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Abstract. Temryuk promising area is located in the Volodarsky district of Donetsk 

region, 3 kilometers south of the village of Starchenkove, on the right bank of the river 

Temryuk. Geographic coordinates of the center of Temryutka section: longitude 37 degrees 

12 minutes 30 seconds east longitude, 47 degrees 3 minutes 30 seconds north latitude. 

Among the rocks used as facing stone, granites predominate. Clad materials are widely used 

in construction as an excellent long-term and durable material. 

The following types of topographic and geodetic works were performed during the 

search and assessment works within the Temryutka perspective area: geodetic 

substantiation; thickening of the geodetic location; geophysical support of ground magnetic 

survey on a network of 100x10 m; binding of drilled wells to points of geodetic location 

(planned and high-altitude). Temryutke deposit of lined plagiogranite has favorable mining 

and geological conditions for development into blocks. 

 

Key words: geology, geodetic works, lined materials, Temryutka perspective site, 

Eastern Azov region. 

 

Анотація. Темрюцька перспективна площа розташована на території 

Володарського району Донецької області, в 3 кілометрах на південь від с. 

Старченкове, на правому березі р. Темрюк. Географічні координати центру 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0570178318300320
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Темрюцької ділянки: довгота 37 градусів 12 хвилин 30 секунд східної довготи, 47 

градусів 3 хвилини 30 секунд північної широти. Серед порід, які використовуються як 

облицьований камінь, переважають граніти. Облицьовані матеріали мають широке 

застосування в будівництві як чудовий довгостроковий і міцний матеріал. При 

проведенні пошуково-оціночних робіт в межах Темрюцької перспективної площі були 

виконані наступні види топографо-геодезичних робіт: геодезичне обґрунтування; 

згущення геодезичного розташування; геофізичне забезпечення наземної магнітної 

зйомки по мережі 100х10 м; прив'язка пробурених свердловин до пунктів геодезичного 

розташування (планова та висотна). Темрюцьке родовище облицьованих 

плагіогранітів має сприятливі гірничо-геологічні умови для розробки на блоки. 

 

Ключові слова: геологія, геодезичні роботи, облицьовані матеріали, Темрюцька 

перспективна площа, Східне Приазов’я. 

 

Актуальність дослідження. Родовища будівельних і облицьованих матеріалів 

поширені на всій території України. Налічується близько 4000 родовищ будівельних 

і облицьованих матеріалів, з яких половина інтенсивно розробляється. Родовища 

представлені практично всіма видами будівельної сировини і є надійною основою 

розвитку промисловості будівельних матеріалів. Незважаючи на значні розвідані 

запаси будматеріалів, освоєння цих родовищ промисловістю відбувається 

нерівномірно. Ця нерівномірність освоєння родовищ має об'єктивні причини і 

визначається природними географо-економічними умовами України, розташуванням 

розвіданих родовищ під високопродуктивними орними землями. 

Серед порід, які використовуються як облицьований камінь, переважають 

граніти. Облицьовані матеріали мають широке застосування в будівництві як чудовий 

довгостроковий і міцний матеріал. Гранітні блоки для виробництва облицьованих 

виробів є дефіцитними в Донбасі. Наявні підприємства обробки каменю в містах 

Донецької області працюють на сировині з інших регіонів України (Житомирської, 

Запорізької, Кіровоградської областей та ін.). Гранітні блоки є досить специфічною 

сировиною. З численних родовищ облицювального каменю України блоки 

кристалічних порід жодного родовища не подібні блокам іншого родовища. Граніти 

відрізняються за кольором, структурою, текстурою. Вельми перспективним може 

бути експорт гранітних блоків в зарубіжні країни Європи, враховуючи близькість 

дешевих транспортних шляхів - морських транспортних ліній Азовського моря. 

Таким чином, гранітні блоки є дуже перспективним сировиною для економічного 

розвитку України. 

Матеріали, методи та види робіт. Співробітники кафедри геоекології і 

землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного брали участь у роботі Приазовської ГРЕ (геолого-розвідувальної 

експедиції) у якості наукових співробітників протягом багатьох років. До 2014 року у 

Володарському районі Донецької області було проведено комплекс геологічних 

робіт: пошукові маршрути, топографо-геодезичні роботи, буріння свердловин, 

геофізичні дослідження, пошукові роботи та пошуково-оціночні роботи, 

стратиграфічні дослідження, робота з кернами та лабораторні випробування. Автори 

статті працювали з кернами, робили стратиграфічні висновки, приймали участь у 
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лабораторних роботах на базі Приазовської геолого-розвідувальної експедиції в 

опробувальному цеху.  

