактів тіл різних за складом залізистих порід; 9 – розривне порушення 

 
З віддаленням від підвідних каналів і, внаслідок цьо-

го, зі зменшенням активності метасоматизуючого впли-
ву розчинів формувалась зона рибекітизованих магне-
титових кварцитів. Спостерігається наступна стадій-
ність зростання інтенсивності метасоматичного проце-
су. Утворення рибекіту розпочиналось з контакту руд-
них і нерудних прошарків, потім процес поступово захо-
плював рудні прошарки та частково нерудні. Від тило-
вої зони магнетит-рибекітових метасоматитів ця зона 
відрізняється збереженням (різною мірою) нерудних 
(кварцових, залізнослюдко-кварцових, кумінгтоніт-
кварцових) прошарків первинних магнетитових кварци-
тів. У нерудних прошарках, а при слабкому проявленні 
метасоматозу – і в рудних прошарках зберігались релі-
ктові мінерали: залізна слюдка, кумінгтоніт та другоря-
дний за поширенням біотит. При утворенні метасомати-
тів цієї зони за рахунок кумінгтоніт-магнетитових і маг-
нетит-кумінгтонітових кварцитів також було характер-
ним псевдоморфне заміщення кумінгтоніту магнезіори-
бекітом. Потужність зони рибекіт-магнетитових кварци-
тів в розрізах досліджених метасоматичних тіл досягає 
50 м, а найчастіше становить 10-40 м. 

В зв'язку з частковим розчиненням кварцу і винесен-
ням кремнезему відпрацьованими метасоматизуючими 
розчинами за межі зон магнетит-рибекітових метасома-
титів і рибекіт-магнетитових кварцитів – формувались 

зони вторинного окварцування первинних магнетитових 
кварцитів різного мінерального складу. Спостерігається 
виповнення кварцом тріщин, цементування брекчій, за-
повнення інших порожнин у вмісних магнетитових квар-
цитах та незначне метасоматичне заміщення кварцом 
мінералів вихідних порід (магнетиту, залізної слюдки, 
кумінгтоніту). Потужність зон вторинного окварцування 
досягає 20 м, зазвичай складає 5-10 м. Зона вторинного 
окварцування магнетових кварцитів характеризуюється 
поступовими переходами до незмінених їх різновидів. 

На регресивній стадії натрієвого метасоматозу під 
впливом залишкових порцій метасоматизуючих розчинів 
утворювались низькотемпературні силікати (переважно, 
шаруваті), а також карбонати, сульфіди. Зазвичай, вони 
виповнюють малопотужні (до 30 мм) січні прожилки – 
найчастіше в проміжній та передовій зонах метасомати-
чних тіл. Найбільш поширеними епігенетичними мінера-
лами є тетраферибіотит, селадоніт, залізистий тальк 
(мінесотаїт), кальцит, доломіт, пірит, піротин, апатит. 

Кількісні співвідношення мінералів у складі рибекі-
тових метасоматитів Первомайського родовища та вмі-
сних магнетитових кварцитів різного складу були ви-
значені за результатами підрахунків у 227 прозорих і 
227 полірованих шліфах (Табл. 1). Наведені дані свід-
чать про спрощення мінерального складу метасомати-
тів у напрямку від передових до тилових зон. 
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Таблиця  1. Вміст породоутворювальних і другорядних мінералів (об'ємн.%) у складі рибекітових метасоматитів  
і незмінених вмісних магнетитових кварцитів Первомайського родовища 

Зони метасоматичних тіл* 
Мінерали 

1 2 3 4 
магнетит 22,48 24,51 28,03 29,15 
кварц 3,79 37,93 56,67 53,68 
гематит (залізна слюдка) 0,78 1,81 3,04 3,89 
кумінгтоніт 0,06 3,61 7,22 10,97 
біотит 0,00 0,11 0,16 0,19 
рибекіт, магнезіорибекіт 69,78 29,19 1,46 0,00 
егірин 1,42 0,15 0,00 0,00 
тетраферибіотит 0,10 0,56 0,25 0,01 
селадоніт 0,06 0,23 0,44 0,03 
Fe-тальк (мінесотаїт) 0,00 0,12 0,33 0,02 
карбонати (кальцит, доломіт) 0,83 1,10 1,47 0,95 
сульфіди (пірит, піротин) 0,25 0,20 0,21 0,18 
апатит 0,13 0,09 0,07 0,06 
інші мінерали 0,32 0,39 0,65 0,87 
Загалом 100,00 100,00 100,00 100,00 
Кількість визначень 42 69 51 65 

 
*Зони метасоматичних тіл: 1 – магнетит-рибекітових метасоматитів; 2 – рибекіт-магнетитових кварцитів; 3 – окварцованих маг-

нетитових кварцитів; 4 – незмінені магнетитові кварцити. 
 
