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Достовірні результати досліджень (особливо якщо мова йде про експертизу підвищеної складності)
дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння можливо отримати, звернувшись саме до лабораторії
ДГЦУ, яка має у своєму розпорядженні сучасне обладнання, впроваджені методики діагностики, компетентний
персонал та відповідне приміщення. Це твердження стане (на нашу думку, з часом) більш зрозумілим і для вітчизняного
замовника експертних послуг у сфері гемології. Тож, які саме докази компетентності повинна мати сучасна лабораторія
для того, щоб зацікавити вибагливого замовника? Які технічні, методичні, організаційні та нормативні процедури мають
бути впроваджені для того, щоб підтвердити здатність лабораторії виконати поставлене завдання?
На ці питання, ще до недавнього часу, формально відповідала атестація лабораторій на проведення вимірювань,
яка здійснювалася територіальним державним органом з регулювання та нагляду за метрологічною діяльністю
підприємств, та з встановленою періодичністю, підтверджувалася. Після суттєвих змін у чинній редакції ―Закону про
метрологію та метрологічну діяльність―, що звузив сферу нормативного регулювання метрологічної діяльності
(відмінено атестацію вимірювальних лабораторій, методик виконання вимірювань, обов’язкову повірку засобів
вимірювальної техніки, скасовано як такий метрологічний нагляд), та відповідно, розширив застосування механізмів
європейської системі акредитації випробувальних лабораторій, пов’язаних з оцінкою відповідності продукції [1]. Таким
чином, перед науково-дослідною лабораторією ДГЦУ, поряд з іншими вітчизняними «вимірювальними» лабораторіями,
постає питання свого подальшого розвитку.
Перший варіант - звернутися до відповідного відділу ДП «Укрметрстандарт» (або регіонального
представництва), що раніше здійснював атестацію лабораторій, а зараз, згідно власного розробленого стандарту
організаціїї [2], пропонує лабораторіям (добровільно, але на платній основі) пройти оцінювання своїх вимірювальних
можливостей з метою ‖документального засвідчення того, що підрозділи суб’єктів господарювання, що виконують
вимірювання, незалежні від замовників, що використовують результати вимірювання, мають відповідну систему
керування вимірюванням, технічно-компетентні та здатні отримувати достовірні результати вимірювань,
характеристики похибок або невизначеність яких відомі‖. Загальний аналіз пунктів технічного завдання на проведення
«оцінювання» у додатку до стандарту та особисте спілкування з розробниками показав, що фактично замовнику
пропонується сформулювати технічне завдання самостійно, що дозволяє виключити ті вимоги з повного списку
параметрів оцінювання, які лабораторія виконати на даний час не може. Треба визнати, що станом на сьогодні,
оцінювання вимірювальних можливостей не є вимогою жодного закону або постанови, не визнається професійними
спільнотами, і виглядає як спосіб «затикання дірок» перед замовником лабораторних послуг, про які він (замовник)
залишиться необізнаним.
Другий варіант - проведення повномасштабних робіт з акредитації лабораторії на відповідність стандарту ДСТУ
ISO/IEC 17025:2006 [3], що встановлює вимоги до компетентності випробувальних лабораторій (при цьому ДГЦУ
виступатиме в якості органу оцінки відповідності, згідно закону України ―Про технічні регламенти та оцінку
відповідності‖). В деяких попередніх публікаціях [1] приведено стислий огляд основних вимог та критеріїв
компетентності, включаючи аспект специфічності впровадження вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 [3] щодо
інструментальних випробувань саме для сфери гемологічних досліджень та експертизи. Світова практика впровадження
стандарту з лабораторної компетентності має поширення переважно серед лабораторій та центрів, які спеціалізуються
на сертифікації дорогоцінного каміння, як на азійському, так і північно-американському континентах. При цьому
акредитована лабораторія - це досить серйозний аргумент для визнання результатів її сертифікації (що базуються на
результатах випробувань) всіма країнами-членами європейської (ЕА) та інших регіональних систем акредитації.
Також важливо орієнтуватися на рекомендації фахових спільнот. ДГЦУ є діючим членом міжнародної
спільноти CIBJO (Міжнародна конфедерація ювелірів). Настанови та рекомендації Синьої Книги CIBJO [4]
регламентують діяльність гемологічних лабораторій з метою досягнення високого рівня якості та підзвітності
лабораторних досліджень.
Ці рекомендації встановлюють:
- терміни та визначення, що стосуються лабораторних досліджень;
- вимоги до управління лабораторією (організація, система управління, керування документацією, аналізування заявок
замовника, виконання робіт, скарги, коригуючі дії, внутрішній та додатковий аудит тощо);
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- технічні вимоги (персонал, приміщення та кліматичні умови, обладнання);
- процедуру проведення випробувань;
- процедуру контроля якості випробувань;
- оформлення протоколу результатів;
- процедуру внесення правок до протоколу.
В рекомендаціях зазначено, що наведені вимоги складають тільки мінімально необхідний рівень, і акредитація
на відповідність ISO/IEC 17025:2005 [5] все одно є більш пріоритетним завданням для гемологічних лабораторій.
Таким чином зазначимо важливість впровадження загальних міжнародних вимог з компетентності у практику
лабораторних досліджень. Однак з огляду на специфіку сфери гемологічних досліджень, необхідно брати до уваги
настанови, розроблені фаховими спільнотами.
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EVOLUTION OF NATURAL STONE APPLICATION FROM PALEOLIT UP MODERN TIME IN THE GALICIA
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В даній презентації наведено результати вивчення мінерального складу і петрографічних особливостей
природного каменю Галичини, джерела видобутку, вік і сфера його застосування. Автори описали основні тенденції
використання природного каменю в часі від палеоліту до сучасності. Зокрема, відзначаються різкі відміни в кількості
каменю, що використовувався від кілограмів до мільйонів тон, степені і глибині обробки каменю для будівництва,
збільшення кількості матеріалу для скульптур і речей домашнього вжитку, тощо. Більшість важливих типів порід
видобувалась поблизу місця застосування. Пісковик і вапняк були найпоширенішими породами для будівництва
фундаменту та стін сакральних, оборонних і публічних будівель. Гіпс (алебастр), сланець, травертин мали обмежене
використання, яке визначалось наявністю місцевих ресурсів. Одержані результати мають важливе значення для
реставраційних робіт та заходів по збереженню різних об’єктів від антропогенного і атмосферного руйнування.
Ключові слова: природний камінь, мінералого-петрографічний склад, Галичина, археологія, петрографічна
архітектура
Investigation on mineralogical-petrography composition, peculiarities, sources, age and spheres of application of the
natural stones at the Galicia is given in this presentation. The authors described main tendencies of various natural stones
utilization from the Paleolithic times up to modern days. There are significant variations in volumes of used materials from a few
of kilograms up to millions of tones, degree of rocky stones reworking for buildings, increasing of natural stone amount for
sculptures and home goods, etc. The most important kinds of stones have been brought from local sources. Sandstone and
limestone were common rocks for basement and walls of defensive sacral, public buildings. Gypsum (alabaster), schist,
travertine had limited importance in utilization, determined by nearest presence of its outcrops and quarries. Obtained results
are significant for restorations and activity on preservation of different objects from anthropogenic and atmospheric influences.
Key words: natural stones, mineralogical-petrographic composition, Galicia, archeology, petrographic architecture
Розвиток людської цивілізації видається неможливим без використання природного каменю. Еволюція в часі
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його видів, походження, засобів обробки і призначення пов’язана з практичними потребами, зміною джерел його
видобутку і пошуком найбільш доцільних маршрутів постачання. Внаслідок нерівномірного і часто незалежного
розвитку різних регіонів світу виникали окремі центри цивілізації, відомі значними досягненнями в природничих
науках, геометрії, тодішніх високих технологій, тощо, порівняно з оточуючими землями і народами, які користувались
більш примітивними технологіями, застосовували матеріали з мінімальною відміною від первісних їх властивостей, в
менших об’ємах і обмежених видах. Прослідкувати особливості застосування природного каменю в різні історичні часи,
від палеоліту до сьогодення, значною мірою дозволяє використання мінералого-петрографічних досліджень, успіхи
залучення яких для вирішення археологічних, культових, історичних, архітектурних проблем висвітлені, наприклад, при
вивченні знарядь із кременю, як пам’яток палеоліту, при встановленні складу і походження природного каменю для
виготовлення «скіфських баб», відкритті осередків первісного ливарства, точної діагностики мармуру та алебастру
сучасними методами у виробах часів фараонів із музеїв Єгипту, тощо.
В даній публікації неможливо умісти відомості про всі аспекти складу, джерел і напрямів використання
кам’яного природного матеріалу, а тому автори позначають лише головні характеристики і тенденції їх змін в часі
стосовно зазначеної теми.
Результати власних польових досліджень та аналіз публікацій інших авторів дали змогу узагальнити уявлення
про можливість використання кам’яного матеріалу від палеоліту до епохи сучасності. Дослідження артефактів дозволяє
зрозуміти сфери застосування кам’яного матеріалу та пізнати давню історію краю і побут людей, які жили на цій
території. Серед пам’яток палеоліту численними є вироби з кременю – першого кам’яного матеріалу, що дістав широке
застосування і як знаряддя праці, і як зброя (гостроконечники, ножі, різці, скребки, наконечники списів, проколки). В
епоху мезоліту поширеними стають також наконечники стріл. На території стоянок епохи неоліту, окрім крем’яних
знарядь і вкладок серпів, знаходять кам’яні знаряддя (сокири, долота, тесла) виготовлені уже за допомогою шліфування,
розпилювання і свердління кам’яного матеріалу (переважно дрібнозернистого пісковику) [6]. Кам’яні знаряддя бугодністровської культури представлені крем’яними предметами невеликого розміру (ножі, скребки, вістря стріл, вкладки
серпів тощо). У поселеннях культури лінійно-стрічкової кераміки теж часто трапляються крем’яні вироби (сокири,
долота, вкладиші до серпів, скребачки, ножеподібні пластинки) та кам’яні зернотерки, виготовлені з пісковику. До
масових знахідок на поселеннях трипільської культури також належать крем’яні та кам’яні вироби. У племенах
культури бойових сокир або, як частіше їх називають, культур шнурової кераміки, предмети озброєння представлені
крем’яними сокирами і наконечниками до стріл та дротиків [1, 2]. До кам’яних предметів праці належать зернотерки та
розтирачі. Вироби військового призначення - кам’яні сокири та кам’яні молоти переважно виготовлені з
дрібнозернистого міцного пісковику. Зустрічаються кам’яні сокири із дрібнокристалічного палеобазальту, що значно
покращує якість виробу [8].
Крім кам’яних знарядь, пов’язаних із виробничою діяльністю (проколки, різці, скребки, сокири, долота, тесла,
зернотерки, розтирачі, вкладки серпів), предметів озброєння (гостроконечники, ножі, наконечники списів, вістря стріл
та дротиків, бойові сокири та молоти) відзначаються також прикраси, зокрема з бурштину.
Природні підземні порожнини, печери, традиційно служили місцем тимчасового чи постійного проживання
людей. Вони могли бути місцем стоянки, поселення чи навіть городища. Одні з них мають природне походження і лише
частково були видозмінені людиною для своїх потреб, а інші значно змінені людиною з певними цілями з
використанням первинних природних властивостей порід в первинному заляганні [3]. На досліджуваній території
виділено декілька ділянок скупчень великої кількості печер та печерних комплексів. Найчисленнішими серед них є
комплекси у північній, південній та східній околицях Миколаєва (Львівська обл.) та найближчих до нього сіл (Дуброва,
Ілів, Тростянець, Поляна, Луб’яни, Гута Щирецька), а також у лісах, що між ними. Кількість печер та печерних
комплексів на означеній території сягає близько 200 одиниць [3, 4]. Найдавніші сліди перебування тут людини
(неандертальця) знайдено у гроті Прийма, який має три рівні, і на двох верхніх розташовані маленькі печери з виглядом
на каньйон. Добре освоєними є також печери в травертинових скелях Тернопільської області, хоча вони не утворюють
великих печерних комплексів. Окрім того, великими за площею та протяжністю є карстові печери у гіпсових товщах,
але через важку доступність, лише деякі з них з них були придатними для житла. Найбільш відомою з обжитих в давні
часи є печера Вертеба, що поблизу села Більче-Золоте Борщівського району.
Таким чином, печери можна розглядати як перше кам’яне житло людей. Окреме місце посідають дослідження
городищ, які переважно мали велику укріплену площу та складну систему оборони, були важливими тогочасними
адміністративно-територіальними та військовими осередками, а у довкіллі цих городищ концентрувалася велика
кількість приміських та сільських поселень, курганні некрополі, осередки язичницької та християнської релігій [3, 4]. У
більшості випадків вибір місця для зведення городища був пов'язаний з геоморфологічними особливостями території.
Особливу увагу заслуговує городище у с. Стільське Миколаївського району Львівської області з системою укріплень,
що збереглась у вигляді земляних валів, оточених глибокими ровами та штучними терасами. У довкіллі городища
відкрито, обстежено й частково досліджено рештки більше п’ятдесяти відкритих поселень, розташованих, у вже
згаданих раніше, печерних комплексах в околицях міста Миколаєва та найближчих до нього сіл. Вважається, що
принаймні частина печер була висічена у дохристиянський період історії і використовувалася язичницьким жерцями та
їх обслугою для потреб богослужінь на капищах. Згодом, із прийняттям християнської віри, приміщення, що належали
жерцям були переоблаштовані під келії монахів-скитників[4, 5].
Інше використання скельних виходів порід - зведення наскельних фортець, як от фортеця Тустань, яка
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розташована на комплексі скель (с. Урич Сколівського району Львівської області). Попри чисельні руйнування
дерев’яних будівель, вертикальні пази, вирубані на скелях у місцях прилягання дерев’яної забудови, залишилися
своєрідним ―кресленням‖ у натуральну величину, які дозволяють відновити її первісний вигляд [10]. Серед інших сфер
використання кам’яного матеріалу у тогочасних поселеннях відомими є ємності – цистерни, побудовані з кам’яних
блоків або довбані у скельній породі для зберігання води на оборонних комплексах. Найглибша цистерна в 14 м
виявлена в Тустані [10]. Важливе побутове значення мають печі-кам’янки, що будувались переважно з великих блоків
міцного пісковику. Для зведення печі могли використовувати і супутні кам’яні матеріали, які з цієї чи іншої причини не
могли бути застосовані по прямому призначенню. Зокрема, у добре збереженому укріпленому поселенні поблизу с.
Завадів Жовківського р-ну Львівської обл. виявлено розвал печі-кам’янки, для спорудження якої використано
фрагменти жорнових каменів [11].
Використання кам’яного матеріалу для будівництва житлових будівель та культових споруд у звичному для нас
розумінні на теренах Галичини пов’язане зі зведенням споруд на кам’яних фундаментах, матеріалом для яких був увесь
наявний та доступний у місцевості природний камінь. Широко застосовувалися алювіальні відклади річок та
колювіальні, на схилах, ламаний камінь або тесані блоки з вапняку, пісковику, рідше з алебастру. Окрім того, кам’яний
матеріал, як місцевий так і привезений, використовувався для внутрішньої та зовнішньої оздоби будівель різного
призначення.
Окремим напрямком було застосування каменю в культових цілях, оскільки предмети з нього були
довговічними. Прикладами таких є антропоморфний стовп знайдений біля с. Заздрість (Тернопільська обл.) при
дослідженні скіфських курганів, який має вигляд круглого кам’яного блоку з позначеним переходом тулубу до голови
та поодинокими рунічними символами на фронтовій поверхні (ІІ-ІІІ ст. н.е.) [9]. Зразковим витвором з пісковику була
також кам’яна баба із села Кам’янки на Коломийщині, що виставлялась на постаменті у маєтку графа Калиновського і
представляла собою язичницьку скульптуру з зображенням двох богів, але згодом була втрачена. Із збережених
найбільш відомим є Збруцький Ідол - слов'янський кам'яний ідол, знайдений біля села Гусятин в річці Збруч у 1848 році,
який зберігається в Краківському археологічному музеї [9]. Він має форму чотиригранного стовпа сірого вапняку
висотою 2,67 м розділеного на три яруси з висіченими різними зображеннями.
Таким чином, природний камінь був основою печерного житла давньої людини, перших крем’яних знарядь
праці та предметів озброєння. В процесі розвитку знань і вмінь людини, більшість кам’яних знарядь замінились більш
практичними або ж металевими. На зміну зернотеркам прийшли жорна, а в озброєнні кам’яні ядра для метальних машин
та, згодом, до гармат, з часом були замінені переважно на свинцеві та чавунні. В сучасному світі, попри нові синтетичні
матеріали, природний камінь залишається важливим матеріалом в багатьох сферах техніки та нових технологій.
Актуальним і бажаним він є і сьогодні в прикрасах, в будівлях різного призначення, скульптурах та меморіальній
пластиці. Одержані результати мінералого-петрографічного дослідження давніх і прадавніх об’єктів і виробів з
природного каменю мають важливе значення для сучасних реставраційних робіт та заходів по збереженню різних
історичних об’єктів від антропогенного і атмосферного руйнування.
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КОМПЛЕКСНІ ГЕМОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АВГІТУ ТА ПАІНІТУ
COMPLEX GEMMOLOGICAL RESEARCHES OF AUGITES AND PAINITE
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Проведені дослідження гемологічних властивостей, хімічних і фізичних діагностичних характеристик авгіту та
паініту.
Ключові слова: гемологічні властивості, хімічні та фізичні характеристики, авгіт, паініт.
Gemological properties, chemical and physical diagnostic features of аugite and painite have been studied.
Key words: gemmological properties, chemical and physical characteristics, аugite, painite.
В гемологічній лабораторії ДГЦУ було проведено дослідження мінералів, які дуже рідко зустрічаються
ювелірному ринку України у вигляді огранованих вставок – авгіту та паініту.
Мета роботи – дослідження їх гемологічних властивостей, хімічних і фізичних діагностичних характеристик.
Дослідження методом ІЧ-Фур’є спектроскопії проводилося відповідно до «Методики діагностики
дорогоцінного каміння методом ІЧ-Фур’є спектроскопії». Вимірювання проводилися за допомогою спектрометра
моделі «Nicolet 6700» виробництва «ThermoFisher Scintific», на приставці Сondensor при кімнатній температурі, в
спектральному діапазоні 7000-400 см-1. Кількість сканувань у циклі вимірювання – 320-1280, при роздільній здатності
4 см-1.
Дослідження методом РФА проводилося відповідно до «Методики діагностики дорогоцінного каміння та його
замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу». Вимірювання проводилися у лабораторних умовах за
допомогою спектрометра енергій рентгенівського випромінювання "СЕР-01" моделі "ElvaX-Light" (далі – спектрометр
ElvaX) з інтервалом досліджень від Na до U.
Для мікроскопічних досліджень використовувався гемологічний мікроскоп Gemmaster L 230V.
Для дослідження було надано авгіт (13,01 ct) та паініт (0,52 ct). Авгіт чорний, непрозорий (рис. 1А), країна
походження не визначена. Паініт темно-оражевий, непрозорий, країна походження – Мьянма. При вивченні за
допомогою полярископу у тріщині паініту добре видно велику кількість анізотропних мінеральних включень (рис. 1Б).
Загальні характеристики авгіту:
Загальні характеристики паініту:
Назва мінералу – авгіт.
Група мінералів – група боратів.
Група мінералів – група клінопіроксенів.
Походження – природний.
Походження – природний.
Класифікаційні характеристики:
Класифікаційні характеристики:
Форма ограновування – овал.
Форма ограновування – овал.
Маса (ct) – 0,52.
Маса (ct) – 13,01.
Колір – темно-оранжевий
Колір – чорний.
Гемологічні характеристики:
Гемологічні характеристики:
Показник заломлення – > 1,79.
Показник заломлення – 1,698–1,722.
Оптичний характер – анізотропний.
Двозаломлення – 0,024.
Густина – 4,02 г/см3.
Оптичний характер – анізотропний, 2+.
Плеохроїзм – помірний.
Густина – 3,38 г/см3.
Характер флуоресценції:
Плеохроїзм – відсутній.
довжина хвилі 365 нм – відсутня;
Характер флуоресценції:
довжина хвилі 254 нм – відсутня.
довжина хвилі 365 нм – відсутня;
довжина хвилі 254 нм – відсутня.
При мікроскопічному дослідженні у паініті було виявлено чисельні мінеральні та газово-рідинні включення.
Хімічний склад авгіту, визначений за результатами кількісного рентген-флуоресцентного аналізу, наведено в таблиці 1.
За результатами досліджень методом ІЧ-Фур’є спектроскопії виявлено наступні закономірності:
1. У паініті було виявлено піки близько 1309, 787, 761, 522, 513, 437, 422 см -1, які дослідники пов’язують із
коливаннями сполук – В-О, Zr-O, Al-O різних типів.
2. У авгіті було виявлено серію піків близько 1078, 979, 923, 870, 630, 472 см -1, які дослідники пов’язують із
коливаннями сполук – Sі-О-Si, O-Si-O різних типів.
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Таблиця 1.
Хімічний склад авгіту (мас. %), визначений в
ТОВ «Елватех»
Елемент
Nа2O
MgO
Al2O3
SiO2
CaO
TiO2
MnO
FeО заг