Автори мали можливість працювати з фондовими матеріалами експедиції, 

геологічними звітами, за що щиро вдячні співробітникам Приазовської ГРЕ. В основу 

наших досліджень покладено тематичну роботу «Критичний аналіз геолого-

геохімічних даних із ціллю оцінки перспектив площ Приазов’я», яка була виконана в 

1989-1991 рр. (ГЗ, 1991) [1] та надала можливість узагальнити геологічні, геохімічні, 

металогенічні дані по території Східного та Західного Приазов’я та розробити 

загальні пошукові критерії для різних груп корисних копалин, які мають чітку 

спеціалізацію. 

Результати та їх обговорення. Темрюцька перспективна площа розташована 

на території Володарського району Донецької області, в 3 кілометрах на південь від 

с. Старченкове, на правому березі р. Темрюк. Географічні координати центру 

Темрюцької ділянки: довгота 37 градусів 12 хвилин 30 секунд східної довготи, 47 

градусів 3 хвилини 30 секунд північної широти [3]. 

Найближча залізнична станція - Розівка - розташована в 18,5 км на північний схід 

від площі. Великий промисловий центр, залізнична станція і морський порт м. 

Маріуполь розташований в 46 км на південний схід від. 

Територія завжди характеризувалася досить великою густотою населення, 

зайнятого в сільському господарстві і місцевої промисловості. Числені села і селища 

міського типу були з'єднані мережею автомобільних доріг з твердим покриттям. Але 

військові події на території Донецької області зруйнували все, навіть подальші 

геолого-зйомочні, геодезичні та науково-дослідні роботи у регіоні. Найбільшими 

залишаються автомагістралі державного значення Бердянськ - Запоріжжя і Маріуполь 

- Запоріжжя, Ростов - Бердянськ - Мелітополь, розташовані в 14 км на схід від і в 16 

км на північний схід від Володарського району.  

Рельєф району - денудаційна хвилясто-горбиста рівнина, інтенсивно еродована 

річковими долинами, балками, ярами. Найбільшою водною артерією є р.Берда та її 

ліві притоки - р.Каратюк і р.Темрюк, на правому березі останньої розташована 

ділянка плагіогранітів. Велика частина площі (близько 90%) зайнята під 

сільськогосподарські угіддя і лише невелика частина непридатних під сільгоспугіддя 

земель розташована на берегах річок, балок, ярів. Безпосередньо через ділянку 

проходить велика електролінія потужністю 750 КВт. 

Топографо-геодезичні роботи. При проведенні пошуково-оціночних робіт в 

межах Темрюцької перспективної площі були виконані наступні види топографо-

геодезичних робіт: геодезичне обґрунтування; згущення геодезичного розташування; 

геофізичне забезпечення наземної магнітної зйомки по мережі 100х10 м; прив'язка 

пробурених свердловин до пунктів геодезичного розташування (планова та висотна). 

Згущення геодезичного розташування було виконано методом тріангуляції 2 розряду 

[4, 5]. Тріангуляційні побудови спиралися на 4 вихідних пункти тріангуляції III і IV 

класів. Кількість трикутників в системі - 8. Кути вимірювалися теодолітом. Величини 

похибок не допускалися більш наступних: 

 а) розбіжність між спостереженнями на початковий предмет на початку і в кінці 

полуприйома ± 15 "; 

 б) коливання напрямків в окремих прийомах, що приведені до спільного нуля ± 

15 ". Кути в трикутниках були не менше 30 °. 
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Для виконання магнітної зйомки М 1:1000 на місцевості була розбита геодезична 

мережа 10х10 м, що складається з магістральних ліній і профілів. 

Кутові вимірювання проводилися теодолітом 2Т30, вимір довжин ліній 

виконувався 20-ти метровими мірними стрічками. Прив'язка магістральних ліній до 

пунктів геодезичного розташування була виконана за програмою теодолітного ходу 

точності 1:1000. Для визначення координат і висот геолого-розвідувальних виробок 

проводилася прив'язка їх до пунктів геодезичного розташування. Роботи були 

виконані продовженням теодолітних ходів точності 1:2000 між пунктами геодезичної 

основи, безпосередньо по точкам геолого-розвідувальних виробок. Горизонтальні 

кути в теодолітних ходах вимірювалися теодолітом 2Т5 одним прийомом, з 

перестановкою лімба між напівприйомом на кут близько 90 °. Довжини ліній 

теодолітних ходів вимірювалися 20-ти метровою мірною стрічкою в прямому і 

зворотному напрямках. При кутах нахилу понад 2° в виміряні довжини вводилися 

поправки на нахил ліній до горизонту. Відмітки гирла геологорозвідувальних 

виробок визначалися методом технічного нівелювання. Перевищення визначалися 

нівеліром Н-3 в комплекті з двосторонніми нівелірними рейками РН-3000. 

Всього на Темрюцький перспективній площі було прив'язано 12 свердловин 

(свердловини першої пускової ділянки інструментально не прив'язувалися, тому що 

по ним був отриманий негативний результат).  

 Всі види робіт виконувалися відповідно до вимог діючих інструкцій, 

рекомендацій, постанов. 

