Prof. dr

Członek

Korespondent AN ZSRR I. S.

ROżKOW,

Dr M. B. BO!ROiDAJEWSK:A
Cenltra!lny

Na'\l!k.oW'o~datwczy

Instytut Geologiczno-p.oszukiwawczy ·('WNIGRI)

Rozwói surowcowei bazy rud w ZSRR
!Badania geol'Ogiczne i poszukiwania bogactw mineralnych na obszaRadzieckiego zostały rlOzpoczęte po ustaleniu Władzy Radzieckiej, która stworzyła potężną służbę geol'Ogiczną oraz włączyła do
jednlOliteg'O planu wszystkie badania, geologiczne.
lPrzed RewlOlucją badania geolQgiczne miały przew.ażnie charakter
marszrutowy i nastawione 'były na pomanie stratygrafii i budowy geologicznej poszczególnych ~egionów. Duże znaczenie dla 'Z'badania geologii
Rosji miały ówczesne prace Komitetu Geol'Ogicznego, powstałeglO rw 1882r., w którym pracowało kilka pokoleń wybitnych badaczy rosyjskich,
jak A. P. Karpiński, E. S. Fiodorow, F. N. Czernyszew, A. lP. Giel'asimow,
Nikitin, W. A. Obruczew i wielu innych. Ten nieliczny, ~ecz bardzo aktywnyzespół, liczący dQ 191:2 r. tylmo 12, później zaś 80 geologów, nie
był naturalnie w stanie 'Objąć swymi pracami całego 'Ogromnego obszaru
Rosji. Dlatego też przed Rewolucją wiele regionów nie miało map geologicznych, a zdjęcia w skali l : 200 000, niezbędne do prowadzenia racjonalnych prac poszukiJwawc'zych, obejmowały jedynie 2,30 /a całego 'Obszaru.
.
.
Bogactwa naturalne .eksploatowano przed rewolucją przewazme'
w sposób żywiołowy, a. jedynie 'złlOto, srebrlO i platyna :były wydobywane
systematycznie w ciąguOIkoło 200 lat..
Zasoby rud żelaza przed 11917 r. wynosiły tyłmo ,2 mld t, manganu
158 mln t, oszacow.anezasoby rud 'ołowiu, cynku, miedzi, niiklu i rtęci
były również nieznaczne. Brak było w ogóleoc'eny zasobów cyny, wolframu, molibdenu, metaU rzadkich. W ówczesnej Rosji wy'ddbywano
jedynie dwadzieścia pierwiastków chemicznych. p'omimo posiadania
ogromnych potencjalnych bogactw naturalny,ch na :skutek słahego ich
rozpoznania carska Rosja 'była zmuszona impoi'towaćznaczne i10ści surowców mineralnych - miedzi, ołowiu, cynku, fQsforytów, węgla, soli
potasowych i in.
Już od pierwszych lat Władzy Radzieckiej Partia Komunistyczna
i Rząd pod kiellownictwem W. l. Lenina zwróciły szczególną uwagę na
wY'~orzystanie bogactw naturalnych i stworzenie ba'zy najważniejszych
su:r:owców mineralnych.
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W ciągu ,50 lat wys2Jlrolono liczną kadrę wysokokwalifikowanych geologów oraz rozwinięto na szeroką skalę planowe 'zdjęcia geolQgiczne poszczególnych regionów.
BadaniageolQgiczne różnych kierunków były nastawione nastwo:rzenie teorii genezy i zasad występowania surowców; prace metalogeniczne oparte na mapach geologicznych w rÓŻlIlej skali, które .obecnie
'pokrywają cały obszar kraju w powiązaniu z innymi metodami :badań
.p oszukiwawczych, przyczyniły się dQ stworzenia potężnej bazy na}waż
.niejszych· surowców.
Do 1967 raku w mR!R odkryto i rozpozano ponad 15000 złóż Q 'z na.czemu pr.zemysłQwym, przy czym nie ma 'takiego surowca mineralnego,
który nie 'byłby wydobywany w ~'1ąZku Radziectkim. Zasoby bilaalsowe
rud żelaza w ZSRR il"ównają !Się 'iW przybliżeniu .ogólnym zalSobom rud
tego metalu we wszystkich krajach kapitalistycznych.