Концентрація
1,26
15,15
8,24
44,57
22,20
1,42
0,12
6,87

Рисунок 1 (А, Б)

Отримана інформація була структурована у вигляді електронних таблиць, в які внесено дані, що формують базу
гемологічних властивостей і фізико-хімічних характеристик мінералів та бібліотеку зображень, що включає файли
графічного зображення: спектри РФА, спектри ІЧ, фото каменів, фото внутрішніх включень. Структурована в описаний
вище спосіб інформація завантажена в базу даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння ДГЦУ.
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ОГЛЯД РИНКУ МІКРОМЕЛЕНОГО МАРМУРУ В УКРАЇНІ
GROUND MARBLE ON MINERAL MARKET OF THE UKRAINIAN
Державний гемологічний центр України, 04119, вул. Дегтярівська, 38-44, м. Київ
State Gemological Center of Ukraine, 04119, str. Degtyarivska, 38-44, Kyiv
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Мрамор микромолотый является одним из самых
распространенных карбонатных
наполнителей,
используемых в мировом промышленном производстве пласт масс, ЛКМ, бумаги, стекла, сухих строительных
смесей,
керамики,
резинотехнических
изделий
и
металлургической продукции. Рассмотрено основные
характеристики мрамора микромолотого и особенности рынка этого продукта в Украине.
Marble micromold is one of the most common carbonate fillers used in the world industrial production of plastics,
paint, paper, glass, dry construction mixtures, ceramics, rubber products and metallurgical products. The main characteristics
of marble and features of the market of this product in Ukraine are considered.
Мармур в розмеленому вигляді є природним карбонатним наповнювачем, який добавляють в композиційні
суміші для здешевлення або надання їм певних експлуатаційних властивостей при виробництві лакофарбових
матеріалів (ЛФМ), гумотехнічних і пластмасових виробів, паперу, скла, сухих будівельних сумішей, кераміки,
лінолеуму (табл. 1).
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У промисловості застосовуються дві форми карбонату кальцію: природний (GCC– ground calcium carbonate,
СаСО3) і штучний (хімічно осаджений - (Precipitated Calcium Carbonate – PCC)). Також отримують з вапняку
наноосажденний карбонат кальцію (NPCC), який використовується у переробці поліетилену.
Таблиця 1.
Використання мікромеленого мармуру
Лаки і фарби
використовується для заміни дорогої смоли і полімерів, для покращення кольору, корекції блиску і
колірних відтінків. Поліпшує якість продукту. Тут важливим є білизна і гідрофобна обробка,
розмір застосовуваної фракції 2-10 мкм
Полімерні
у виробництві пластмаси, поліестеру, термореактивних пластиків, поліолефінів та іншої ПВХ
вироби
продукції дозволяє знизити вартість і надає важливі для продукту якості – світлостійкість,
твердість, збільшення електроопору. Розмір застосовуваної фракції 1-10 мкм (для ПВХ – 1-5 мкм)
Папір
поліпшує якість і збільшує білизну, скорочує виробничі витрати, замінивши скловолокно і
пігменти при виробництві крейдованого паперу, офісного паперу, картону. Розмір застосовуваної
фракції 1-5 мкм
Гума
дозволяє поліпшити зносостійкість та підвищити здатність до еластичності в різних температурних
умовах, слугує для економії дорогого каучуку та інших компонентів. У виробництві автопокришок
надає їм стійкість до стирання
Скло
дозволяє знизити температуру плавлення шихти, забепечує суттєву економію, підвищує прозорість
скла та термостійкість скляної продукції
Сухі
виготовляють сухі будівельні суміші різного призначення: сухі багатокомпонентні штукатурки;
будівельні
шпаклівки; замазки для затирання; декоративні будівельні суміші; фасадні білила та фарбувальні
суміші
суміші
Лінолеум
збільшує в'язкість і обсяг латексного клею для скріплення ворсу килимових покриттів. значно
покращує споживчі якості і знижує собівартість продукції
Захисні
використовується як антикорозійний наповнювач в епоксидних, порошкових, алкідних покриттях
покриття
Портландцем використовується при виробництві високоміцних залізобетонних конструкцій в промисловому
ент
будівництві, зокрема там, де висуваються високі вимоги щодо вологостійкості, морозостійкості та
довговічності конструкцій
Тампонажні
підвищує гідроізолюючі та кріплячі властивості тампонажних сумішей, які застосовуються при
суміші
бурінні газових і нафтових свердловин
Інше
для виробництва абразивних чистячих засобів, продукції особистої гігієни (зубні пасти),
фармацевтичних порошкових сумішей для таблетування ліків, хімічних реактивів, комбікормів, у
медицині, харчовій та електротехнічній промисловостях
Серед карбонатів кальцію GCC має найбільше застосування. Він виготовляється шляхом подрібнення і тонкого
розмелювання природного матеріалу з подальшим розподіленням по фракціям.
У промисловості мікромеленими важаються дисперсні матеріали з розміром частинок менше 300 мкм (0,3 мм),
меленими – з розміром фракцій часток до 500 мкм (0,5 мм) і подрібненими – понад 500 мкм. Карбонатні продукти
(мармурові порошки, пудри та інші сипучі товари) з розміром зерен до 300 мкм називають «мікрокальцит».
Ступінь подрібнення важливий показник і впливає на напрямок використання карбонатного матеріалу.
Основний показник в гранулометрії мікромеленого мармуру – це середній розмір частинок (d50) основної частки
наповнювача. Важливим параметром є також верхня межа розміру часток (d90, d97, d98), що складає так званий «хвіст»
– розмір часток, що перевищують середній. У разі якщо цей параметр сильно перевищує середній розмір, сировина
практично не придатна для використання, тому що навіть невеликий вміст великих по відношенню до основної маси
частинок, призводить до погіршення показників якості продукції і зносу устаткування. Нижня межа розміру часток не є
обов'язковим показником і тому багато виробників його не вказують. Для характеристик карбонатних наповнювачів із
середнім розміром частинок вище 100 мкм часто використовують параметр «Залишок на ситі», що характеризує
відсотковий вміст частинок заданого розміру, які залишилися після просіювання на ситі.
Важливою характеристикою є білизна – кількість світлових променів у відсотках, відбитих від речовини.
Зокрема, при виробництві білого віконного профілю цей параметр є дуже важливим і не важливий при виробництві
кольорової вагонки чи ламінованих підвіконь. Білизна залежить від хімічної чистоти самого мармуру, зокрема,
наявності оксидів заліза. Як правило, білизна мармуру знаходиться у межах 94 - 96 %, рідше 98 % (білизна крейди
зазвичай не більше 84 - 86 %).
Мармур мікромелений виділяється низкою інших якісних характеристик порівняно з іншими різновидами
карбонатів.
Основна частка споживання мікрокарбонатних наповнювачів у світі припадає на виробництво пластмас (55 %),
лакофарбових матеріалів і сухих будівельних сумішей – 25 %, гумотехнічних виробів – 20 %.
Біля 70 % GCC виробляється десятьма найбільшими світовими компаніями, зокрема, швейцарською Omya
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(30 %) і французькою Imerys (15 %).
Основне збільшення попиту на GCC спостерігається на Східно-азійському ринку.
В Україні мармур мікромелений не виробляється. Потреби вітчизняної промисловості щодо даного продукту
задовольняються за рахунок імпортних поставок з Туреччини, Греції, Австрії, Німеччини, Франції, Чехії, Румунії,
Польщі, Росії та ін. (табл. 2). Біля 62 % мармуру мікромеленого ввозиться для виробництва ЛФМ, ще 23% споживається
у секторі переробки полімерів.
Таблиця 2.
Підприємства, що імпортували до України мікромармур і мармур подрібнений у червні 2017 р.
Імпортери
Тип продукції
Країна походження
ТОВ Таркетт Вінісін
мікромармур
Сербія
ТОВ ЄВРО-ХІМ
мікромармур
Італія
ТОВ РЕАЛ-1
мармур подрібнений, галька
Греція
ТОВ Хеміпласт
мармур подрібнений
Італія
ТОВ КСК-Плюс
мікромармур
Туреччина
ТОВ КАПАРОЛ ДНІПРО
мікромармур
Австрія, Іспанія
ТОВ ОМІА УКРАЇНА
мікромармур
Туреччина, Греція, Австрія, Польша та ін.
Абсолютними лідерами за кількістю імпортованого продукту щодо мікрокарбонатних наповнювачів можна
вважати Туреччину і Грецію.
Основний обсяг імпорту мікромармуру здійснюється в рамках товарної позиції УКТ ЗЕД 251741 (гранули,
кришка та порошок з мармуру). Деяка кількість продукту ввозиться в країну під кодами товарних груп УКТЗЕД 2509 та
283650. При цьому матеріал, поверхня якого оброблена жирними кислотами, як правило, проходить по групі 283650.
Обсяги поставок носять виражений сезонний характер, що в значній мірі обумовлено сферою застосування цього
продукту. Найбільшим споживачем мікромармуру є лакофарбова промисловість, для якої характерно значне скорочення
обсягів виробництва в I і IV кварталах року.
В даний час ціни на умовах EXW на мікромармур типу Omyacarb європейського виробництва в залежності від
фірми-постачальника і якості продукту складають від 35 до 130 дол. США/т. Ціни на товар турецького виробництва
тримаються в діапазоні 30-120 дол. США/т. Значна частина турецької продукції поставляється під торговою маркою
Omyacarb чи Aga-calcite. За цінами вище на 20-30 дол. США/т від зазначених, як правило, пропонується продукт зі
спеціальними властивостями.
Виробники мармуру мікромеленого переважно в назву продукту виносять чисельне значення фракції помелу,
що дозволяє клієнтам легше орієнтуватися в асортименті компаній.
Згідно з прийнятими в галузі стандартами і для зручності споживачів, продукцію компанії-виробники мармуру
мікромеленого відвантажують чотирма способами:
- насипний, тобто повинна бути можливість завантаження в спецтранспорт (контейнери, автомобілі, вагони)
саме тієї кількості продукту, яке необхідно споживачеві;
- в мішки big-bag, здатні вмістити в себе від 500 кг до 1,2 т продукту;
- стандартні чотирьохшарові паперові мішки, що вміщають від 25 до 35 кг меленого мармуру в залежності від
марки;
- поліпропіленові мішки, які вміщають до 50 кг продукту.
Крім того упакований у мішки мармур мікромелений додатково може пакуватися на європіддони для більшої
зручності транспортування.
Усе це підвищує додану вартість сировини мармуру меленого. Наприклад, вартість одно мішка big-bag коштує
5-10 дол. США. Різниця у вартості пакування 1 т продукту між big-bag і 25 кг мішками становить 5-20 дол. США в
сторону здорожчення останніх. Загалом варіанти пакування у різних виробників можуть впливати на кінцеву вартість
товару, а можуть і ні.
В даний час на ринку спостерігається тенденція відходу компаній від стандартизованих назв позицій
асортименту і індивідуалізація продукту шляхом продажу його під власною товарною маркою, наприклад, Omyaсarb,
Uralcarb, Мікарб, NIGTAS, CAROLITH, Baracarb та ін.
При цьому вартість однакового за фракцією помолу, але різних торгових марок мармуру дробленого і меленого,
різниться за ціною, наприклад, Baracarb 5 (фр.0,005 мм) виробництва Італії коштує 300 дол. США/т, а NIGTAS 5 (фр.
0,005 мм) виробництва Туреччини – 56 дол. США/т.
Відповідно до коду УКТ ЗЕД 251741 в червні 2017 року в Україну було поставлено понад 4460 т мікромармуру
і мармуру дробленого, із яких з Туреччини – 1810 тн, з Греції – 825 тн. Але ці місячні обсяги не є стабільними.
Наприклад, в травні 2017 року було імпортовано – біля 11 тис. т, з яких з Туреччини – понад 10 тис. т.
При цьому, імпорт мікромармуру супроводжується зниженням середньої контрактної ціни, що свідчить про
конкурентну боротьбу за кінцевого покупця шляхом запровадження цінових важелів на продукцію.
Так вартість мармуру дробленого і меленого у червні-серпні 2017 року на умовах DAP-кордон України
виробництва Австрії становила від 80 до 170 дол. США/т, Італії та Іспанії - від 80 до 308 дол. США/т, Румунії - 40 дол.
США/т, Болгарії - від 53 до 94 дол. США/т, Чехії - від 73 до 147 дол. США/т, Туреччини - від 37 до 159 дол. США/т,
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Сербії - від 110 до 119 дол. США/т, Росії - від 39 до 586 дол. США/т, Греції - від 103 до 164 дол. США/т.
Різноманіття марочного складу і технічних характеристик продукту, виробленого різними підприємствами,
робить не цілком коректним пряме зіставлення цін реалізації тих чи інших суб'єктів ринку. Значний вплив на ціну і
умови закупівлі мають: тип і якість продукції, її фракційний склад, постачальник, обсяг товарної партії, режим поставок
і т.д.
Значною складовою у вартості мармуру мікромеленого у порту імпортера є доставка (фрахт) від країнивиробника, завантаження і розвантаження. Вартість перевезення у залежності від об’ємів доставки морськими
перевізниками до України із Туреччини з страхуванням і вантажоподачею в середньому становить – 24-25 дол. США/т,
а із Греції – 25-40 дол. США/т).
Загалом в оптовій мережі ціни на зазначений продукт порівняно з відпускними цінами виробників зазвичай
більші на 10 - 20 дол. США/т.
Мікромармур походженням з Греції імпортується в Україну регулярними партіями товару з фракцією 0,23-1,4
мм. Середня вартість грецького мікромармуру на умовах CIF (порт України) у 2017 році становила 120-160 дол. США/т.
Мікромармур походженням з Туреччини імпортується в Україну регулярними партіями товару різних фракцій. Середня
вартість турецького мікромармуру на умовах CIF (порт України) у 2017 році становить 38-140 дол. США /т.
Для окремих фракційних розмірів мікромармуру турецького і грецького виробництва у таблиці 3 наведено
орієнтовні ціни місцевих ринків.
Таблиця 3.
Оптимальні ціни мікромармуру на ринку Туреччини і Греції у залежності від фракції
Туреччина
Греція
фракція, мм
ціна, дол. США/т
фракція, мм
ціна, дол. США/т
0,003
49-50
0,0032
57
0,003 (покритий)