Геолого-економічна оцінка родовища. Темрюцьке родовище облицьованих 

плагіогранітів має сприятливі гірничо-геологічні умови для розробки на блоки. 

Темрюцьке родовище є частиною масиву ультраметагенних порід УКЩ 

(Українського кристалічного щита) [3]. З огляду на різну ступінь переробки цих 

порід, розвиток тектоніки, структурно-текстурну мінливість, а також невитримані 

(хоча і подібні) фізико-механічні властивості плагіогранітів, Темрюцьке родовище 

відноситься до другої групи родовищ за класифікацією ДКЗ (державна класифікація 

запасів родовищ). Запаси плагіогранітів Темрюцького родовища визначені методом 

геологічних блоків (спосіб трикутників) в контурі пошукових свердловин 1, 4, 7, 3, 2, 

10 на топоплане і геологічній основі масштабу 1: 1000. Прогнозні ресурси оцінені в 

зоні інтерполяції свердловин 2, 3, 4 [2]. Верхньою межею підрахунку запасів є 

покрівля незмінених гранітів. Запаси оцінені до глибини 50 метрів від денної поверхні 

(табл.1). 

Таблиця 1 

Основні показники корисної копалини по свердловинах 

№ п/п № скв. 
Глуб. 

скв. 

Міцність МZ Міцність незмінених 

плагіограніти, яка увійшла в 

підрахунок гранітів 
пухкі скельні 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

1,0 

0,3 

4,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

4,7 

3,5 

3,7 

1,2 

- 

48,0 

45,0 

42,5 

45,3 

47,8 

49,0 
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Опрацювання наукових робіт світової геологічної спільноти стосовно родовищ 

гранітів (плагіогранітів) [6, 7, 8, 9] призвело нас до висновку, що граніти Темрюцької 

площі Володарської ділянки мають більш високі геолого-економічні показники, 

дослідження яких і є подальшою метою для авторів. 

 За результатами геологічних досліджень та топографо-геодезичних робіт можна 

зробити висновоки: 1. У геолого-структурному відношенні Темрюцька перспективна 

площа приурочена до західного крила Центрально-Приазовського синклінорию 

Приазовського блоку Українського кристалічного щита; характеризується досить 

простою геологічною будовою: складні ультраметагенні породи докембрію перекриті 

малопотужним чохлом четвертинних відкладень, які місцями змиті і породи 

докембрійського фундаменту мають природні виходи на денну поверхню. 

2. За зовнішнім виглядом плагіограніти уявляють собою сірі до темно-сірих з 

рожевим відтінком породи зі слабо полосчатой текстурою за рахунок пошарового 

розподілу темно- та світлокольоровихих мінералів; структура середньо-, 

грубозерниста; мінеральний склад простий: плагіоклаз, мікроклін, кварц, біотит, 

амфібол. Плагіограніти Темрюцького родовища за всіма параметрами можуть бути 

використані для виробництва практично будь-яких облицювальних виробів. Залежно 

від обсягу одержуваної блокової продукції, вартість її при реалізації на 

європейському ринку складе від 1,7 до 4,3 мільйонів доларів США в рік (попередня 

економічна оцінка по запиту авторів). 
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ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ЗМІШУВАЧІВ РІДИН 
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Анотація. В роботі проаналізовано існуючі конструкції механічних змішувачів 

рідин, виявлені недоліки в існуючих конструкціях змішувачів. На підставі 

розрахункової схеми визначення координат точок згущення ДПК (рис.4) 

запропоновано алгоритм  згущення  ДПК  на  основі серединних перпендикулярів, який 

полягає в наступному: 

– розраховуються значення кутів суміжності. 

– визначаються довжини ланок вихідної СЛЛ. 

– знаходяться перевищення точок згущення над відповідними хордами. 

– визначаються координати точок згущення. 

Ключові слова: меліоративні роботи, насичення родючих ґрунтів, змішувач 

рідин, дискретно представлена крива (ДПК), супроводжуюча ламана лінія (СЛЛ), 

кут суміжності. 

 

Постановка проблеми. При виконанні меліоративних робіт, пов’язаних із 

насиченням родючих ґрунтів корисними рідинами, велику роль відіграють агрегати 

із механічними засобами змішування корисних рідин перед внесенням їх на поля. 

Головним вузлом такого агрегату є змішувач, який застосовується для швидкого 

змішування та розподілу необхідних, за технологією, корисних речовин у рідині. За 

допомогою змішувача можна призводити насичення сумішей необхідними 

реагентами. Крім того такі змішувачі можуть бути використані для процесу 

гомогенезації, створення однорідної структури рідини для різних по в’язкості рідин. 

Це дуже важливо, оскільки розчини корисних добрив не завжди мають однакову 

структуру та в’язкість із основною рідиною [3]. 

На рисунку 1 представлено конструкцію такого змішувача.  
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