Możenie złóż rud żelaza na .obszarze ZSIm jest Ibardzo dogodne,
głóW1De okręgi pr2iemys~owe posiadają niezbędne zasoby dla rozwQju górnictwa i hutnictwa. Wciągu ostatnich lO+12 lat uruch.omio.no wiele
,zakładów górniczych, a wśród nich szereg kombinatów flotacyjnych
w Zagłębiu Krzyw.oroskim, w rejonie Kurskiej Anoma:lii Magnetycznej, , w Północnym Kazachstanie, na Uralu .oraz na Syberii. Wydobycie
rud żelaza w 1965 r. wynosiłQ 153 mln. t, 00 stanowi '21)0/0 światowego
wydobycia tegQ metalu.
'
. Duże postępy osiągniętQ również w dziedzi:nie 'badania zasobów manganu, którego najlWiększe ,złoża występują na Ukr,ainie i na Kaukazie.
:Złoża przemysł.owe 't ego surowca znane są też na Sy.berii, Uralu i w Kazachstanie. Rozpoznane zasOby rud manganu wynoszą 7810 mln t, wzwiąz
kuz czym ~S!Em zajmuje zarówno pod względem zasobów, .jak i wydobycia manganu pierwsze miejsce na świecie.
Na obsza,r ze ZSRJR odkryto rÓWlIlież duże zasoby bogatych rud chromitowych, zwłaszcza w Kazachstanie. Eksploatacja tyoh złóż w pełni
:za'spokaja kraj'owe zapotrzebowanie przemysłu metalurgicznego i chemicmego.
'
Baza surowcowa Tud ,tytanu została stworzona w ciągu ostatnich
15+20 lat. W tym (jkresie w różnych regionach ikraju odkrytQ wiele bogat~h rozsypiskowYCh złóż ilmenitowo-eyrkonowych pocbodzenia mor.s kiego oraz pierw.otnych złóż ' iImenitowo-magnetytowych, odznaczają
.cych się łatwością wzbogacania.
'Radzieccy geolodzy mogą poszczycić się również wielkimi ,osiągrnię...
ciami w d'ziedzinie OOkrycia ił"ozpomania złóż metali nieżelaznych. !Na1e*'y zwłaszcza podkreślić, że w wyni!ku badań geologicznych stwierdzono
nieznane dotąd na obszarze ZSRR nowe typy genetyczne złÓŻ wielu .me,tali. Szczegółowo rozpoznano szereg rejonów rudnych, co przyczynił.o się
do ich nowej oceny. 0dIkryt0 nowe prowincje metalogeniczne,. których
:znaczenie przemysłowe przez długi czas nieibyło znane. OsiągnilęCia te
zawdzięczać . należy intensywnemu rozwojowi badań geologicznych, metalogenicznych; strukturalno;-nti:neralogicznych oraz 'zastosowaniu najoowszejmetody!ki w pracach poszukiwawczych. W tym krótkim artykule nie
ma m.ożliwQŚci prżedstawienia' .osiągnięć służby geologicznej ZSRR
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w dziedzinie wszystkich metali nieżela~ych. Dlateg.o też .omówione zostaną jedynie główne metale.
,
M i ,e d ź. W R.osji carskiej wszystkie znane złoża. miedzi odmaczały
się niedużymi zasobami. Prawie połowa tego metalu pochodziła ze 'zł6ż
miedzi.owo-pirytowych, reszta zaś ze 'złóż Ikontaktowo.-metasomatycznych i żył.owych typu !P'Olimetaliczneg.o. !Małe 'zasoby znanych: w , rtym
czasie złóż stały się przyczyną pesymistycznej ·oc,eny perspektywiczności
.obszaru Rosji w dziedzinie zasobów rud miedzi. Wybitny ówczesny geo10g prof. K. Bohdanowicz pisał: ' ..... można liczyć na: zwiększęnie ilości
rejonów miedzionOŚIlychw ,Rosji, lecz trudno się spodziewać istnienia
w tychrejooach dużych złóż miedzi".