64

0,00276 (покритий)

53-66

0,006
0,0023
0,0023 (покритий)

39-40
68
87

0,006
0,0024
0,00214 (покритий)

52
93
101-115

0,024

39

0,025

48

0,017

34

0,017

48

0,015

60

0,0135

50

116-136

0,0019

75-84

0,0038

44

0,00075

130

0,0038 (покритий)

74

0,0029

75

0,0016 (покритий)

126

0,0065

53

0,0019 (покритий)

Перспективи для розвитку вітчизняного виробництва мікрокарбонату в Україні є. На ринку карбонатних
наповнювачів з імпортним мікромармуром останнім часом намагаються конкурувати вітчизні підприємства, які
виготовляють тонкодисперсну крейду. Але недоліком вітчизняної крейди та наповнювачів на її основі є низька білизна і
високий вміст домішок.
Промислові запаси мармуризованого вапняку і мармуру розвідано у Закарпатті, в Житомирській області, в
Криму, на Донецькому кряжі.
На даний час мармуризований вапняк і мармур розробляють у Закарпатті для виробництва мармурової крихти.
проте мікромармур там не виготовляють, та й великих запасів чисто білого карбонату кальцію там немає.
ПРАТ «Трибушани» розробляє Діловецьке (Трибушанське) родовище мармуризованого вапняку і мармуру
світло-сірого кольору. Продукцією є мармурова крихта фр. 2-5, 5-10, 5-20 мм, яка реалізується в Україні та
експортується до Молдови, Білорусі, Угорщини. Окрім того, ПРАТ «Трибушани» володіють правами на Прибуйське і
Довгорунське родовища мармуризованого вапняку зеленого і чорного кольору відповідно.
ТОВ «Карпати» розробляють Полунське родовище сірого мармуру, який також подрібнюють на мармурову
крихту. Продукціє використовується для виробництва плит «тераззо», експортується до Білорусі.
ТОВ «Білкам» розробляють ділянку Бугливи Трибушанського родовища. На даний час інформація про їх
виробництво відсутня.
В 60 км від м. Берегове знаходиться Приборжавське родовище мармуру жовтого кольору. Але через його
забруднення елементами оксидів заліза, дана корисна копалина є недостатньо придатною для виробництва
мікромармуру.
Єдино перспективними для розробки на мікромармур є запаси корисних копалин Негребівського родовища, яке
знаходиться у Житомирській області.
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Законодательная база Украины относительно природных камней не лишена ряда недостатков, которые можно
избежать прибегнув к мировой практике в этом аспекте.
Legislative base of Ukraine regarding natural stones is not devoid of a number of shortcomings, which can be avoided
by resorting to world practice in this aspect.
Першу науково обґрунтовану класифікацію запропоновав у 1860 р. Карл Клюге, який поділив коштовне каміння
на два види – істинно дорогоцінні мінерали та стандартні дорогоцінні мінерали. В першу групу входили: алмаз, корунд,
хризоберил, шпінель, циркон, берил, топаз, турмалін, гранат, благородний опал, кордієрит, везувіан, хризоліт, аксиніт,
кіаніт, ставроліт, андалузит, хіастоліт, епідот, бірюза.
У 1896 р. М. Бауер запропонував класифікацію ювелірного і виробного каміння, яка мала три групи:
дорогоцінне каміння (самоцвіти); виробне каміння (кольорове каміння); дорогоцінне каміння органогенного утворення.
У межах цих 3-х груп зазначене каміння поділялося на порядки залежно від цінності. Цю класифікацію пізніше
доповнив та розширив О.Є. Ферсман і до 60-их років ХХ ст. її використовували у всьому світі. У 1973 р. Є.Я. Кієвленко
запропонував модернізовану класифікацію природного каміння О.Є. Ферсмана, яка враховувала його ринкову вартість,
використання в ювелірних каменерізних виробах. На основі класифікації Є.Я. Кієвленко у вітчизняному законодавстві
постановою Кабінету Міністрів України «Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння» від
27.07.94 № 512 було затверджено класифікацію природного каміння, відповідно до якої воно поділяється на
дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне. Базисну роль щодо дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння
відведено Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (редакція від 19.01.2006).
Ряд суперечностей з цими нормативно-правовими документами має постанова Кабінету Міністрів України від
12.12.94 № 827, якою затверджено класифікацію корисних копалин, де виділяється сировина ювелірна (дорогоцінне
каміння), ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння), виробна, для облицювальних матеріалів (декоративне каміння).
Деякі сучасні гемологи вважають ці класифікації недосконалими, оскільки один і той же мінерал потрапляє до різних
груп каміння, наприклад, опал (благородний та звичайний), халцедон (хризопраз), цоїзит (танзаніт). Тому питання
формування нової класифікації коштовного і декоративного каміння відповідно до світового досвіду вже назріло і є
досить актуальним.
Міжнародні стандартизовані класифікації в ювелірній промисловості, затверджені міжнародними організаціями
зі стандартизації, практично відсутні, а єдино визнаною в світі системою, хоч і добровільною, є Всесвітня конфедерація
по ювелірним каменям, виробам зі срібла, алмазів та перлів (CIBJO), яка створила класифікацію коштовного каміння,
викладену у «Синій книзі» (Blue Book).
У номенклатурі «Синьої книги» CIBJO описано більше 120 найменувань природних утворень, включаючи назви
мінералів та їх різновидів, а також органічні речовини, що використовуються в ювелірному справі.
Всі камені переліку номенклатур CIBJO – об’єкти, які мають вільний обіг як в сировинному, необробленому
вигляді, так і в ограненому. Лише обіг необроблених алмазів у всьому світі регулюється міжнародним актом –
Кімберлійским процесом. Поза тим, обіг огранених алмазів (діамантів) є абсолютно вільним.
Класифікаційний підхід ювелірних каменів у «Синій книзі» CIBJO схематично наведено на рисунку 1.
Класифікація ювелірних каменів за CIBJO відображає дві категорії матеріалів, які розрізняють у ювелірній
промисловості і торгівлі: природні і штучні речовини.
А - Природні речовини (терміни «натуральний» і «природний» є синонімами і відносяться виключно до
природних речовин, утворених без втручання людини):
А 1. Дорогоцінні, ювелірні вироби та вироби з каменю, природні мінерали і/або гірські породи, утворені без
втручання людини;
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А 2. Органогенні речовини - природні утворення тваринного або рослинного походження.
Б - Штучні продукти (термін «штучний» відноситься до продуктів, повністю або частково зроблених людиною):
Б 1.1. Синтетичні камені – кристалізовані або перекристалізовані продукти, повністю або частково вироблені
людиною різними методами. Фізичні та хімічні властивості і/або кристалічна структура синтетичних каменів повністю
відповідає їх природним аналогам;
Б 1.2. Складові камені – кристалічні або аморфні тверді тіла, що складаються з двох або більше частин,
з'єднаних не природним чином, а шляхом штучного склеювання або іншими методами. Складові частини можуть бути
як ювелірними каменями або іншими мінералами, так і синтетичними каменями або хімічними продуктами;
Б 1.3. Камені-імітації – є підробками природних або синтетичних каменів або продуктів, частково або повністю
зроблених людиною. Ці камені імітують ефект, колір і зовнішній вигляд природних ювелірних або синтетичних каменів,
не передаючи їх хімічних і/або фізичних властивостей і/або їх кристалічну структуру;
Б 1.4. Реконструйовані камені – штучні продукти, отримані шляхом з'єднання, плавлення або пресування
природних матеріалів в єдине ціле.
Б 2. Імітації органічних речовин – вироблені людиною продукти, які не мають фізичних або хімічних
властивостей природних аналогів, але імітують їх зовнішній вигляд, колір і ефект.
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Рисунок 1. Схема класифікації ювелірних каменів CIBJO
У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (далі – Закон) немає чіткого визначення, що таке
дорогоцінний чи напівдорогоцінний камінь, а наведено лише вичерпний перелік найменувань природних каменів, що
відносяться до «дорогоцінного і напівдрогоцінного каміння». Однак це є юридичними термінами, а не торговими
поняттями, так як вони використовуються в нормативно-правових актах нашого законодавства, що регулюють ринок
цих каменів.
Виходячи з тлумачення слова, камінь, що є «дорогоцінним», повинен мати дорогу ціну, а «напівдорогоцінний
камінь» – не дуже. Однак, при використанні словосполучення «дорогоцінний камінь» як юридичного терміну, слід
розуміти, що сюди можуть відноситися й цілком дешеві камені, такі, що фактично не складають ніякої вартості. Для
ринку є досить частими такі випадки.
Провідні гемологічні організації світу, такі як CIBJO, AGTA, GIA та ін. закликають повністю відмовитися від
практики застосування термінів «дорогоцінний камінь» і «напівдорогоцінний камінь» на користь узагальненого терміну
для всіх ювелірних каменів будь-якого якості та найменування - «gemstones» ( «gem» - «мармелад», тобто «каменімармеладки»).
Відповідно до англомовного терміну «gemstone» у вітчизняній нормативно-правовій системі з метою уникнення
визначень «дорогоцінний і напівдорогоцінний камінь» потрібно ввести поняття, яке стане офіційним терміном.
Потрібно відійти від акценту на диференціювання каменів за ціннісною вартістю і концентруватися просто на їх
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істотному значенні посеред кам’яних матеріалів. Відповідним і доречним цьому поняттю буде термін «коштовне
каміння».
Документи CIBJO також дозволяють в рівній мірі використовувати в торгівлі термін «precious stone»
(коштовний камінь) нарівні з терміном «gemstone».
Юридичні терміни «дорогоцінний камінь» і «напівдорогоцінний камінь», що використовуються нині у галузевій
нормативно-правовій базі, повинні втратити статус юридичних термінів. При цьому термін «напівдорогоцінний камінь»
потрібно вилучити з використання, а термін «дорогоцінний камінь» може використовуватись як звичайне торговельне
ринкове поняття.
Також в номенклатурі CIBJO до «gemstone» відносять природні камені, які відповідно вітчизняного занодавства
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.94 № 512) використовують як декоративне каміння – кольорові
мармур, кварцит та ін.
В номенклатурі CIBJO термін «gemstones» – це камені виключно природного походження. А тому, термін
«коштовний камінь» має поширюватись виключно на камені природного походження.
Традиційно класифікації коштовного каміння базуються на споживчих характеристиках і є відмінними від
мінералогічної класифікації. До таких характеристик відносять історичні традиції використання, ринкова вартість
каменю, рідкість знаходження у природі, прозорість, твердість, яскравість забарвлення, наявність привабливого
текстурного рисунку (для непрозорих каменів); наявність оптичних ефектів, популярність на ринку (мода) тощо.
Коштовні камені, які є мінералами, класифікуються по ряду певних ознак і можуть поділятися:
- за походженням (генетичні класифікації), по їх складу, по найбільш характерному для них елементу
(наприклад, виділяють мінерали, що містять залізо, олово, мідь і т.д.),
- по кристалографічним ознаками. В даний час найбільш поширена класифікація мінералів за хімічним складом
(за типами хімічних сполук і зв'язків) з урахуванням їх структурних типів.
Враховуючи наведене, можна сформулювати визначення, що коштовне каміння – це прозорі і непрозорі
природні утворення у вигляді мінералів і гірських порід, які мають гарний зовнішній вигляд (як правило, після
полірування або огранювання), при цьому є досить рідкісними у природі, і, як наслідок, дорогими. Їх широко
використовують для виробництва ювелірних виробів, збирають в колекціях, використовують як банківські активи.
Ціна кожного такого коштовного каменю, у першу чергу, залежить від якості конкретного зразка, рівня його
естетичної привабливості та потенціалу використання в ювелірній справі або декоративно-прикладному чи
камнерізному мистецтві.
Уданому аспекті буде уже неправильно говорити про класифікацію коштовного каміння, а вірніше – про
перелік коштовного каміння, який буде враховувати його практичне використання. До такого переліку коштовного
каміння потрібно включити як мінералогічні і петрографічні назви, так і їх власні торгові назви. Наприклад, султаніт
(власна назва ювелірного різновиду мінералу діаспор).
А тому для вітчизняної нормативно-правової бази одним з варіантів оптимізації класифікації коштовного і
декоративного каміння та вдосконалення законодавства відповідно до світових підходів, буде найприйнятнішим як
найточніше відтворити підходи, що наведені в «Синій книзі» CIBJO, переклавши англомовні терміни і визначення на
українську мову.
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This article describes the new improved approach of the cost estimate of native stones and fossils as the collection
samples according to the qualitative assessment of their typical and unique properties.
Колекційними зразками природного каміння та скам’янілих решток геологічного минулого прийнято вважати
мінерали та мінеральні агрегати, що представляють собою науковий або навчальний інтерес, а також мають високу
декоративно-естетичну цінність.
До них відносяться кристали, жеоди, друзи та інші мінеральні агрегати, що слугують або можуть слугувати
музейними експонатами, а також являють собою елементи для прикрашання інтер’єрів, або є предметами
індивідуального колекціонування та продаються у вигляді окремих зразків чи колекційних наборів. Колекційні природні
камені та скам’янілі рештки геологічного минулого користуються стійким попитом на національному та зовнішньому
ринках, а торгові операції з ними мають значну фінансову складову. Міжнародна торгівля ведеться численними
посередницькими фірмами з США, Канади, Бразилії, ФРН, Італії, Швейцарії, Індії тощо.
На даний час у ДГЦУ є Порядок оцінки вартості природних каменів та скам’янілих решток геологічного
минулого в колекційних зразках, але він потребує нового опрацювання. Різноманітність об’єктів, представлених
колекційними зразками з природного каміння та скам’янілих решток геологічного минулого, потребують нових підходів
щодо класифікації та розробки критеріїв для проведення їх оцінювання.
Відповідно для ДГЦУ, як установи, що уповноважена здійснювати визначення оцінної вартості та видачу
експертних висновків колекційних зразків природного каміння є оптимальним опрацювати нові підходи, принципи і
критерії для проведення подібної роботи.
Вартісна оцінка колекційних зразків базується на визначенні їх якісних характеристик, що полягає у тестуванні
індивідуальних ознак досліджуваних об’єктів за критеріями якості, узагальненими за трьома основними категоріями [3]
(табл. 1).
Таблиця 1.
Основні критерії якості для вартісної оцінки колекційних зразків
Порядок якості,
коефіцієнт
Категорія якості
Детальний опис
підвищення
вартості (k)
Колекційні зразки природного каміння та скам'янілих решток, опис яких
зустрічається у навчальних, енциклопедичних та спеціальних виданнях і
являє собою матеріалізований результат попередньо досліджених і
поширених у природі геологічних процесів, але які не мають
I порядок
індивідуальних властивих ознак, що вирізняли б їх серед подібних
(Типові зразки),
аналогів (за походженням, формою, мінералогічним складом тощо).
k=1
Наприклад, уламок або невеликий кристалу апатиту, фрагмент відбитку
евриптеруса (ракоскорпіону) в гірській породі, зуб мамонта, що
зберігається у музеї коштовного та декоративного каміння (смт.
Хорошеве, Житомирська обл.) тощо.
Колекційні зразки природного каміння та скам'янілих решток, яким
пританні всі характеристики I порядку і в яких добре виражені суттєві
Типові зразки
ознаки, високий рівень збереженості, вдалі розміри, традиційні форми та
II порядок
ін. Тобто колекційні зразки, які не мають дефектів – тріщин,сколів чи
(Типові
ознак вивітрювання тощо. Наприклад,
скаленоїдричний або
довершені
ромбоедричний кристал ісландського шпату, який не має суттєвих
зразки), k = 2
зовнішніх вад, прозорий і без сторонніх включень. Добре збережені
скам'янілі рештки представників поширених рядів Ammonoidea,
Nautiloidea та ростри Belemnitoidea.
III порядок
Колекційні зразки природного каміння та скам'янілих решток, що
(Типові
відповідають всім ознаки II порядку та які історично пов’язані з
довершені
видатними особистостями, славетними подіями чи широко відомими
символічні
колекціями. Наприклад, кристали природного каміння та викопні рештки
зразки), k = 4
рослин з колекції відомих учених і діячів культури.