Висновки. 
1. Рибекітові метасоматити – найбільш поширений 

мінеральний різновид залізорудних натрієвих метасо-
матитів, до яких також відносяться егіринові та альбіто-
ві різновиди. Рибекітові метасоматити складають бли-
зько 90% від загального об'єму метасоматично зміне-
них бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) 
продуктивних товщ шести з дев'яти залізорудних родо-
вищ, які розробляються чотирма з п'яти гірничозбагачу-
вальних комбінатів Криворізького басейну. Рибекітиза-
ція значною мірою вплинула на мінералогічні показники 
та збагачуваність первинних метаморфогенних бідних 
магнетитових руд (магнетитових кварцитів). 

2. Максимальну потужність тіла рибекітових мета-
соматитів мають за умови їх утворення у верствах без-
силікатних залізнослюдко-магнетитових (до 100 м, се-
редній показник 56 м) та магнетитових (до 70 м, в сере-
дньому 47 м) кварцитів, які складають центральні час-
тини залізистих горизонтів саксаганської світи. За раху-
нок кумінгтоніт-магнетитових та магнетит-кумінг-
тонітових кварцитів з периферійних частин горизонтів 
утворювались тіла рибекітових (магнезіорибекітових) 
метасоматитів значно меншої потужності, відповідно, 
до 30 та до 15 м (в середньому 19 і 8 м). 

3. Тіла рибекітових метасоматитів, що формувались 
по вихідних магнетитових кварцитах різного мінераль-
ного складу, характеризуються аналогічною внутрі-
шньою будовою. Тилову зону їх складають магнетит-
рибекітові метасоматити; проміжну – різною мірою ри-
бекітизовані первинні магнетитові кварцити; передову – 
вторинно окварцовані магнетитові кварцити, які форму-
вались внаслідок "відгонки" відпрацьованих метасома-
тизуючих розчинів, насичених кремнеземом. 

4. Тилова зона характеризується бімінеральним 
(рибекіт+магнетит) складом; у породах проміжної та 
передової зон суттєву роль відіграє реліктовий кварц. 
Вміст другорядних мінералів (егірин, тетраферибіотит, 
селадоніт, мінесотаїт, кальцит, доломіт та ін.) незнач-
ний і не перевищує 1,5 об'ємн.% для кожного. 

5. Результати мінералогічного дослідження рибекіто-
вих метасоматитів є основою для вдосконалення мето-
дів геологічного, мінералогічного, технологічного карту-
вання рудних покладів, корегування мінералого-
технологічних класифікацій руд, оптимізації методів усе-
реднення руд перед подачею на збагачувальні фабрики. 
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SOME MINERALOGICAL ZONING FEATURES OF IRON ORE RIEBECKITE METASOMATITES  
IN THE KRYVYI RIH BASIN 

Sodium metasomatism relates to epigenetic geological processes that had substantial impact on mineralogical indicators and washability of 
metamorphogenic low-grade magnetite ores (magnetite quartzites). It led to the formation of aegirine and riebeckite metasomatites, represented in 
productive strata of six out of nine iron ore deposits, exploited by four out of five Iron Ore Mining and Processing Works in the Kryvyi Rih basin. 
Riebeckite metasomatites, formed at relatively low thermodynamic factors of mineral formation medium, have much larger distribution in 
comparison to aegirine ones, that are 90 and 10% respectively of the total volume of metasomatic bodies. 

Riebeckite metasomatites, analyzed in this paper, have the maximum thickness provided their formation took place in strata of silicateless 
micaceous hematite-magnetite (up to 100 m, 56 m in average) and magnetite (up to 70 m, with an average of 47 m) quartzites, which make up the 
central part of the ferruginous horizons of the Saksagan suite. Bodies of riebeckite (magnesioriebeckite) metasomatites of significantly lower 
thicknessup to 30 and up to 15 m (19 m and 8 m in average) respectively were formed from cummingtonite-magnetite and magnetite- cummingtonite 
quartzite of peripheral zones of horizons. 