Doceniając ważne maczenie miedzi dla rozwoju gospodal'lki ' już
w ,g rudniu 1000 r. VIII Wszechzwią2lk.owy Zja'z d Rad 'zatwierdził plan
znaczneg.o zwiększenia pl'odukcji miedzi. Od tej chwili przystąpiono do
intensywnych poszukiwań i r.ozpoznania tud miedzi. W ich wyniku
znacznie powiększon.o zasoby 'znanych 'złóż, ogł6W1Jlie miedziowo-pirytowych rud na Uralu i Ałtaju. W następnych latach zostały odkryte i rozpoznane złoża mied:ziowo-niklowe w N orylsku - iW rejonie M.onczeg.orska na półwyspie K.ola, wielkie ~łoża rud miedżiowo-porfirowych w Ka- '
zachstanie (Kounrad), w Azji Srodkowej ~almalkyr) .ora,z ogr.omne
zasoby piaskowców miedzion<lŚnych Dżezk:azgenu (Ka'zachstaJn), a IW ' 0statnich latach Udokanu na Syberii. Oprócz teg.o odkryto nowe miedzionośne prowilncje na Kaukazie :(południowe i p6łInocne zboc'za Wielkieg.o
Kaukazu ze złożami Urup, Hudes, Filizczaj i in.~. BaJ.'ldziej szczegółowe
badania .warunków występowania 'złóż miedzi w .ostatnich latach dały
mo.tliwośćprzeprowadzenia nowej ,oceny znanych ~ejon6'w i odkrycia
nowych 'złóż w .obrębie ,od dawna Ibadanych obszarów, jak Ural, Ałtaj,
Noryisk. Większość tych złóż zawiera rudy ikOllllplek:sowe, obok miedzi
występuje tu ołów, cynk, nikiel, /kobalt, m.olibden, kadm, ren, gal, tal, selen, tellur, wanad, złoto i srebro.
Nakreślone przez xx:rIT Zjazd KPZR /kierunki dalszego zagospodarowa!I1ia wschodnich .obszarów kraju stwarzają konieczność przeprowadzenia intensywnych poszukiwań miedzi również j w tej części 'ZSRR.
O ł ów i c y n k. Wyd.obywanie ołowiuzapoczą1imawano w Rosji na
przełomie XViII i XVIII wieku w Kraju Nerezyńskim za iBajkałem i na
Ałtaju, a później na Uralu, Kaukazie i w Kazachstanie. W,.1912 r. !produkcjawowiu i cynku w Rosji carskiej wynosiła odpoWiednio 16,5 i 12
tys. t, 00 zaSpokajało ,jedynie dkołlO 4·/0 zapotrzebowania ' na te metale.
W pierwszych latach pla!I1ów pięcioletnich odkryto szereg n.owych
złóż cynkowo-dowiowych .oraz rozpOznano znanę jUZ złoża. Należy ,tuza~
IicZYG odkrycia rejonu rudnego Karatau w Kazachstanie(zł()~ A.czisaj,
Mirgalimisaj i in.), stref rudnych yv Dżungarskim .Ąłtaju, szereg nOwych
złóż w Rudnym Ałtaju, !I1.owych .pr.owilncji polimetalicznych w' Kraju
Za,bajkalskim i na połudnjjowych 7lboczadh WielkiegoKaUkazuoraibogateg.o złoża Godewsldego w Kraju Krasnojarski.ni. Obec!I1ieZSRR żaj
muje pieJ.'IWsze m.iejsce w świecie pod względem 'z asobów rud cynku
i .ołowiu. W . wielu zł.ożach cynkowo--olowi.owe rudy zawierają szereg
składników towarzyszących - miedź, złoto, srebro, kadm, antymon, ,bizmut, selen, tellur, german,tal, ind i in. Udokumentowane zasoby t,ch
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składników są dośćznacme, szczególnie miedzi, złota, srebra, przy czym
połowa tego ostatniego wydobywana jest z rud cynkowo-<lłowio-

ponad
wych.

,

,

Złoża cynk!oWto-ołowiawe należą do kilku typów gen-etycznych:
- złoża w oskarnowanych skałach węglanowych, odznaczające się
przewagą cynku nad ołowiem i nieznac~ą domieSzką miedzi;
- złoża przeważnie , pokładowe, związane z pewnymi poziomami. w
wapieniach 'z dolomityrowanych, których rudy prawie nie zawierają miedzi i odznaczają się 'zdeCydowaną przewagąoł,owiu nad cynkiem;
- złoża ołowiowo-cynkowe w ,osadowych i metamorficznych utw~
rach glinokrzemowych, reprezentowane przez żyły o małych zasobach.
jak i ,bogate ciała rud pirytowo-,pol:imetalicznych;
- pirytowo-polimetaliczne złoża w skalach wulkanicmych i osado-

wo-wulkanicmych;
- 'Złoża żyłowe związane z masywami . gr:anitaidowymi.