Рідкісні зразки

IV порядок
(Рідкісні
зразки), k = 6

Колекційні зразки, які істотно досліджені та описані як рідкісні у
навчальній,
енциклопедичній
літературі
чи
вузьконаправлених
спеціалізованих наукових працях. Таким об'єктам притаманні яскраво
виражені своєрідні і властиві лише їм колір, форми, розміри, мінеральний
скад, включення та присутність яких в геологічних об’єктах – родовищах,
масивах, окремих утвореннях, пояснюється особливими геологічними
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V порядок
(Рідкісні
довершенці
зразки), k = 10

VI порядок
(Рідкісні
довершені
символічні
зразки), k = 24

VII порядок
(Унікальні
зразки), k = 48

Унікальні зразки

VIII порядок
(Унікальні
довершені
зразки), k = 96

IX порядок
(Унікальні
довершені
символічні
зразки), k = 192

умовами, що рідко виникають у природі. Для підтвердження
правомірності віднесення колекційних зразків до даної категорії необхідно
виконати додатково незалежну експертизу сторонніми фахівцями.
Наприклад, велика друза кристалічного галіту або відбиток рідкісної
рослини на гірській породі. Палеонтологічні відбитки скелетів древніх
риб, плазунів та ссавців загально визнані як рідкісні.
Колекційні зразки ,які характеризуються високим ступенем збереженості
та досконалості та є винятковими за будь-якими споживчими
характеристиками. Наприклад, кристал демантоїду смарагдово-зеленого
кольру з включеннями біссоніту. Цінними та довершеними слід вважати
добре збережені рештки рідкісних тварин і рослин геологічного минулого.
Колекційні зразки, які повністю відповідають вимогам IV та V порядку, а
також історично пов’язані з видатними особистостями, широко відомими
колекціями, славетними подіями або мають власну історичну назву.
Наприклад, великий кристал берилу «Професор Павлишин», що
зберігається у Музеї коштовного та декоративного каміння (смт
Володарськ-Волинський, Житомирська обл.,Україна) і названий так на
честь видатного українського вченого-мінералога. Символічними також є
рідкісні палеонтологічні знахідки, пов’язані з роботою відомих учених та
їхніми науково-дослідними експедиціями.
Колекційні зразки, які суттєво досліджені та описані як унікальні у
навчальній,
енциклопедичній
літературі
чи
вузьконаправлених
спеціалізованих наукових працях, а також характеризуються добре
вираженими і притаманними лише їм кольором,розмірами, мінеральний та
хімічний склад, включеннями та ін. До цієї категорії відносять також
рідкісні колекційні природні камені та скам'янілі рештки, про які не було
досі ніяких відомостей. Унікальні зразки – це поодинокі екземпляри,
кількість яких обчислюється одиницями в усьому світі. Рішення про
віднесення зразка до цієї категорії якості вимагає підтвердження не менше
ніж двох незалежних експертів. Наприклад, грандід'єрит, таффеїт або
фрагмент відбитка на глинистому сланці першоптаха (археоптерикса).
Колекційні зразки, які повністю відповідають вимогам VII порядку, а
також характеризуються високим ступенем збереженості та довершеності,
і виняткові за будь-якими споживчими характеристиками. Наприклад,
великі уламки дерев'янистого опалу, , або кристали уваровіту, розміром
більше 3 мм чи чудово збережені рештки велетенського ракоскорпіона, що
жив у геологічному минулому 120 мільйонів років тому.
Колекційні зразки, які повністю відповідають вимогам VIII порядку та
історично пов’язані з видатними особистостями, широко відомими
колекціями, славетними подіями або мають власну історичну назву.
Наприклад, аквамарин Сан-Педро або сапфір "Логан", що належать
Смітсонському інституту та знаходяться в експозиції Національного
музею природничих наук.

Приймаючи до уваги, що звичайна вартість об’єктів експертизи пропорційна кількості позитивної інформації
про ці об’єкти, вартісна оцінка колекційних зразків природних каменів та скам’янілих решток буде здійснюватись з
урахуванням установлених експертом індивідуальних ознак, що визначають якісні характеристики об’єктів. Відповідно,
оцінна вартість буде обчислюють за формулою (1):
ПВ=БВ*k, (1)
ПВ – прогнозна вартісна оцінка;
БВ – базова вартість;
k – коефіцієнт корегування вартості відповідно до якісних характеристик об’єктів експертизи.
Наприклад, базова вартість кристалів топазу із Володарськ-Волинського родовища (Житомирська обл., Україна)
у стані сировини з масою понад 20 грамів, що відносяться до II групи якості (добра) до становить 3 долари США за грам
(станом на 01.09.2017) [2]. Кристал топазу «Золоте Полісся» з Музею коштовного і декоративного каміння відносимо до
унікальних зразків VII порядку за розміром, вагою і забарвленням. Він є двоколірним кристалом короткопризматичного
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габітусу, що у поперечному розрізі має, внаслідок прояву інтенсивного розчинення, овальну форму. Зразок високо
прозорий та характеризується секторіальним розподілом забарвлення – ясно-блакитного у вигляді смуги всередині
кристалу та рожево-коричневого на периферії. Практично ніяких природних плоских кристалографічних форм на
кристалі не збереглося. Маса кристалу становить 5390 грам [1].
Отже, його оціночна вартість обчислюється за наступною формулою:
ПВ=М*(БВ*k)=5390 г *3 $/г*48 = 80160 доларів США
М – маса кристала, яка дорівнює 5390 грам;
БВ – 3 долари США за грам (станом на 01.09.17);
k – коефіцієнт коригування вартості для унікальних зразків VII порядку, згідно з табл. 1, становить 48/
Дана методика дозволить регламентувати дії експертів при проведенні незалежної експертизи та вартісної
оцінки зразків колекційних природних каменів та скам’янілих решток геологічного минулого.
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ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ СИНТЕТИЧНИХ CVD ДІАМАНТІВ
OVERVIEW OF THE BASIC METHODS FOR SYNTHETIC CVD DIAMONDS DIAGNOSTIC
Державний гемологічний центр України, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44
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Проведено дослідження гемологічних властивостей та фізичних діагностичних характеристик для визначення
природи походження огранованих ювелірних вставок діамантів в лабораторії Державного гемологічного центру
України.
Ключові слова:діамант, синтетичний діамант, діагностика синтетичних діамантів, CVD діаманти.
Gemological properties and physical diagnostic characteristics to determine the nature of faceted diamond inserts were
studied in the laboratory of the State Gemological Center of Ukraine
Key words: diamond, synthetic diamond, diagnostics of synthetic diamonds, CVD diamonds.
До Державного гемологічного центру України (ДГЦУ) протягом 2016-2017 років для проведення експертизи
було надано діаманти у огранованих вставках та виробах для визначення природи їх походження.
Мета роботи: комплексне гемологічне дослідження наданих на експертизу діамантів.
Методи дослідження: Мікроскопічі дослідження проводились за допомогою імерсійного гемологічного
мікроскопу Eichorst.
Дослідження методом ІЧ-Фур’є спектроскопії (далі – ІЧ-спектроскопія) проводилося відповідно до «Методики
діагностики дорогоцінного каміння методом ІЧ-Фур’є спектроскопії» [1]. ІЧ-спектри були отримані на спектрометрі
моделі «Nicolet 6700» виробництва «ThermoFisher Scintific» з приставкою Condenser за кімнатної температури в
спектральному діапазоні 7000–400 см-1. Кількість сканувань у циклі вимірювання – 256-2816 за роздільних здатностях 1
та 4 см-1.
Вивчення за допомогою приладу ―DiamondView™‖ проводилось при опроміненні зразка УФ-хвилями, випр.<
225 нм.
Цим дослідженням передувало визначення гемологічних характеристик досліджуваних каменів:
- назва каменів – діамант;
- колір – безбарвний, блідо-блакитний, ; сірувато-коричневий.
- вид огранування – Кр-57, И-57, М-55;
- оптичний характер – ізотропний;
- густина (г/см3) – 3,53;
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- маса (ct.) – 0,25-3,53;
За результатами експертизи визначено що надані вставки є синтетичними діамантами кристалізованими
методом CVD.
CVD (chemical vapor deposition) – кристалізація алмазу шляхом пошарового нарощування на алмазній підкладці
з нерівноважної вуглеводневої плазми при низькому тиску і високій температурі.
При дослідження у гемологічному імерсійному мікроскопі разом із полярископом спостерігається явище
аномального двозаломлення (рис. 1). Це явище у СVD діамантах має дуже не звичний смугастий малюнок [4].
В результаті аналізу отриманого ІЧ-спектру виявлено наступні закономірності:
1. У більшості проекспертованих діамантів у перші фононній зоні ІЧ спектру відсутні домішки азоту. За цією
ознакою дослідники [4] відзначають, що фізичний тип діамантів є II а.
2. Також треба відзначити що у ІЧ-спектрах досліджуваних каменів присутні поодинокі піки, які не
діагностувались у природних діамантах, а саме 3123, 6856 см -1 [4,5].
3. У ІЧ-спектрі одного з діамантів виявлено пік близько 2802 см -1. Дослідники [3] пов’язують цей пік із
коливаннями домішки В у кристалічній ґратці.
При вивченні діамантів у приладі ―DiamondView™‖ фіксується флюоресценція наступних кольорів: рожевий,
жовто-зелений, зеленувато-блакитний, червоний. Внутрішня морфологія проявлена у смугастості по поверхням
зростання [2] та плямистості деяких досліджуваних зразків. Зазначені вище особливості внутрішньої будови добре
спостерігаються на фотозображеннях (рис. 2).