Despite the mineral composition of initial magnetite quartzites, the bodies of riebeckite metasomatites are characterized by similar internal 
structure. The rear zone, which is adjacent to the conduits supplying metasomatizing solutions, is represented by magnetite-riebeckite 
metasomatites. The intermediate zone consists of varying degrees of riebeckitized primary magnetite quartzites. Front zone, which is made up of 
the secondary quartzous magnetite quartzites, was formed as a result of a "run-down" of waste metasomatizing solutions rich in silica. Gradual 
transition to the unmodified magnetite quartzites is typical for the front zone. 

The main trend of mineralogical changes in magnetite quartzites due to sodium-metasomatosis was approximation of their composition to 
practically bimineral, that is magnetite + riebeckite (magnezioriebeckite), one. Riebeckite having composition close to the stoichiometric one, is 
typical for metasomatic rocks, which were formed within micaceous hematite-magnetite and magnetite quartzites. When riebeckitizing 
cummingtonite-magnetite and magnetite-cummingtonite quartzites mainly pseudomorphic replacement of cummingtonite by sodium amphibole 
occurred, the composition of the latter corresponds to magnesioriebeckite. 

The results of the mineralogical studies of riebeckite metasomatites are the basis for refining methods of geological, mineralogical, 
technological mapping of ore deposits, for correcting mineralogical and technological classifications of ores, for optimizing methods of ore 
homogenization before being fed to the processing plants. 

Keywords: banded-iron formation, Kryvyi Rih basin, sodium metasomatic rocks, mineralogy. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ  
РИБЕКИТОВЫХ МЕТАСОМАТИТОВ КРИВОРОЖСКОГО БАССЕЙНА 

Натриевый метасоматоз относится к эпигенетическим геологическим процессам, которые имели существенное влияние на ми-
нералогические показатели и обогатимость метаморфогенных бедных магнетитовых руд (магнетитовых кварцитов). Он стал 
причиной образования эгириновых и рибекитовых метасоматитов в продуктивных толщах шести из девяти железорудных место-
рождений, которые разрабатывают четыре из пяти горнообогатительных комбинатов Криворожского бассейна. Рибекитовые ме-
тасоматиты формировались при относительно низких термодинамических показателях среды минералообразования, поэтому име-
ют значительно большее распространение в сравнении с эгириновыми, соответственно, 90 и 10% от общего объема тел метасо-
матически измененных руд. 

Тела рибекитовых метасоматитов, которые были объектом исследования авторов, имеют максимальную мощность при условии 
их образования в пластах бессиликатных железнослюдко-магнетитовых (до 100 м, средний показатель – 56 м) и магнетитовых (до 70 м, 
в среднем 47 м) кварцитов, которые слагают центральные части железистых горизонтов саксаганской свиты. За счет куммингтонит-
магнетитовых и магнетит-куммингтонитовых кварцитов периферийных зон горизонтов образовывались тела рибекитовых (магнези-
орибекитовых) метасоматитов значительно меньшей мощности, соответственно, до 30 и до 15 м (в среднем 19 и 8 м). 

Несмотря на минеральный состав исходных магнетитовых кварцитов, тела рибекитовых метасоматитов характеризуются 
аналогичным внутренним строением. Тыловая зона, которая непосредственно прилегает к подводящему каналу метасоматизирую-
щих растворов, представлена магнетит-рибекитовыми метасоматитами. Промежуточную зону слагают в разной степени рибеки-
тизированые первичные магнетитовые кварциты. Передовая зона, которую представляют вторично окварцованые магнетитовые 
кварциты, формировалась в результате "отгонки" отработанных метасоматизирующих растворов, насыщенных кремнеземом. Для 
передовой зоны характерные постепенные переходы к неизмененным магнетитовым кварцитам. 

Главным трендом минералогических изменений магнетитовых кварцитов, в связи с натриевым метасоматозом, было прибли-
жение их состава к практически биминеральному – магнетит + рибекит (магнезиорибекит). Рибекит, близкий по составу к стехио-
метрическому, характерен для метасоматитов, которые образовались по железнознослюдко-магнетитовым и магнетитовым квар-
цитам. При рибекитизации куммингтонит-магнетитовых и магнетит-куммингтонитовых кварцитов происходило, преимуществен-
но, псевдоморфное замещение куммингтонита натриевым амфиболом, состав котрого отвечает магнезиорибекиту. 

Результаты минералогического исследования рибекитовых метасоматитов являются основой для усовершенствования мето-
дов геологического, минералогического, технологического картирования рудных залежей, корректирования минералого-
технологических классификаций руд, оптимизации методов усреднения руд перед подачей на обогатительные фабрики. 

Ключевые слова: железисто-кремнистая формация, Криворожский бассейн, натриевые метасоматиты, минералогия. 

 
 