W ogólnej ocenie złóż ołowiowo-cytnkowych Z,wią2lku Radzieckiego
należy stwierdzić, że najbardziej produkty1Wlne są złoża ołowiu wystę
pujące w :utworach węglanowych, które zawierają około 60%
uddkup'
mentowanych ,zasobów tego metalu. Dla cyniku najbardziej produktywne są 'złoża pirytOWio-polimetalic'zue, zawierające ponad 50% całych
zasobów, a spośród metali towarzyszących większość zasobów miedzi.
złota i ,s rebra.
'
Większość rozpomanych 'zasobówoł'owiu i cynku (JOG/e) zgrupowana
jest w pięciu prowincjach oławiowo-cynkawych: w Ałtaju Rudnym,
'i'iań-Szaniu, ,Wschodnim Kazachstanie, na Wyżynie Jenisejskiej i na
Kaukazie.
Glin w Rosji przedrewolucyjnej w ogóle nie był many. Zapotrzebo. wanie lIla .ten metal ~1600 t w lin3 r.) zaspokajane było z importu. !Pierwsze złoże boksytów (tychwińskie) było odkryte w 1916 r., lecz ze względu
na niemajomość technologicznej przeróbki eksploatacja .złoża nie została
podjęta. W czasach radzieckich boksyty te w ciągu długiego .okresu stanoowiłygłówną bazę otrzymywania glinu. W latach :następnych w wy....
niku prac naukowo-'badawczych i poszukiwawczych ·oclkrytezostały nowe .bogatezłoża rud iQdksytowych na, Północnym i :Bołudniowym Uralu,
w Zachodniej i 'Wschodniej 'Syberii, w obwodzie Archangielskim i w Kazachstanie~ Ponadto 'Związek !Radziecki pqsiada praktycznie nie wyczerpane zasoby rud' nef,elinowych. Ogromne zasoby tego SUllOWca występu
ją w masywach alkaHcznych w Chibińskiej i Łowoziorskiej ,tUlIldrzę, na
Pó:łwyspie Kolskim, a w ostatnim czasie masywy sjenitów nefelinowych
stwierdzono w Zachodniej . i WschQdniej Syberii, na Ukrainie, w Zakaukaziu, AzJi Środkowej i Ka:zachstanie.Wamym źródłem glinu są również .skały ałunowe, niektóre łupki . krystaliczne i !kaolinity występujące'
VI wielu rej,ón.ach ,rZSRR.
.
Powstanie bogatej :bazy surowców glinowych umożliwiło podwojenie
produkcji glilIlu wciągu ostatnich siedmiu lat (J.'9 5S-1965).Wytyczn€'
~IlZjazdu K1PZR przewidują dalszy wzrost produkcji tego metalu.
C y n a. Stworzenie bazy surowoowej 'rud cyny na ,Obszarze ~SRR
stan,awi zasługę geologów radzieckich. Przed rewolucją produkcja cyny
nie istniała, a znane wóWczas wystąpienia rudne w . Kraju 'Z abajkalskim
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miały małe znaczenie praktyczne. W tej dziedzinie intensywne prace ba,..
dawcze i poszukiwawcze na ogromnych przestrzeniach Syberii na wschód
od Bajkału uwieńcrone 'zostały odkryciem bogatych prowilIlcji cynonośnych w Jakucji, .obwodzie Magadań:Slcim, nad Amurem, w Kraju Nad,..
morskim, a w ostatnim czasie IW Kirgizji.
Złoża rud cyny należą d.o różnych typów genetycznych. Do ,głównych
należą rudy kwarco'WO-'kasyterytowe, Ikrzemianowo-siarczkow()-lkasyte,..
rytowe, pegmatytowe, skarnowo-kasyterytowe. Oprócz nichzna.ne są
kompleksowe zł.oża kasyterytow,o.-wolframowe. Trwała baza rud cyny
w ZSRR zezwala na znaczne zwiększenie produkcji tego metalu.
N: i k i e l i kolb a -1 t.Złoża !krzemianowych rud niklu były OOkryte
w Rosji w latach dwudziestych X:IX w., lecz d.opiero na początku nasze,..
go stulecia 'złoża teg.o typu zostały r.ozpoznane szczegółowo na Uralu.
Na całym obszarze carskiej Rosji zna'n e było tylko jedno wystąpie.
nie Idkruszcowaoia Ik;obaltem w 'Oaszkesanie (Zakaukazie). Po Rewolucji
Październikowej, w latach dwudziestych, roZpoczęto rozpoznanie krzemianowych rud niklu na Uralu, w wyniku któreg.o odkryte z,ostaŁozłoże
Wierchnieufalejskie. Na bazie rud tego złoża została uruchomiona w
1932 r. pierwsza w ZSRR hurta niklu. Jednocześnie w rejonie Noryiska
stwierdzone zostały siarczkowe ,r udy miedziOWlO-miklowe.