Рисунок 1. Аномальнe двозаломлення у СVD діаманті маса
– 1,61 ct

Рисунок 2. CVD діамант сірувато-коричневого кольору
при опроміненні УФ-хвилями в приладі ―DiamondView™‖,
випр.< 225нм. Добре фіксується чітка смугастість по
поверхнях зростання

CVD діаманти досить рідкі на ювелірному ринку України та дуже важко діагностуються були визначені завдяки
комплексному гемологічному дослідженню. Результати досліджень внесені до багатопараметричної комп’ютерної бази
даних алмазів та будуть використовуватись при проведенні гемологічної експертизи в Державному гемологічному
центрі України.
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Розглядаються особливості складу, декоративних властивостей та генезису карбонатних утворень Гірського
Криму: осадових, гідротермально перероблених та метаморфізованих вапняків, сидеритових та кальцитових конкрецій
та секрецій, проявів кристалічного кальциту, карбонатних жил та проявів оніксу.
Considered the features of the decorative properties and Genesis carbonate formations of mountain Crimea:
sedimentary, gìdrotermal recycled and metamorfìzations limestone siderit and calcite concretions and sekrecìons, displays of
crystalline calcite, carbonate veins and displays of Onyx.
Карбонатні утворення досить широко розповсюджені у Гірському Криму: це різноманітні осадові породи
(сидеритові конкреції таврійської серії, юрські рифові та палеогенові нумулітові вапняки, гідротермально перероблені
та метаморфізовані вапняки, сидеритові та кальцитові секреції з кристалічним виповненням різнокольорових
карбонатів, проявів кристалічного (аж до ісландського шпату) кальциту, карбонатних жил та проявів оніксу,
карбонатних прожилків у вулканічних породах та яшмах і т.ін. Майже всі вони мають досить оригінальні декоративні
властивості як у кольоровій гаммі, так і в різноманітності форм виділення. Не менш різноманітним, а інколи і
загадковим, є і генезис цих утворень, особливо стосовно структур «конус- в- конус», кристалів розміром до десятка
сантиметрів коричневого обо перламутрового кальциту всередині своєрідних куль, карбонатних «троянд» та крупних
(до 20 см) кристалів ісландського шпату серед вапняків, асоціацій з сульфідами та цеолітами та ін. Дослідження
ізотопного складу карбону та оксигену в карбонатах із цих різноманітних утворень показали дуже щирокий діапазон
співвідношень ізотопів в них, особливо ізотопів С13 / С12 , які є наслідком особливостей їх генезису (таблиця). Як
видно із результатів ізотопного аналізу, можна виділити 4 різко відмінних групи карбонатних утворень за ізотопним
складом карбону:
1 - карбонати із «надлегким» ізотопно карбоновим складом 13С (-37.71‰) – ц е оболонка кульовидної секреції.
Такий ізотопний склад характерний для карбону «рослинного» походження;
2 - карбонати із помірно-легким ізотопно-карбоновим складом 13С (-20-7.1‰), у фомуванні якого брали
участь біогенні джерела карбону;
3 - карбонати зі «звичайними» ізотопними співвідношеннями 13С (0+- 2.5‰), характерними для осадовокарбонатного джерела карбону;
4 - карбонати із «надважкими» значеннями 13С (17.3-18.6), надзвичайно рідкісними в природі, які свідчать про
незвичність процесів, що відповідальні за них.
Таблиця 1.
Ізотопний склад деяких карбонатних утворень Гірського Криму
№
№ зразка
Назва мінералу
18О, ‰
13С, ‰
1
Тум-2к
Кальцит із великої конкреції, балка Туманова
18.8
-12.1
2
Тум-2с
«Сидерит» звідти ж
19.5
-7.3
3
Тум-3
Кальцит із малої конкреції
18.6
-6.9
4
Тум-4
«Сидерит» із окр. кристалів
22.2
-10.4
5
М-4
Кальцит із потужної жили хр. Магнітного
20.5
17.3
6
М-3
Те ж
22.3
18.6
7
Лл-1с
«Сидерит» із високої скелі (Левінсона-Лесінга)
19.8
-20.0
8
Лл-1к
Кальцит там же
23.3
-20.4
9
Щ-1
Кальцит із карбонатної жили в юрській карбонатній товщі
27.0
0.9
(с. Щебетовка)
10 Щ-2
Кальцит із карбонатної «троянди» там же
24.9
0.1
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Св-2
Св-1
Щ-3
В-1
Тум-10
БТ-К
БТ-С
Тум-11
Суд-2
В-1

Кальцит із жеоди у вулканітах під г.―Святою‖
Прож. кальцита в андезиті, г. Свята, джерело Гяур-Бах
Кальцит із прожилків в базальтовому кар’єрі
Белемніт із б.Туманова
Білий кальцит із секреції (малі кристали)
Білий кальцит із секреції
Коричневий кальцит із секреції
Оболонка секреції
Ісландський шпат, гора біля м. Судак
Белемніт, б.Туманова

22.0
22.9
21.4
26.4
21.28
22.22
22.56
30.9
25.09
26.4

-8.4
-17.6
-7.1
0.0
-1.41
-2.49
-11.51
-37.71
1.16
0.0

Zagożdżon Paweł P., PhD, docent, ORCID iD: 0000-0002-5673-3401,
Zagożdżon Katarzyna D., lecturer
Загожджон Павел П., кандидат наук, доцент, ORCID iD: 0000-0002-5673-3401,
Загожджон Катажина Д., викладач
SOME EXAMPLES OF STONES IN ARCHITECTURE AND CITY DÉCOR OF WROCLAW (POLAND)
AND THEIR USE IN URBAN GEOTOURISM
ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ КАМЕНЮ В АРХІТЕКТУРІ І В ДЕКОРІ ВРОЦЛАВА (ПОЛЬЩА)
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МІСЬКОМУ ГЕОТУРИЗМІ
Wrocław University of Science and Technology Faculty of Geoengineering, Mining and Geology
Na Grobli 15, 50–421 Wrocław, Poland
Вроцлавський університет науки і техніки, факультет геоінженерії, гірничої справи і геології
Вроцлав, Польща
+48 71 320 68 86, pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl; +48 71 320 48 68, katarzyna.zagozdzon@pwr.edu.pl
Показано велику різноманітність каменів, що застосовуються при організації міського простору Вроцлава
(архітектура, скульптура). Представлено приклади використовуваних гірських порід, що надходять з прилеглої околиці
міста та імпортуються з усього світу. Показано різні збережені у камені явища і структури, що ілюструють процеси
еволюції магми, метаморфізму, тектоніки та седиментації, включаючи цікаві скам'янілості. Представлено можливості
використання цих ―ресурсів‖ для розвитку міського геотуризму та навчання з геології та інших галузей, таких як
видобуток і обробка каменю.
A large variety of stone types applied in the arrangement of urban space of Wroclaw (architecture, sculptures) has been
shown. Examples of used rocks, coming from the close vicinity of the city as well as imported from around the world have been
presented. Various phenomena and structures preserved in stone, which illustrate the processes of magma evolution,
metamorphism, tectonics and sedimentation, including interesting fossils have been shown. The possibilities of use of these
“resources” for the development of urban geotourism and education of geology and other fields such as mining and stone
processing have been presented.
Wroclaw is a city with over 600 thousand inhabitants with a history dating back to the 10th century. It was built at the
junction of former important trade routes, the most important of which were the amber route (Baltic – Rome) and Via Regia (or
the St. Jacob trail: Ruthenia – Santiago de Compostela). In the following centuries, Wroclaw was under Polish rule, and later: the
Czech Crown, the Habsburg monarchy, Prussian (German) – and finally came back to Poland in 1945. It was always an
important and big city that gradually and consistently developed. Till today, Wroclaw is a strong industrial, commercial, tourist,
scientific (over 25 universities and colleges, 120 thousand students) and cultural (eg EURO2012, European Capitol of Culture
2016, The World Games 2017) center. Wroclaw is the capital of the Lower Silesian Voivodeship, located in SW Poland,
distinguished by exceptionally complicated geological structure and occurrence of deposits of many mineral resources, including
building stones. History and geopolitical and geological location have made the city very rich in monuments and other historical
and modern buildings (constructions), erected with the use of numerous and various stones. These are rocks of local origin
(Lower Silesia), regional (central Poland, borderland of the Czech Republic and Germany) and imported from all over the world.
The paper presents briefly a wide range of construction stone types used in Wroclaw, with particular emphasis on the variety of
geological phenomena and structures visible in them. These ―resources‖ are used to prepare different geotourist routs and in
education of geology in general. Individual elaborations showing these issues are presented in domestic scientific and popular
journals (e.g. [3–6]).
The dominant stone on the streets of Wroclaw is gray Strzegom granite, heavily mined in quarries located only 20–40
km from a city. This rock is mostly used as paving stones and pavement tiles. On the surfaces of the latter, sometimes very
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interesting examples of tectonic phenomena associated with evolution of magmatic massif (enclaves, generations of veins) are
available for observation (Fig. 1, [4, 6]). But Strzegom granite is also used for making decorative elements or surprising
sculptures, like figure of elephant in natural size [2] or artistic arrangement under the title ―Granitosaur‖ (Fig. 2). Other Lower
Silesian’s granites are much less common in Wroclaw, but they are sometimes used in the construction of the most representative
buildings and designs. The best example is the historic Grunwald Bridge (German: Kaiserbrücke), made of 2400 t of pink granite
from the Karkonosze Mts.
Another important type of architectural stone that is mined in Lower Silesia is sandstone. In older buildings we find its
different varieties with the characteristic conglomeratic sandstone from Radków. Modern arrangements are dominated by finegrained rocks from the Bolesławiec region. Relatively rare are red permian sandstones [5, 6].

Fig. 1. Examples of tectonic phenomena in pavement tiles
of Strzegom granite in Wroclaw: strongly deformed
hornfels xenolith (on the left) and biotite streaks and aplite
veins (on the right) [4, 6]

Fig. 2. ―Granitosaur‖ at the entrance of the Wroclaw
Academy of Fine Arts [6]

Mining of Lower Silesian marble is gradually declining, but numerous examples of use of these beautiful rocks can be
seen in historical buildings. An excellent marble geotourist site is the flooring of the Church of God Corpus, made of marble
from Sławniowice (a rock used since the 14th century). You can observe an exceptional concentration of pegmatite veins and
nests in this rock, that have undergone various tectonic deformations (fracturing, domino type structures, boudinage, folding; Fig.
3A, [3, 6]). An interesting contemporary arrangement is the symbolic tombstone of St. Edith Stein in the form of an open book,
made of White Marianne marble (Fig. 3B).

Fig. 3. Tectonic details of floor tiles made of Sławniowice
marble – boudinage, folded boudinage and domino type
structure (A) [3] and structure of White Marianne marble
well visible in the symbolic tombstone (B)

Fig. 4. Transposition of foliation in Kashmir Gold gneiss [3]
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Stones from Central and Eastern Poland (limestones and sandstones) are relatively rare in Wroclaw. The beautiful
Zygmunt's (Sigismund's) limestone can be mentioned here, its largest concentration in the city is located on the floor in one of
buildings of Wroclaw University of Science and Technology [6]. This is an interesting sedimentary breccia and conglomerate
and its complex and beautiful structure documents several stages of rock formation. The clasts of Devonian limestone (Givetian
and Frasnian documented by fossilia of Stromatopora i Amfipora) were bonded in upper Permian. Later occured a number of
phases of tectonic pressure and mineralization which caused formation of many generations of polygenic, zonal carbonate veins
and nests, veins of Fe-minerals and stylolites. A rather overwhelming example of the application of Carpathian sandstone is the
huge, modern, geometrically-shaped building of library belonging to the University of Wroclaw. A specific feature of this stone
is the gradual change of colour, which is related to the change in the oxidation state of the iron contained therein [5].
Sometimes in Wroclaw, you can find stone elements made of interesting materials from nearby areas of the Czech
Republic and Germany. Decoration of the oldest part of the main building of Wroclaw University of Science and Technology is
the only place in the city, where a characteristic glauconite sandstone Cottaer Sandstein from Saxony was used. In the form of
gravestones in the historic Jewish cemetery and fine paving stones occure a rock exploited before the World War II in Nixdorf –
today called Mikulàšovice, in Czech Republic. Its traditional trade name is Diabase, however it is advisable to call it rather a
microgabbro [5].
For many centuries, imported stone is used in Wroclaw, eg in the decoration of tombstones or in sculptures. Nowadays,
such rocks are used in a large amount in the interior design and on the elevations of modern buildings.
In particular, some sculptures and memorials can be attractive for geotourists, the following are three examples of such
objects. In 2012, a beautifully ornamented khachkar (Armenian blooming cross) was placed in Wroclaw, to commemorate the
genocide of the Armenians in 1915–17. It is made of original Armenian stone – basalt tuff with a perfectly visible structure of
volcanic rock [6]. One of the modern sculptures in center of city is made of the well known Kashmir Gold gneiss. But in this
case, on the polished surface of the rock you can see a very good example of specific structure characteristic for metamorphic
rocks, a transposition of foliation (Fig. 4). A tectonically deformed amphibolite from the Alps was used to perform another
modern sculpture created by Max Seibald, and titled ―1m3 Kunstlandschaft‖. Observation of the surfaces of the sculpture allows
you to run the lesson of basic tectonics with analysis of fold vergence and directions of displacement along miniature faults (Fig.
5, [5, 6]).

Fig. 5. A sculpture ―1m3 Kunstlandschaft‖ of Max Seibald (with main building of Wrocław University of Science and
Technology as a background) and details of tectonic structures in a stone [5, 6]
An interesting geotouristic curiosity of Wroclaw are fossils, sometimes occurring in big quantities in imported
limestones. The skeletons of animals inhabiting the Mesozoic seas can be seen in several places, but the best example of such site
are the elevations of the ―Capitol‖ Music Theater – large building, located at one of the most important squares of the city.
Sponges are prevalent there, but attention is drawn to belemnites and ammonites with perfectly visible elements of skeletons. A
unique example is the concentration of skeletons of crabs in Spanish limestone Gris Alveolar used to decorate facades and
flooring of one of modern residential buildings. The fossils are preserved in perfect condition, multidirectional sections reveal the
details of the various parts of the skeleton, including the carapace interior [2, 4]. Another curiosity is the isolated bone of an
unidentified vertebrate [3] in a rock known under the trade name Dolomite, used as facade material (Fig. 6).
This paper shows only a modest part of geological phenomena visible in construction stones used in Wroclaw. What's
more, there are other interesting structures, such as remnants of mining techniques (e.g. blastholes) or unique in cities of Central
and Western Europe traces of fighting during World War II from fire of light weapons and artillery, preserved in stony walls of
some buildings and in paving ([1, 3, 5], Fig. 7). All these phenomena make it possible to present very different geological issues
(in the field of petrography, mineralogy, tectonics, magma evolution, metamorphism, sedimentology, paleontology, geology of
mineral deposits e.t.c.), and issues from other fields (eg mining, stone processing, some aspects of architecture or history). First
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of all it allows to conduct untypical education and popularization of geology, and the target group may include school children,
students of fields such as Earth Sciences, Mining, Architecture and others but also many other people interested in the subjects
[2, 3].
There are interesting opportunities of further rock documentation to extend the geotourist offer because in modern
architectural investments many new types of stones are used (like rich in the tectonic phenomena Chinese gneiss Pergola, applied
on elevations of the tallest skyscraper in Wroclaw called ―Sky Tower‖ [4]) and some types of stones used before World War II
remain unrecognized for now.

Fig. 6. Examples of fossilia in imported limestones (from left): a belemnite rostrum with phragmocone (Jura Beige), crab with
visible details of skeleton (Gris Alveolar), fragment of vertebrate bone (Dolomite; [4]).