Na Uralu i rw Kazachstanie odkryto wiele nowych złóż krzemiano,..
wych rud niklu i \kobaltu (chaliłowskie, kempersajskie, ajdyrlińskie i in.).
Na bazie tych rt,ld w 1934 r. powstały zakłady hutnicze w Orsku.
iW 7!łożu n-oryISkim, pOCZąitkOWlO znanym ja/ko złoże platyny, w latach
-trzydziestych przepr,owadwno rozpoznanie rud miedziowo-niklowo-.pla,..
tynowC>-'kobal towych.
Następnym dużym odkryciem były siarczkowe rudy miedziowo.-niklo.we w Monczetundrze, które zapoczątkowały badania na /Półwyspie Kol,..
skim oraz stworzenie drugiej po Uralu :b azy rud niklu rw ZSRR.
Zorganizowano rÓWlIlież systematyczne badania w celu wykrycia ta,..
kichzł6ż łrobaUu lub rud kompleksowych, które zaspokajałyby ikrajowe
:zapotrzebowanie. Zadanie to 'zostało pomyślnie rozwiązane. W IWieluzakładach wzbogacania rud powstały specjalne oddziały przer6bki rud za,..
wierających kobalt.
Strefa bogatych żył niklonOŚIlych odkryta w Norylsku w 1941 r.
zabezpiecza krajowe zapotrzebowanie na nikiel ot~ywany bez uprzedn.iego w7lbogacania. Od 1'952 r. na tej ·ba;zie zostały uruchomione ~oryl,..
:skie 'Zakłady Hutnicze.
W latach powojennych dokonano 'zwiększenia zasobów we wszystkich
't"ejonach niklonOŚllYch, przy czym największe osiągnięcia odnotowano
w ciągu osta,tniego dziesięciolecia. Było to możliIWe dzięki wnikliwemu
:zbadanIu strukturalnych, geologicznych i genetycznych warunków powsławaniazł6ż miedziowo.-niklowych i prawidłowej· interpretacji danych
.geologicznych, qgromne znaczenie miało odkrycie bogatych zasobów zło.
;ża tałnachowSkiego. /Ponadto wykryto nowe złoże rud niklu w /Północ,..
.nej Buriacji, w Górach stanowych, woroneżSkimmasywiekrystalicz,..
nym i w innych rejonach kraju.
W latach Władzy Radzieckiej poważne osiągnięcia można odnotować
:r6wnież w dziedzinie stworzenia bazy surowcowej innych metali nieźe.-
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laznych, Z których przede wszystkim należy wymienić wolfram, molibden, rtęć, antymon oraz. metale rzadkie i akc,esoryczne.
Z ł o t 10 byłoOznane Iludności zamies2Jlrującej oObecne oObszary ZISHiR
już w zamieszkłej przeszł'ości I(u schyłku neolitu}. Wyr-obyze z~ota znajdowane w wykopaliskach I(I'JiI-..IV tysiąclecie p.n.e.'), np. w pazyryikskich
kurhanaah w ·obwodzi!e Semipałatyńskim, 'zdumiewają swą mistrzowską
doskonałością i pięknem rysunku. no dzieł sztuki należą również starovosyjskie !Wyroby jubilers:kie z X-XII stulecia.
Pierwsze wzmianki Q odkryciach złóż złotodajriych w r.ejonie ołowiec
kim pochodzą z 171317 r. Następnie w 1745 r. odkryte zostało złoże bere2lowskie na Uralu. Zapocząt~owały one rozwój kopalnictwa złota jako
sa,zxlOdzie1nej gałęzi przemysłu górniczego. Od tamtych ·czasów szybko
zaczęły się vozwijać poszukiwania i odkrycia nowych złóż złota, głów
nie 'rozsypi~owych, w różnych rejonach kraju.
Przed rewol\lcjązłoto było wydobywane IW głównej mierze :ze złÓŻ
rozsypiskowych chałupniczym sposobem, 'opartym na pracy ręcznej, ·chociaż istniałyspecjaln,e urządzenia i maszyny do przepłukiwania piasków,
wynalezione przez R.osjan (np. metoda przepłukiwania piasków złotodaj
nych 'W. Pakulewa z 1857 r., nazywalIla w Ameryce "vosyj'skim sposobem"; wynalazki K. A. Kuli'bina z 1874 ·r., urządzenie hydra,uliczne
N. A. Szostaka z lat 1894-1898 i in.'. .
K:opalnictw:o .złota w tamtych czasach ·byro hardzo rozproszone. Spo:śród zarejestr,owanych w Rosji firm wydobywających złoto 81Q+9~)O/a
stanowiły dr.obne przedsiębiorstwa, które dawały ok. 80 kg 'złota rocznie,
resztę stanowiły zakłady średnie, dużych było tylko 1+2°/!ł ogólnej liczby zakładów. Ogółem w 'Rosji do 1926 r. wydobyto 3000 t zarejestrowa....
nego 'złota.
Ciężka 'sytuacja górników w kopalniach 'złota i katorŻlIlicze warunki
pracy dopvowadzały do częstych strajków. 'W kopalniach Leńskiego Towarzystwa Eksploatacji Złota 4 kwietnia 1912 r. wojska carskie stłumiły
ogniem demonstrację rdbo1lników· protestujących przeciwko nieludzJkim
vv-arualkompracy.
Po 'zakończeniu wojny domowej Rząd ,Radziecki przywiązywał szczególne 'znaczenie do odbudowy górnictwa złota. W 19!!U r.został wydany
specjalny dekret RSFRR ,,0 kopalnictwie ·złota i pla'tyny". !Przede wszyst.-.
kim 'zwrócono uwagę lIla największe rejony złotodajne - Leński i Uralski. Intensywne poszukiwania doprowadziły wkrótce do odkrycia w.ielu
nowych pvowincji złotci>dajnych. W 1923 'r. lodkryty został ałdański rejoOn złotodajny, w 1928 r. zapoczątkowane 'zostały odkrycia złóż rozsy.pig~owych w dorzeczu Kołymy, w 1933 r. ,odkryto dżugdżurski rejon
złotodajny, w 1938 r. bogate 'złoża balejskie. W latach ostatnu::h nowe
złoOŻ'a stlWierdzone zostały w Azji Śl'Iodkowej ,([MuruntauJ), KazachStanie
~Bakyrezilk), Armenii :CZod) , Jakucji (Ni€Żdanińskie) i in.
Warto odnoOtowa,ć, że prawie cał'e zasoby złota zaliczone do bilansu
ZSRiR ,znajdują się w złożach odkrytych i udOOtumentiowanych po Rewolucji. Nieliczne duże złoża (berezowskie, koczkarskie, ikorn.unars:kie,
olchowskie, berykulskie) znane były przed rewolucją, 'lecz ich ,obecne
zasoby 'stanowią małą część w ·bilansie rud złota ZSRR.
Pierwotne :złożazłota w ZSRR należą główni,e do typu hydootermalKwartalin4\1t Geologiczny -
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Illego i ,odznaczają się dużą rÓŻl!lomd:n<>ścią form mineralogicznych i strukiuralno-mor:fologicznych. Do nich należą złotonośne żyły klWarcowe prawie zupełnie nie 'zawierające siarc'zków, żyły kwarcowo-siarczk:o:we, piryty złotonośne, złoża pirytowo-polimetaliczne i skarnowo-siarczkowe ..
!MQrfologicznie wydziela się żyły, strefy ' żyłowe, strefy minera1izacji~
sztokwerki, pokłady, soczewki, g:niaroa, czapy żelaziste i in.
Złoża rozsypiskowe pomimo długotrwałych dziejów ich eksploa.tacji
nadal są odkrywane w wieLu rejonach kraju. Wśród nich występują zło
ża różnego wieku i różnych typów morfologicznych.
Szczególnie duże
perspektywy posiadają rozsypiska pogrzebane, występująe,e w niektórych prowincjach metaLogenicznych.
. Złoto występuje więc. w ,wielu rejonach ogromnego obszaru ZSRR
i w rómych strukturach geologicznych, 00 zapewnia, r,eal.ne perspektywy
dalszych odkryć.
..
Pla t ylll a. Wydobycie platyny rodzimejzapoczątlrowallle było w R0sji w 1819 r. na rozsypiskach złotodaj'Ilych Uralu. Od momentu ,odkrycia
platyny IW rozsypiskach iNim,ego Tagiłu w 1825 r. datuje się samodzielne !kopalnictwo platyny, które w 1831 r. dało · 1700 kg. W zwiąZku z dużym 'zapotrzebowaniem na platynę na rynkach światowych prac'e poszukiwawcze l'Iozwijały się coraz intensywniej.