Fig. 7. Small arms fire traces in blocks of granite (on the left) and sandstone (on the right) – comparison of morphology [1].
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Розглянуті мінералогічні особливості напівдорогоцінного каменя з торговою назвою «ейлатський камінь».
Описані два зразки огранованого ―ейлатського каменя‖. Зроблено висновок, що один з них є імітацією, виготовленою з
уламків мінеральних зерен.
Ключові слова: малахіт, лазурит, парагенезис мінералів, композитний камінь.
Mineralogical characteristics of a gemstone with the trade name “Eilat stone” are reviewed. Two samples cut en
cabochons are described. A conclusion is made that one of them is an imitation Eilat stone manufactured using mineral
fragments.
Key words: malachite, lazurite, mineral paragenesis, composite stone.
«Эйлатский камень» — торговое название израильского полудрагоценного камня, который добывался
неподалѐку от города Эйлат. Его называют национальным камнем Израиля, «камнем царя Соломона» [1-3] и даже
приписывают ему магические свойства [4]. Вместе с тем, сообщается, что запасы единственного в мире месторождения
истощены, камень является очень редким и уникальным, а это существенно повышает его ценность. Некоторые
источники предупреждают покупателей о том, что из-за редкости камня большинство образцов, продаваемых под
названием «эйлатский камень», на самом деле привезены из других стран и не являются подлинными израильскими
самоцветами [1-3]. Автору представилась возможность исследовать два образца «эйлатского камня», приобретѐнные в
Израиле, и сделать выводы о использованном для них материале.
Минералогический сайт mindat.org описывает «эйлатский камень» как неоднородную смесь таких минералов
как малахит, азурит, хризоколла, псевдомалахит, бирюза [2]. Камень непрозрачный, его преобладающая окраска
зеленовато-голубая, что часто придаѐт ему сходство с бирюзой. Он хорошо поддаѐтся полировке, гранится обычно
кабошоном. Подчѐркивается, что каждый образец имеет свой неповторимый рисунок в красивых синих и зелѐных
тонах, каждый камень уникален [1]. Добыча «эйлатского камня» велась на разрабатывавшемся в древности
месторождении меди в долине Тимна, которая расположена в 25 км к северу от города Эйлат в Израиле. Вмещающими
ценную минерализацию породами являлись песчаники.
В статье, посвящѐнной геологии района Тимна-Эйлат [5], описаны участки медной минерализации. В
песчаниках нижнемелового возраста локализованы скопления медных минералов, разрабатывавшихся в древности.
Здесь встречаются сульфиды меди тѐмно-серого цвета (халькозин, ковеллин и другие), по которым развиты вторичные
минералы малахит Cu2 (CO3)(OH)2 и паратакамит Cu3(Cu,Zn)(OH)6C12, имеющие зелѐную окраску. В залегающих ниже
по разрезу кембрийских песчаниках и глинистых сланцах находилось стратиформное месторождение, на котором
медные руды добывались в наше время, с 1958 по 1983 г. Медьсодержащими минералами здесь являются хризоколла
Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 ·nH2O, планшеит Cu8(Si8O22)(OH)4 ·H2O, псевдомалахит Cu5(PO4) 2(OH)4 и диоптаз
Cu(SiO3)·H2O. Для сравнения, на крупном месторождении меди Жезказган (Казахстан), которое относится к медистопесчаниковой формации, в зоне окисления руд чаще всего встречаются карбонаты меди малахит и азурит, кроме них —
силикат меди хризоколла, фосфат меди представлен псевдомалахитом (элит), присутствуют также сульфаты меди
(брошантит, линарит и др.) [6].
Один из изученных образцов «эйлатского камня» представляет собой огранѐнную в форме круглого кабошона,
диаметром 5 мм, вставку в ювелирное изделие из серебра. Камень непрозрачный, имеет однородную, насыщенную
голубую окраску. Внешне он похож на бирюзу, но его твѐрдость составляет 3,5 по шкале Мооса. Показатель
преломления камня определить не удалось, так как плоская сторона кабошона недоступна из-за «глухой» оправы.
Данный образец может являться хризоколлой Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 ·nH2O. Этот минерал упоминается как один из
рудных минералов меди долины Тимна.
Второй образец также огранѐн кабошоном, который имеет овальную форму и размеры 25x18x5 мм. Окраска
камня неоднородная, преобладают синий и зелѐный цвета, присутствуют участки чѐрного и одно включение белого
цвета (рис. 1). При наблюдении с помощью ручной лупы было обнаружено, что отличающиеся по цвету участки камня
представляют остроугольные и реже округлые зѐрна разных минералов, имеющие резкие границы и плотно
прилегающие друг к другу. При рассмотрении камня сбоку можно заметить, что вдоль его основания располагается зона
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бесцветного, прозрачного скрепляющего вещества, проходящая по всему периметру. Эта зона клеящего вещества не
была бы заметна, если бы камень находился в оправе.

Рисунок 1. Кабошон из "эйлатского камня"
Минерал с зелѐной окраской был определѐн как малахит. В отдельных обломках наблюдается его полосчатый
рисунок, с контрастными зонами разных оттенков зелѐного цвета. Так как обратная сторона камня доступна для
изучения, была определена твѐрдость минерала (3,5) и проведено химическое испытание разбавленной кислотой, в
результате которого произошла бурная реакция с выделением углекислого газа. Малахит Cu 2(CO3)(OH)2 является
типичным минералом зоны окисления медных месторождений, входит в состав медных руд и упоминается как
составляющая «эйлатского камня». Однако, полосчатость не присуща малахиту из израильского месторождения. С
другой стороны, контрастная зональность является характерной чертой малахита из Конго.
Минерал, слагающий обломки тѐмно-синего цвета, имеет более высокую твѐрдость (5,5), не реагирует с
кислотой, а в отдельных обломках присутствуют мелкие включения латунно-жѐлтого цвета с металлическим блеском
(пирит). На основании этих признаков
минерал определѐн как лазурит. Известно, что лазурит
Na6Ca2(Al6Si6O24)(SO4,S,S2,Cl,OH)2 не образуется в природе в ассоциации с малахитом и другими химическими
соединениями, типичными для зоны окисления медных месторождений. Этот минерал встречается в метасоматитах,
формирующихся на контакте алюмосиликатных магматических пород с карбонатными породами. Главными
минералами, находящимися в парагенетической ассоциации с лазуритом, являются кальцит и диопсид, в небольших
количествах присутствует пирит FeS2 [7]. Последний не встречается в ассоциации с вторичными минералами меди, так
как в зоне окисления он разлагается, с образованием кислородных соединений железа.
На основании описанных выше особенностей состава и строения образца №2, а также сведений о парагенезисе
минералов был сделан вывод, что он представляет собой имитацию природного самоцвета — композитный
искусственный камень на основе обломков минеральных зѐрен.
Это не единственный случай такой имитации. Среди изображений, найденных в интернете в результате поиска
по запросу «eilat stone» [8], встречаются фотографии ювелирных изделиях со вставками, сходными по текстуре и
минеральному составу с описанным выше образцом № 2. Продавцы не информируют о том, что собой представляет
такой «эйлатский камень», руководствуясь принципом «качество на риск покупателя». Таким образом, покупатель
должен быть внимательным, поскольку под торговым названием «эйлатский камень» он может приобрести не только
изделия из таких полудрагоценных камней, как хризоколла, малахит или бирюза, привезѐнных в Израиль из других
стран, но и искусственно созданную имитацию самоцвета.
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В 2016 году в Геологический музей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко были
переданы образцы минералов и горных пород из семейной коллекции академика Отто Юльевича Шмидта и его сына
Александра Оттовича. Передала образцы внучка академика Валентина Александровна Шмидт, ныне проживающая в
США.
Отто Юльевич Шмидт (1891-1956) – всемирно известный ученый 20 ст. Выпускник Киевского Императорского
Университета св. Владимира (1913). Вся его жизнь была посвящена созиданию и открытиям. Это человек-легенда. Имея
базовое образование физико-математического факультета Киевского университета, он стал не только выдающимся
математиком, но и астрономом, геофизиком, исследователем Арктики. За организацию и руководство дрейфующей
станции «Северный полюс» 27 июня 1937 г. О.Ю. Шмидту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина [1].
Экспедиция на дрейфующей льдине открыла Северный морской путь, который положил начало освоению всего
северного побережья Советского Союза и Северного полюса в том числе.
О.Ю. Шмидт был талантливым организатором научных исследований разного плана. Руководил экспедициями
на Памир, Кавказ, Крайний Север, острова Северного Ледовитого океана, Башкирию, Среднюю Азию и др. В 1938 г. по
инициативе О.Ю. Шмидта был создан первый в Советском Союзе Институт геофизики в АН СССР – ГЕОФИАН и стал
его первым директором.
О.Ю. Шмидт оставил о себе память на века. Его именем назван Институт физики Земли РАН, научноисследовательский ледокол, одна из малых планет Солнечной системы под № 2108, остров в северной части Карского
моря, полуостров в северной части Новой Земли, мыс на побережье Чукотского моря, одна из вершин и перевал на
Памире.
Один из трех сыновей О.Ю. Шмидта – Александр Оттович был геологом (1934-2010). Образование получил в
Ленинградском государственном университете, работал в ВСЕГЕИ, кандидат геолого-минералогических наук. Он
принимал участие в многочисленных экспедициях – Украинский щит, Воронежский массив, Алданский щит, Кольский
полуостров, Кавказ, Дальний Восток, Казахстан, Якутия, Бурятия и др. Научные исследования А.О. Шмидта были
направлены метасоматитов и урановых месторождений. В 1960 г. Александр Оттович первым описал породу сиреневого
цвета на гольце Малый Марун (граница Иркутской и Читинской областей), которая впоследствии была названа
чароитом, а официальное первенство открытия закрепилось в 1977 г. за Ю.Г. и В.П. Роговыми и Ю.А. Алексеевым.
Месторождение получило название «сиреневый камень».
Александр Оттович часто бывал в Украине, принимал участие в экспедициях, конференциях, научных
симпозиумах.
Переданная коллекция очень разноплановая. В ней присутствуют отдельные минералы, фрагменты самоцветов
и горные породы. Из этого следует, что образцы собирались как по научному принципу, так и по эстетическому. Сейчас
очень трудно определить какая часть из этих образцов непосредственно принадлежала старшему Шмидту – Отто
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Юльевичу, а какая младшему – Александру Оттовичу. По словам Валентины Александровны в семье камни любили все
и в доме они постоянно присутствовали.
В музей было передано около 200 образцов разной сохранности и качества. К сожалению, на них отсутствовали
этикетки и привязка. Поэтому пришлось восстанавливать их названия и возможное место отбора по методу аналогии и
косвенным признакам. Это естественно снижает их научную значимость. Тем не менее, данная коллекция представляет
историческую ценность.
Ниже приведем перечень наименований образцов коллекции и возможную их привязку после соответствующей
разбраковки и диагностики: 1) лабрадорит – Украина; 2) яшма пейзажная – несколько образцов – Урал, Казахстан,
Саяны; 3) техническая яшма – Урал; 4) агат серо-голубой – Тиман; 5) обсидиан – Армения; 6) агатовая миндалина в
вулканите – Армения; 7) лазурит – Россия; 8) кахалонг – Казахстан; 9) нефрит – Западные Саяны; 10) карбонатный
оникс – Казахстан, Украина; 11) цветной кремень – Татарстан; 12) родонит – Урал; 13) яшмоид – Саяны; 14) флюорит –
Западная Сибирь; 15) полиметаллическая руда – месторождение Школьное; 16) мусковит – Украина; 17) исландский
шпат – Молдова; 18) молибденит - ?; 19) серпентинит-азбест ?; 20) чароит – Иркутская область; 21) халцедон –
Казахстан; 22) мариуполит – Украина; 23) амазонит – Кольский полуостров; 24) вулканический туф – Армения;
25) марказитовые конкреции – Подмосковье; 26) унакит – Днепропетровская область; 27) катаклазит по граниту –
Приднепровье; 28) гипс с целестином – Туркменистан; 29) гипс – Туркменистан; 30) кальцит – Туркменистан;
31) амазонитовый гранит – Казахстан; 32) барит - ?; 33) горный хрусталь - ?; 34) галенит с кварцем – Дальнегорск;
35) щетка горного хрусталя – Полярный Урал; 36) морион – Украина; 37) кварц - ?; 38) хризопраз с опалом – Казахстан;
39) кремнисто-карбонатное стяжение – Казахстан; 40) полевой шпат – Украина; 41) гранит субщелочной – Украина;
42) пегматит гранитный – Украина; гнейс – Украина; гранит измененный -?; 45) милонит – Украина; 46) амфиболит –
Казахстан; 47) катаклазит по граниту – Украина; 48) сиенит - ?; 49) амфиболит – Украина; 50) милонит – Украина;
51) базальт измененный – Волынь; 52) гранат-биотитовый гнейс – Украина; 53) катаклазит по граниту – Украина;
54) песчаник – Бурятия; 55) керн с сверхглубокой скважины – Кривбасс.
В настоящее время данные образцы выставлены в Геологическом музее для временной экспозиции, а в
дальнейшем, после уточнения некоторых названий и привязок их планируется оформить в самостоятельную именную
коллекцию.
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ОБРОБКА ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ, АНІЗОТРОПІЇ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМОЮ ”KERN-DP”
TREATMENT OF NATURAL ROCKS CRACKS, ANISOTROPY BY AUTOMATED SYSTEM ”KERN-DP”
Автоматизована система ―KERN-DP‖ обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей в
природному камінні побудована за віконним принципом.
Ключові слова: природне каміння, анізотропія, тріщиноутворення, мікроструктура, напряжение, деформація.
The automated system “KERN-DP” of the anisotropy ultrasound measurings data treatment of velocities in natural
rocks is built on windows principle.
Key words: natural stone, anisotropy, cracks, microstructure, strain, deformation.
Вступ
Особливості термічного впливу, структура природного каміння визначають динаміку процесу локальної
перебудови.
Методика акустичної емісії
Акустична емісія (АЕ) - це випромінювання надлишкових пружних хвиль в природному камінні. Це спонтанне
випромінювання імпульсних акустичних хвиль при динамічному або статичному навантаженні природного каміння, які
мають шумовий характер. Це випромінювання не залежить від часу і з’являється неперіодичним і негармонійним. Крім
того АЕ є спонтанним і хаотичним випромінювання, тобто імпульси з'являються із певною тимчасовою затримкою і не
зв'язані між собою [1.2].
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АЕ виникає при локальній динамічній перебудові структури природного каміння, яка має необоротний
характер. До таких перебудов відносяться: фазові перетворення, які пов'язані із зміною кристалічної структури при
зародження мікротріщин, пластичні деформації, лазерному опроміненні [2,3,4].
Методика реєстрації і обробки сигналів акустичної емісії
Блок-схема установки для реєстрації і обробки сигналів АЕ приведена на рис. 1.

1
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Рисунок 1. Блок-схема установки для реєстрації АЕ.
1 - генератор акустичних імпульсів, 2 – зразок природного каміння, 3 - датчик акустичної емісії, 4 - обмежувальний
фільтр, 5 – підсилювач попереднього посилення, 6 - прилад обробки сигналів акустичної емісії АФ-15, 7 – осцилограф, 8
– ЕОМ.
Завдяки акустичному контакту між зразком (2), який досліджується, і датчиком сигнал АЕ потрапляє на датчик
(3) на рис. 2. У нім відбувається акустично - електричне перетворення пружних коливань в електричні.

2
1
3

Рисунок 2. Блок-схема зразка природного каміння в акустичному контакті з датчиком і електродами. 1 - вихід до
генератора, 2 – п’єзокерамична пластина, 3 - вихід до приладу АФ-15.
Оскільки сигнали АЕ мають малу амплітуду, то перед тим, як аналізувати, їх необхідно підсилити. Посилення
відбувається в попередньому підсилювачі (5). Потім сигнал АЕ потрапляє на пристрій обробки сигналів АЕ АФ-15 (6).
Сигнали АЕ спостерігаються на екрані осцилографа (7). Далі сигнали за допомогою аналого-цифрового перетворювача
потрапляють на ЕОМ (8), яка дає можливість записувати і обробляти сигнали АЕ. До керамічної пластини за допомогою
жорсткого склеювання прикріплявся приймаючий датчик п'єзодатчик. Приймаючий датчик підключається до приладу
АФ-15 через загороджувальний фільтр і попередній підсилювач (Ку=40 дБ, fпроп =0,2÷1 МГц). Режекторний фільтр (4)
в тракті сигналу АЕ забезпечував придушення напруги в діапазоні f = 1.0÷3.0 МГц (діапазон частот збудження зразків)
не менше чим на 50 дБ. Загалом ефективна поява в каналі АЕ напруги цього діапазону частот складала

 Uс
Uш

  20 ln 

Uс


 
U
 80 дБ, тобто сигнали АЕ по амплітуді перевищували в експерименті рівень шуму ш
50

разів.
Експериментальні результати акустичної емісії та їх обговорення
Площа кривої на рис. 3 на частоті f = 200÷500 кГц при загасанні α = 70 дБ пропорційна потужності неодімового
лазера I(S) і пропорційна енергії акустичних коливань W(S).
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Рисунок 3. Сигнал акустичної емісії після лазерного опромінення з різною інтенсивністю І = 10, 40, 70, 100, 140, 180,
230, 250, 290, 340, 400, 450 МВт/см2.
Своєрідністю акустичного спектру кварциту є наявність багатьох вторинних максимумів. Їх присутність
свідчить про різноманітність складу речовини і структури кварциту. Показано, що непружні внутрішнє тертя (ВТ) Q-1 і
пружні характеристики Е істотно залежать від морфології поверхневого шару.

Рисунок 4. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного
опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 400
МВт/см2 дозою D = 5xI з тривалість дії імпульсу
рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694
нм (х28).

Рисунок 5. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного
опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 400
МВт/см2 дозою D = 5xI з тривалість дії імпульсу
рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694
нм (х6,4).
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Рисунок 6. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного
опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 400
МВт/см2 дозою D = 5xI з тривалість дії імпульсу
рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694
нм (х56). Довкруги вказана область лазерного
опромінення.

Рисунок 7. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного
опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 400
МВт/см2 дозою D = 5xI з тривалість дії імпульсу
рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694
нм (х98). Довкруги вказана область лазерного
опромінення.

Для анізотропного середовища лінійне співвідношення між тензором напружень σij і деформації εkl має вигляд
[2]:

 ij  Cijkl   kl  Cijkl 

U k
X l .

(1)

Рівняння руху для анізотропного середовища [2]:

 2U i
 2U l
  2  Cijkl 
X i X k
t

.

Рисунок 8. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного
опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 300
МВт/см2 дозою D = 5xI з тривалість дії імпульсу
рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694
нм (х56). Довкруги вказана область лазерного
опромінення.

(2)

Рисунок 9. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного
опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 300
МВт/см2 дозою D = 1xI з тривалість дії імпульсу
рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694
нм (х56). Довкруги вказана область лазерного
опромінення.

Рисунок 10. Поверхня кварцита SiO2 після лазерного опромінення рубіновим лазером інтенсивністю І ≈ 300
МВт/см2 дозою D = 1xI з тривалість дії імпульсу рубінового лазера τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694 нм (х98).
Довкруги вказана область лазерного опромінення.
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Рисунок 11. Тривалість дії імпульсу рубінового лазера τ ≈
20 нсек з довжиною хвилі λ = 694 нм.

Рисунок. 12. Акустична емісія в кварциті SiO2.

Глибина лазерного віддалення (плавлення) як результат релаксації термопружної напруги Ϭi з градієнтом

T
T
температури за часом t = (55±100).109 K/сек і просторовим градієнтом температури x = (1±2) . 104 K/см на
поверхні SiO2 була приблизно Δh ≈ 10000 нм на рис. 13 і рис. 14.

Рисунок 13. Акустична емісія: а – після опромінення в кварцит SiO2 неодимовим лазером тривалістю τ ≈ 18 нсек з
довжиною хвилі λ = 1060 нм інтенсивністю
I ≈ 110 МВт/см2; 2 В/д, 25 мксек/д. б – після опромінення в SiO2; 5 В/д, 2,5
a
b
мксек/д.

Рисунок 14. Акустична емісія: аа– після опромінення в кварцит SiO2 наносекундним
b рубіновим лазером інтенсивністю I
≈ 300 МВт/см2; 2 В/д, 250 мксек/д. б – рубіновий лазер тривалістю τ ≈ 20 нсек з довжиною хвилі λ = 694 нм.
Співставлення акустичного відгуку в кварциті, зображеному на рис. 12, рис. 13, рис. 14а з часовим терміном дії
імпульсу рубінового лазера інтенсивністю І ≈ 300 МВт/см2 на рис. 14b та розмірами зразка вказують на імовірне
формування 2-го та 3-го „максимумів‖ (накладених в часі імпульсів) через механізм АЕ, оскільки часові затримки їх
появи та довжина кінцевого сформованого імпульсу не можуть бути пояснені в рамках фототермопружного механізму.
Швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль в кварциті SiO2 була V║ = 0,028 м/5.2 мкс  5390 м/с. Модуль пружності
кварциту Е  79,46 ГПа, абсолютне значення Е найбільше в напрямках, вздовж яких концентрація орієнтованих тріщин
є найменшою.
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l
Групова поздовжня швидкість в SiO2+TiO2+ZrO2 плівці v|| = t ≈ 0,00042 м/0,114 мксек ≈ 3680 м/сек і групова
l
поперечна швидкість v┴ = t ≈ 0,00042 м/0,134 мксек ≈ 3130 м/сек методикою АЕ були зміряні на мал. 15a, 15b і 15c.
Враховуючи величину питомої щільності ρ ≈ 4,05.103 кг/м3, були визначені модуль пружності E = ρ.v║2 ≈ 54,85 ГПа і
модуль зсуву G = ρ.v┴2 ≈ 39,68 ГПа.

a

b

c

Рисунок 15. Акустична емісія: а - після опромінення в SiO2+TiO2+ZrO2 плівку товщиною h ≈ 1000 нм на Fe рубіновим
лазером λ = 694 нм тривалістю τ ≈ 20 нсек інтенсивністю I ≈ 10 МВт/см2; 10 В/д, 5 мксек/д; б - після опромінення
інтенсивністю I ≈ 5 МВт/см2 ; с - після опромінення|опромінення| інтенсивністю I ≈ 1 МВт/см2.
Висновки
1. При лазерної обробці природного каміння утворюються тріщини, що емітують при цьому процесі імпульсні
хвилі дискретної акустичної емісії.
2. Для неруйнівного контролю текстури природного каміння, для урахування пластичної деформації важлива
високоенергетична, дискретна з великим часом загасання при тріщиноутворенні АЕ, амплітуда сигналів якої
пропорційна розміру мікротріщин і площі їх розкриття.
3. Аналіз результатів АЕ свідчить про взаємозалежні зміни фізичних характеристик природного каміння:
міцних, деформаційних, поруватих.
4. Розроблений алгоритм та програмне забезпечення, автоматизована система ―KERN-DP‖ на мові
програмування Delphi 7 за допомогою зовнішнього OLE 2.0 – сервера використовує програму Surfer 10 для чисельного
та графічного аналізу і візуалізації в автоматичному режимі даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії
швидкостей пружних хвиль для експрес-обробки експериментальних значень фазових швидкостей квазіповздовжньої,
"швидкої" і "повільної" квазіпоперечних хвиль в природному камінні інваріантно-поляризаційним методом.
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Яшма, як привабливий і популярний камінь для виробництва різноманітних ювелірних прикрас та художніх
виробів здавна відомий у світі. Знахідки в окремих районах Чорногорії матеріалу, який не поступається найкращим
зразкам червоної яшми дадуть поштовх на створення нових робочих місць, розвиток відповідної інфраструктури з
залученням малого бізнесу та туристичних організацій.
Ключові слова: колекційні зразки, яшма, халцедон, Чорногорія, напівдорогоцінне каміння, міжнародне
співробітництво.
Jasper, as a beautiful and popular stone for making jewelry and art products has long been known all over the world.
Findings in some parts of Montenegro of material that is not inferior to the best examples of red jasper will give impetus to the
creation of new jobs, the development of appropriate infrastructure with the involvement of small businesses and tourism
organizations.
Key words:. collection samples, jasper, chalcedony, Montenegro, semiprecious stones, international cooperation.
Ключевые слова: коллекционные образцы, яшма, халцедон, Черногория, полудрагоценные камни, международное
сотрудничество.
За декоративними властивостями яшму справедливо відносять до одного з найкрасивіших кольорових камінів світу. Ще
за часів стародавнього Єгипту вироби із яшми були поширені серед знаті як ознака заможності та близькості до богів.
Вважалося, що вироби з червоної яшми оберігали власника від злих чарів, отруєння, несправедливості та безсоння
(рис.1). Давня Греція, Рим, Візантійська імперія , середньовічні держави- у всіх давніх країнах, де розвивалося ювелірне
мистецтво яшма була дуже популярним матеріалом, особливо червоні її різновиди (рис. 2).

Рисунок. 1. Амулет з людською головою. Єгипет. Яшма,
сердолік та хлорит. Нове царство, близько 1550-1710 р.до
н.е. (1)

Рисунок 2. Келих. Червона яшма, золото 9-11 ст. н.е.
Візантійська імперія, Греція (2)

Різноманітні ритуальні та побутові вироби прадавніх майстрів прикрашають чимало музейних колекцій. На
сьогодні традиції обробки яшми зберіглися і ,завдяки новим технологіям, суттєво просунулись. Індивідуальні роботи
поступово витискуються предметами масового виробництва. Буси , браслети, кільця і намиста різних фасонів і розмірів
продукуються по шаблонним зразкам і в широкому асортименті надходять у торгівельні мережі по всьому світу.
Основні центри переробки та виготовлення кінцевої продукції сконцентровані, здебільшого, в Китаї та Індії і в меншій
мірі в Бразилії та країнах Африки. В Європі, не зважаючи на високі витрати і загальну тенденцію переносу виробництва
в країни з більш привабливими умовами оплати праці, центри каменеобробки продовжують існувати. Наприклад, в
місті Ідар Оберштейн, на противагу потужним виробництвам, основний акцент зроблено на якість роботи та художнє
наповнення. Вартість таких робіт починається з кількох тисяч євро (рис. 3).
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Завдяки славетній історії, чудовим механічним та естетичним характеристикам яшма була і залишається
витребуваною серед різних верств суспільства, що в свою чергу підтримує постійний попит на якісну сировину.
Родовища яшми активно експлуатуються, особливо в странах Африки (ПАР, Мадагаскар). Відомі прояви яшми і в
Україні (Побужжя, Закарпаття, Волинь та інш.), які епізодично розробляються самодіяльними старателями та
любителями каміння.
В Чорногорії знахідки яшми описані нашим співвітчизником ,уродженцем села Ярошівка Харківської губерніі
Єгором Петровичем Ковалевським (1809-1868р.р.) (рис. 4).

Рисунок 3. Герд Дрехер.1975р. Ідар-Оберштейн,
Німеччина. Червона яшма, жовта яшма, малахіт, содаліт
і лабрадорит (3).

Рисунок 4. Єгор Петрович Ковалевський
(1 січня 1856 р.) (4)

В 1837 році він, на прохання Владики Чорногорії Петра ІІ Петровича Негоша був направлений на пошуки
золотоносних відкладів. За час подорожі було досліджено природу цієї прекрасної країни і результати докладно
викладено в роботі «Четыре месяца в Черногории»: «…По левую сторону реки Ораховой (недалеко отъ Берчело)
ниспадающій въ нея потокъ обнажаетъ разрушенныи сіенитъ, въ которомъ находится мно жество кристаловъ бураго
железняка. Сверхъ того, здесь находятся следующіе минералы: исландскій доппельшпатъ, въ северной покатости горы
Сутор мана, известковый прозрачный шпатъ, въ отрогахъ Ловчина и более въ техъ, которые идутъ къ сторо не Катара,
особенно замечательны известково-шпатовые кристалы, образовавшіеся на некоторыхъ ста лактитахъ, оолитъ въ Речке
нахіи. Куски яшмы встре чаются въ розсыпяхъ реки Цернички, а обломки не чистаго горнаго кристала попадались въ
некото рыхъ шурфахъ, по теченію той же речки.»(5). Золото було знайдено, але в дуже незначній кількості і
промислової розробки не було розпочато.
На сьогодні, завдяки вдалій інвестиційній політиці та чудовому клімату узбережжя Чорногоріїї почало
інтенсивно розбудуватись, особливо в останні 10 років. Під час будівельних робіт було розкрито кілька проявів яшми в
безпосередній близькості від курортів та туристичних центрів.

Рисунок 5. Уламки червоної яшми. Слов’янський пляж,
м. Будва

Рисунок 6. Уламки та галька червоної яшми у воді,
м. Будва

В м. Будва яшма зустрічається на пляжах у вигляді гальки та відносно свіжих уламків , на які вона потрапляє
разом з халцедоном з масиву осадових порід, з яких сформовано навколишні скелі. Інша локація знахідок яшми
розташована на півночі Чорногорії в національному парку Дурмітор, біля міста Жабляк. Там її можна зустріти серед
вулканічних порід разом з жильним кварцом, халцедоном та сердоліком у вигляді прошарків й окремих уламків на
березі Чорного озера (Црно-Езеро).
Сучасна Чорногорія – це країна, яка динамічно розвивається і відкрита до співпраці , але використання власного
кольорового каміння в ній ще перебуває на початковій стадії. В крамничках на туристичних маршрутах та в
спеціалізованих магазинах переважають вироби з каміння походженням з інших країн світу (Китаю, Бразилії, Індії).
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Вироби з місцевої яшми, гірського кришталю, халцедону представлені зовсім в мізерній кількості, або взагалі відсутні.
В Україні існують давні традиції та функціонує ряд підприємств індивідуальних підприємців, які зайняті
каменеобробкою, тому налагодження міжнародної співпраці в цій сфері ми вважаємо цілком природнім і
взаємовигідним для двох дружніх країн.

Рисунок 7. Могрен. Околиці
м. Будва.

1.
2.
3.
4.
5.

Рисунок 8. Чорне озеро. Дурмітор.

Рисунок 9. Жовта яшма вкрита зеленим
з хлоритом. Чорне озеро. Дурмітор.
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Розглянуті основні параметри алмазно-абразивної обробки твердих каменів на основних технологічних
операціях при виготовленні каменерізних виробів.
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В опубликованных ранее работах 1, на основании анализа прочностных свойств природных камней их
химического состава и минералогических особенностей 2 большинство природных камней были условно
распределены по обрабатываемости (трудоемкости и энергоемкости обработки) 3 на пять групп. Причем об
обрабатываемости камней судили по производительности их шлифования, при одинаковых условиях обработки 4.
Данная работа ставит своей целью рассмотреть особенности обработки наиболее труднообрабатываемых камней (пятая
группа) на основных технологических операциях (резка, шлифование, токарная и фрезерная обработка).
К данной группе обрабатываемости относят 1, например; большинство яшм (Маломуйнаковская, Орская и др.); кварц
(морион, цитрин, розовый льдистый и др.); кварциты (Овручский, Шокшинский); окаменелое дерево (Львовское); агат,
агат-переливт, кахолонг различных месторождений, халцедон (Казахстан), кремень (Россия, Украина), а также
некоторые другие. Из декоративных камней к данной группе относится только кварцит.
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Внешний вид некоторых камней данной группы показан на рис. 1, а сведения о химическом составе, прочностных
свойствах, минералогических особенностях, трудоемкости и энергоемкости обработки приведен в табл. 1.
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г
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Рисунок 1. Некоторые образцы камней, относящиеся к рассматриваемой группе обрабатываемости: а – кварцит
Овручский, б – кремень Московский, в – халцедон Джамбульский,
г – агат переливт, д – агат-технический, е –
кахолонг, ж – кварц морион, з – яшма Орская
В таблице 1 представлены данные по следующим видам камней: яшма техническая – 1, агаты (переливт и
технический) – 2, 3; окаменелое дерево – 4, кварцит – 5 и кварц – 6.
Таблица 1.
Состав, свойства, минералогические особенности и технологические параметры обработки камней

Наименования

Яшма
техническая
Агат
переливт
Агат
технический
Окаменелое
дерево
Кварцит
Кварц
морион

Физико-механические
свойства

Химический состав, %

0,
г/см3

Минералогические
особенности
с,
о.
е.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaО

MgO

Друг
ие

ТМ,
о. е.

79,8

12,4

2,1

0,8

0,4

4,5

6,25

9,48

220

2,65

12,0

0,1

1

148

1,71

87,5

4,6

1,4

1,9

5,4

0,2

6,5

6,58

300

2,61

12,0

0,01

2

830

1,86

94,4
6

2,85

0,74

0,37

0,32

1,26

6,5

8,98

300

2,66

12,0

0,1

1

920

1,99

95,0

2,0

−

2,0

1,0

−

7,0

8,12

330

2,63

12,0

0,01

2

761

2

91,8

2,8

0,4

1,1

1,6

2,3

7,0

11,57

330

2,59

12,0

1,0

1

494

1,57

100,

−

−

−

−

−

7,0

10,12

330

2,64

12,0

1,0

1

377

1,75

H,
ГПа

Rсж,
КПа

НП.М,
ГПа

Технологические
параметры
обработки

h,
мм

t
о. е.