'
'w pierwszych latach po Rewolucji, w Okresie wojny domowej i obcej
interwencji wydobycie pla.tyny spadło do 4,3% ilości wydobY'WaIllej w
1913 r. We wspomnianym wyżej dekrecie z 192;1 r. stwierdza się, iezłoto
i platyna stanowią wyjątkową własność państwa i wydobycie tych kruszców ma szczególnie ważne znaczenie państwowe. Dla zwiększenia wydobycia . złota i platyny 2lWolniono przedsięhiorstwa od wszelkich pOdatków pr,zemysłowych oraz WyznacOOIlO nagrody za odkrycie nowych złóż.
Eopa1nictwo platyny zaczęło szybko rozwijać się. Odbudowano stare
dragi, a następnie skonstruowano nowe elektryczne dragi i urządzenia
hydrauliczne. Przemysł platynowy przekształcił się w wysoko zmecha~
nizowaną dziedzinę gospodarlci narodowej.
W latach c.zterod'Ziestych .obok eksploatacji rozsypisk rozpoczęło się
wydobycie platyny 'z rud siarczkowych i miedziowo-niklowych.
Przemysłowe koncentracje metali grupy platyny występują głÓWlllie
w złożach piel'iWotnych,a j'edynie ok-oło 2% w rozsypiskach: Praktycznie
całe zasoby platynoidów zawarte są w miedziowo-ni'klowo-siarczkowych
złożach (iNorylsk, Tamach).
Pierwot!D.ezłoża platyny w 'Z SRR dzielą się na trzy .typy uralski,
Illorylski .i ałdański.
'Złoża ;typu uralskiego są genetycznie związane z illtruzjami ultrazasadowymi stref fałdowych Uralu. Okruszc,owanie występuje głównie
w :dunitach w postaci rozproszonej impregnacji minerałów platyny oraz
w chromitowych szlirach. Główne minerały rudne - poliksen, ferroplatyna, platyna irydowa, iryd platynowy, niewianskit, syssertskit, platyna niklowa, lauryt. Złożom tego typu towarzyszą bogate r,ozsypiska pla';'
tyny.
·
.
Norylski typ złóż występuje na platformach iW ,genetycznym zwią1Jku
z dyfer,encjowanymi ilntruzjami gabro-norytów. Platynoidy 'znajdują się
w ścisłej asocjacji 'z siarcZkami miedzi i n:iklu. Reprezentowane są przez
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platynępalladową, ferrQPla"tynę, platynę niklową, stibiopalladynit, stannoplatynit, stalIlnopalladynit, niggliit, ,b ragit, laury t, sperry1it i in.
Złoża typu ałdańskiego również występują w strukturach platformowych i związane sąz ~ominowymi intruzjami Skał ultra,zasadowych.
Platynoidy tworzą wtrącenia w dunitach , ii szlirach chromitowych. Do
minerałów pla,t yny w tych złożach nal,eżą: poliksen, platyna. irydowa,
iryd platynowy, 'kuproplatyna, platyna niklowa, niewianskit, syssertskit
(osmU), sperry1it, lauryt, kupferyt, :b ragit.
lPerspelktywicZlIlOŚć :zwiększenia bazy surowcowej platyny w ZSRR
jest Ib ardzo duża 'z arówno w rejonach obecnie eksploatowanych, jaki na
nie 'zbadanych dotąd obszarach.
D i am e !Ił t y. Przemysł diamen rowy Związ1ru:Radziecldego powstał
w latach powojennych. W latach 1941~1945 rozpoczęto eksploatację diamentów ze ,złóż rozsypiskowych na Srodkowym Uralu, !prowadząc jednocześnie dalsze 'badania i poszukiwania w wielu rej,anach kraju. Wreszcie wl~ r. diamenty 2lOstały ~alezione w aluwiach r.zeki Wiluj (Jakucja). W 1954 r. we wschodniej części platformy syberyjskiej 'Odkryto
pierwszy komin 'kimberlitowy 'z małą zawartością diamentów, a w
1955 r. - pierwsze przemysłowe złoże diamentów w kominach kimber:1itowych ..Mir", Ił następni,e "Udacznaja". 'W trakcie dalszych prac po-.
szukiwawczych w Jakucji stwieI'dzonó wiJele nowych kominów kimberlitowych i złóż rozsypislrowych.
Obecnie lIla obszarze ZSRtR mane są duże !prowincje diamentonośne Uralska i Jakucka, które obejmują wszyśtkie doża przemysłowe~ BojedynczeznaleziSka diamentów znane są również 'w europejskiej części
ZSRR, w Kazachstame, na połudmiu Syberii :S rodkowej.
Uralska prowincja diamE!llltontOŚiIla odznacza się obecnością złóż roz...
s}rpiskowych w aluwiach starej i wSpółczesnej sieci rzecznej. Złoża pierwotne lIla razie w tej prowincji nie . zostały stwierdzone. IW prowincji Jakuclciej mane są zarÓWtlotZ!oża pierwotne, jak i rozsypiskowe. Wśród
pierwotnych złóż szczególną wartość poSiada,ją kominy "Mir"" "Udacznaja" i "Ajchał". W pobliżu tych kominów znajdują się rozsypiska z przemysłową zawartością kamieni. sz1a'c hetnych. !J?lIowdincja ,ta należy do najwięlmzych na świecie. Istnieją możliwości ddkrycia Illowych ,b ogatych
złóż diamelIltów w obrębie tej prowincji.
Wytyczne XXIN 'Zj,azdu K1PZR w planie rozwoju gospodarki 0000-.
dowej lIla lata . 19f)6-,-1970 !przewidują znac2llly WZl10st wydobycia diamentów.
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, DEVELOPMENT OF MINERAL BA$1'S IN THE lJSSR

Summary
Achievements of the Soviet Union in the developmenlt of the national economy
at the time Of the Soviet power are considerable. Important effects of that period
.were also due to the Soviet geologists whose works contr'J:bUlted to the development
of numel'OUS branches .of minmgindustry of the country. At present, all kinds
,of mineral raw materials are found in the territory of the So\riet Union, including
various iran, non-iron, precious and l'are metals and chemical elements that
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completely assure the further development of industry. As concerns resources of
numerous mineral raw materials, the USSR has undoubtec;Uy a world lead.
Genetical types .of deposits so f·a r unknown in the territory of the Soviet
Union, and me:tallogenic provinces have been distinguished. This was possible
,d ue to the intense development of geological, metallogenic and structural !researches and inves-ti·gations conducted by means of numerous modern research methods.
The investigated iron ore lJ."esources of the Soviet Union are, approximately,
equal to those of the capitalisticeountries. Important achievements have been
noted as concerns search for manganese. As concerns ,r esources and .output of
this metal, the Soviet Union takes the leading position in the world. Large resources of high-quality chromiteores have been discovered, and considerable mineral
raw material base for titanium has been established.
Within the old copper-bearing ,regions 'Of the country, new highly rich copper
.deposits were :found to occur in the form 'of copper-pyrite ores. MoreO'Ver, there
were also discO'Vered large deposits .of copper-bearing sandstones and copper-porphyraceous ores, so far unknown in the territory of the USSlR, as wen as
interesting copper manifestations in new metallogenic prO'Vinces were ascertained.
In addition, considerable resources of lead and zinc were established as well.
Aluminium industry entirely developed during the period of the Soviet power; at present, it disposes of considerable resOUil"ces compris'i ng mineral deposits of various types. Creation of mineral raw material base in production of tin,
which was not exploited in the areas of the czar's Russia, was also an .important
achievement of the Soviet geolo,gists... Discovery of large d'epo'sits of. nickle1 .ores,
amon,g which are such objects unique from industrial point of view 'as f. ex.
Talna:kh, can also be referred to the ·valuable achieveaientsof the SO'V1etgeology.
Oonsiderable reser.ves were es't8ib1:ished as 'concerns gdld-bearing deposits, too .
.At the time of the SOviet power a series of new highly perspective metallogenic
,gold-bearing provinces were discovered; their mineral resel."V'eS have so far not.
been established in great detail, however;
.
Notable achievements have been. obtained also in the domain of sucbmineral
raw materials as molybdenum, quicksilver, antimony, silver ,and others.
Tile results of the researches made by the Soviet geologists were positively
appreciated during the x.:xlIII Congress of the Communist Party Of the Soviet
Unl·on. In ,his occasional S!peech, A. N. Kosy,gin,' President of' the Oouncil of Ministers, said: "Thanks to the seLfless labour of our outstanding ,geologists, the
resources of natural wealth considerably increased. At present, we di'spose of·
,t hese resources in quantities alloWing us to develope the national economy of the
country".