е
о. е.

В таблице 1 учтены следующие компоненты химического состава: окись кремния (SiO 2), алюминия (Al2O3),
железа (Fe2O3), кальция (CaО), магния (MgO), а также прочие компоненты. Из физико-механических свойств
представлены: твердость по Моосу (ТМ, о. е.), микротвердость – твердость по Викерсу (H, ГПа), прочность на сжатие
(Rсж, КПа), плотность (0, г/см3). Из основных минералогических особенностей показаны: твердость основного
породообразующего минерала – кварца (НП.М, ГПа), приблизительный размер зерен минеральных индивидов (h, мм),
структура – с, (1 − кристаллическая, 2 − волокнистая). Из технологических параметров показаны: относительная
трудоемкость (t, о. е.) и энергоемкость (е, о. е.) обработки 3; 5.
Следует отметить, что эта группа камней является наиболее трудоемкой и энергоемкой в обработке. Так,
например, обрабатываемость окаменелого дерева почти в тысячу раз ниже, чем у выбранного за эталон мраморного
оникса 3, а энергоемкость примерно вдвое выше 5.
Высокие прочностные свойства этой группы камней предъявляют повышенные требования к используемому
инструменту, а именно к прочности используемых алмазов (АС65-100) и твердости используемых связок (86 – 90). В
связках, используемых для обработки этих видов камней, преимущественно присутствуют порошки меди, железа,
олова, алюминия и цинка.
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В таблице 2 приведены рекомендации об необходимых для этих камней видах алмазно-абразивного
инструмента и параметрах его алмазоносного слоя.
Таблица 2.
Рекомендуемые вид и параметры алмазоносного слоя инструмента
Характеристика алмазоносного слоя
Твердость связки
Вид инструмента
инструмента
HRB
Резание
Алмазные отрезные круги
1А1R 160−5001,4−2,4532−76
АС80−АС100 400/315−250/200
Алмазные отрезные сегментные круги (пилы)
86 – 90
М6-14 (М2-01, М6-16) − 50−150
1A1RSS/C1 или 1A1RSS/C2.
250−6302,6−4,2532−90
Шлифование
АС4-АС15 250/200-160/125 Б1-01 (Б2Круги прямого профиля 1A1 200-35010-25301) − 50-100
532-75
АС65-АС80 315/250-250/200
─
Круги полукруглого профиля 1FF1 125-15010М2-01 − 50-100
323-532
АС65-АС100 400/315-40/28
Круги плоские типа 6A2Т 150-4003-532-40
М1-10-1− 100-150
Токарная и фрезерная обработка
Круг с двусторонним коническим профилем 1EE1
АС80−АС100, 315/250−200/160,
М2-01, (М6−14) − 50−100
(14EE1), 125−15030о532
АС32−АС50,
315/250−200/160,
86 – 90
Головка алмазная цилиндрическая АГЦ,  12−20.
М2-01 − 50-100
Алмазные ролики различных специальных
профилей
В данной статье рассматриваются технологические приемы и параметры обработки изделий на
модернизированных для обработки камня металлорежущих станках для токарной, фрезерной обработки и шлифования,
а также специализированных порезных и некоторых шлифовальных станках. Технические характеристики обычных
металлообрабатывающих станков известны 6; 7.
Модернизация таких станков при обработке камня для токарных станков заключается в установке на их
суппорте дополнительных устройств (электродвигателя, трансмиссии, шпинделя с алмазным инструментом), что
приводит к реализации возможности обработки камня 8.
Модернизация известных фрезерных станков для их применения в камнеобработке заключается в установлении
дополнительного поворотного стола и трансмиссии для принудительного вращения стола с необходимой скоростью.
В таблице 3 приведены обобщенные данные по технологическим параметрам обработки камня.
Таблица 3.
Применяемое оборудование, рекомендуемые параметры обработки
Наименование применяемого
Основные параметры обработки
оборудования
Резание
Количество оборотов шпинделя с инструментом,
об./мин.
Станки порезные БМ-1, АОС
Давление в гидросистеме, кг/см2
К8611, АОСРК 8А607
Усилие, прикладываемое к шпинделю инструмента, Н
Окружная скорость шлифования, м/с
Шлифование
Вертикальная подача, мм/ход
Окружная скорость шлифования, м/с
Плоскошлифовальные станки
3Б71, 3Г71, 3Е812, Ш-90 и др.
Продольная подача двойных ходов, м/мин
Поперечная подача, мм/мин
Окружная скорость шлифования, м/с
Давление в пневмосистеме, кг/см2
Станки шлифовальные
Количество оборотов шпинделя с инструментом,
типа: 3ШП-320, НС.226 и др.
об./мин
Усилие, прикладываемое к шпинделю инструмента, Н
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Значения
1450−1950
20−30
2500−3750
16,3−47,8
0,025−0,05
15−26
12−15
150−200
1–10
2–6
30–600
60–120
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Станки токарные и токарновинторезные: 1К62М, 16Б04А,
16Б16А

Станки фрезерные 6Б75В,
6Б75ВФ1, 676П, 6712В, 6712П

Токарная
Окружная скорость вращения изделий, м/с
Окружная скорость инструмента, м/с
Продольная подача, мм/об.:
Поперечная подача, мм/об.:
Фрезерная обработка
Продольная, поперечная и вертикальная подача,
мм/мин:
Частота вращения шпинделей, об./мин
Окружная скорость вращения изделия, об./мин
Окружная скорость шлифования изделий, м/с

5−8
5−7
0,03−0,07
0,015−0,035
13−17
40−3150
1−5
2−19

Данные табл. 3 получены в результате обобщения многолетнего опыта применения рассматриваемых групп
станков и различного алмазного инструмента 9−11 при изготовлении различных видов изделий из камня 12; 13 и
разработке технической документации для их производства 14; 15.
На рис. 2 представлены некоторые образцы декоративно-художественных и производственно-технических
изделий, изготовленных в производственных условиях концерна «Алкон» из камней рассматриваемой группы.

а

б

г

д
е
ж
Рисунок 2. Некоторые образцы изделий изготовленных из камней рассматриваемой группы: а – шар на листе,
халцедон; б – часы шар, кварцит; в – шкатулка, яшма;
г – ступка, кварцит; д – ступка, халцедон, в кожухе; е –
толкушка с вставкой из агата
Выводы
Результаты работы могут найти практическое применение при изготовлении декоративно-художественных,
производственно-технических и интерьерных изделий из твердых видов полудрагоценных камней, на предприятиях
применяющих универсальное металлообрабатывающее и специализированное камнеобрабатывающее оборудование и
различные виды алмазно-абразивного инструмента.
Список литературы:
1. Пегловский В. В., Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. Оброблюваність природного каміння – обєктивна
основа його класифікації. Частина 8. Класифікація декоративного та напівдорогоцінного каміння за оброблюваністю. //
Коштовне та декоративне каміння. Науково-практичний журнал.  Київ: Вид. ДГЦ МФУ, – 2011. – 1. № 63, С 16  22.
2. Пегловский В. В., Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. Оброблюваність природного каміння - обєктивна
основа його класифікації. Частина 7. Урахування сумісного впливу фізико-механічних властивостей, особливостей
хімічного та мінералогічного складу природних каменів на їх оброблюваність. Побудова моделі для розрахунку
оброблюваності природних каменів. // Коштовне та декоративне каміння. Науково-практичний журнал.  Київ: Вид.
ДГЦ МФУ, – 2010. – 4. № 62, С 10  15.

40

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння»
International Scientific-Practical Conference "Modern technologies and features of quarrying,processing and uses of natural stones",
23-24 листопада 2017, Київ, Україна / 23-24 november 2017, Kyiv, Ukraine

3. Пегловский В. В., Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. Оброблюваність природного каміння - обєктивна
основа його класифікації. Частина 4. Трудомісткість обробки деяких видів природних каменів. Вплив міцністних
властивостей каменів на трудомісткість їх обробки. // Коштовне та декоративне каміння. Інформаційно-довідкове
видання.  Київ: Вид. ДГЦ МФУ, – 2010. – 1. № 59, С 12  16.
4. Пат. 90330 Украина, МПК (2009). B28D 1/00, Спосіб визначення оброблюваності каменю / В. І. Сидорко, В. В.
Пегловський, В. Н. Ляхов, О. М. Поталико. – Заявл. 21.02.08; Опубл. 24.04.10, Бюл. № 8.
5. Пегловский В. В., Сидорко В. І., Ляхов В. Н., Поталико О. М. Оброблюваність природного каміння - обєктивна
основа його класифікації. Частина 3. Основні поняття алмазної обробки каменів. Енергоємність обробки деяких видів
природних каменів. Вплив властивостей каменів на енергоємність їх обробки. // Коштовне та декоративне каміння.
Інформаційно-довідкове видання.  Київ: Вид. ДГЦ МФУ, – 2009. – 4. № 58, С 16  20.
6. Данилевский В. В. Справочник техника машиностроителя. – М.: Высш. шк., 1962. – 646 с.
7. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. / Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова.– М.: Машиностроение,
1985. – Т. 2 − 496 с.
8. Пат. 87020 С2 Україна, МПК (2009). B28D 1/00, Спосіб обробки поверхонь обертання із каменю / В. І. Сидорко, В. В.
Пегловський, В. Н. Ляхов, О. М. Поталико. – Заявл. 26.07.2007; Опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
9. Пегловский В. В. Технологические параметры алмазной обработки горных пород на плоскошлифовальных станках //
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения. Вып. 16. - Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля. - 2013. – С 478-481.
10. Пегловский. В. В. Технологические параметры алмазной обработки горных пород на токарных станках //
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения. Вып. 17. - Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля. - 2014. – С 493-497.
11. Пегловский. В. В. Технологические параметры алмазной обработки горных пород при резании. //
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения. Вып. 18. - Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля. - 2015. – С 488-495.
12. Пат. 12743 Украина, МКПО 10 – 01. Набор письменный «Парус»/ В. И. Сидорко, В. Н., Ляхов, В. В. Пегловский, Е.
М. Поталыко. – Заявл. 28.09.05; Опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.
13. Пат. 13052 Украина, МКПО 10 – 01. Часы / В. И. Сидорко, В. Н. Ляхов, В. В. Пегловский, Е. М. Поталыко. – Заявл.
27.10.05; Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.
14. Изделия камнерезные ТУУ 26.7–23504418–001:2007. – Введ. 01.05.2007.
15. Технологический процесс изготовления изделий из природного камня. Введ. 01.03.2010 г.
УДК 56.072
Пилипенко Д.О., власник зареєстрованої торгової марки Paleo
Pylypenko D., the owner of the registered trademark Paleo
ПРЕПАРУВАННЯ СКАМ'ЯНІЛОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ВАРТОСТІ
THE PREPARATION OF FOSSILS AS AN IMPORTANT STAGE TO RAISE THEIR VALUE
вул. Рилєєва, 16, м. Київ 04073 Україна
Ryleeva street, 16, Kyiv, 04074 Ukraine
+38050 160 4090, paleo.ua@gmail.com
Препарування — процес чистки скам'янілості від вміщуючої породи, до якого також можуть бути віднесені інші
реставраційні роботи. Препарування покращує виставкові якості скам'янілих зразків із науковою, з музейної та, в тому
числі, з комерційною метою. В статті будуть наведені конкретні приклади, які доведуть важливість препарування.
Ключеві слова: препарування, препарація, скам'янілость, фосилія, фосилологія, фосилдилер.
The preparation is process of cleaning a fossil from host rocks, also it can be repairing an restoration. The preparation
improves the exhibition quality of fossil specimens for the scientific, museum and including commercial purposes. The article
gives concrete examples that prove the importance of preparation.
Keywords: preparation, preparing, fossil, fossilology, fossil dealer.
Скам'янілі рештки флори та фауни за останні десятиріччя впевнено зайняли своє нішу на ринку колекційних
мінералогічних зразків. Так, на найбільший тематичній виставці в Європі в Мюнхені (Munchen Show) для
скам'янілостей (Fossilword) виділено павільйон A5 загальною площею 11 тисяч квадратних метрів [1]. В інфраструктурі
обігу скам'янілостей професійно задіяні тисячі людей по всьому світові, в той час коли в Україні тих, хто заробляє
спеціалізовано на скам'янілостях менше десяти (такі сировині напрямки скам'янілостей як бурштин та мамонтова кістка
рахуються окремо). Динаміка розвитку ринку скам'янілостей вимагає узагальнення та наукового підходу. На думку
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автора, цим має займатись фосилологія — напрямок науки про економічну палеонтологію, де об'єктом дослідження
будіть фосилії як корисна копалина.
Три основні етапи інфраструктури фосилології:
1. Пошук та видобуток скам'янілостей;
2. Обробка скам'янілостей;
3. Ринок скам'янілостей.
В межах цієї статті розглянуто другий етап з прикладами.
Препарування – процес чистки скам'янілості від вміщуючої породи, до якого також можуть бути віднесені
також реставраційні роботи.
Препарування може бути хімічне та механічне.
У хімічному препаруванні використовується хімічний реактив, якій розчиняє породу. Даний напрямок
препарування обмежений, як правило, використанням кислот, які розчиняють карбонатні гірські породи, причому сама
скам'янілість бажано має бути заміщена більш хімічно стійкими породами або мінералами (наприклад, кремнеземом).
Механічне препарування можливо виконувати багатьма способами. Найбільш примітивним методом є
препарування ручним приладдям ударної дії (безпосередньо молоток, зубило та молоток, цвях та молоток). На жаль,
такий метод є грубим і часом руйнівним для зразків.
Також використовується електроприлади для препарування з обертальним принципом дії (дриль, шуроповерт).
Особливо користуються попитом в цьому методі малопотужні дрилі по типу Dremel з різноманітними насадками від
свердла до наждаку. Метод обмежений в можливостях ефективно знімати породу, але популярний серед аматорів та
може бути додатковим у професійних препараторів.
Все більшої популярності набирає метод препарування з використанням піскоструйки, де під тиском повітря
піщинки абразиву рівномірно знімають породу.
Класичним методом механічного препарування є пневмоударник (пневмогравер), в якому сталева голка під
тиском повітря виконує рух, подібний відбійнику.
Одним з найвідоміших палеонтологічних зразків, якій зазнав препарування, є ―ікона еволюції‖ скелет
археоптерікса, знайдений в юрських відкладах Золенгофена, Баварія, Німеччина. Пройшло понад 100 років доки цій
птахоподібній рептилії додатково не розчистили від вапняку кігтіві фаланги [2].

Рисунок 1. Реконструкція девонського панцирного
безщелепного Pteraspis sp.

Рисунок 2. Скелет сарматського тюленя Monachopsis
pontica (Eichwald 1850)

Яскравим прикладом ефективності препарування є так звані ленінградські трилобіти ордовицького періоду.
Ціна етапів [3]:
1. Собівартість видобутку10 USD (роздрібна ціна 20-25 USD);
2. Собівартість препарування 50 USD;
3. Роздрібна ціна понад 200 USD.
Приблизно така сам схема поетапної оцінки ―10-50-200‖ стосується реконструкції девонських панцирних
безщелепних Поділля [мал.2], а саме дорсальних щитків птераспідів із дорсальним шипами [4, 5].
Реконструкції неогенових крабів Максимівки Тернопільського району показують ще більшу рентабельність на
світовому ринку.
1. Собівартість видобутку 10 USD.
2. Собівартість препарування 100 USD.
3. Роздрібна ціна 500 USD.
Найдорожчими скам'янілостями прийнято вважати скелети тиранозаврів, ціни на які починаються від кількох
мільйонів доларів США. Збірка скелетів динозаврів, крупних ссавців — ймовірно, найприбутковіший напрямок ринку
скам'янілостей музейного рівня, але потребує великих вкладень для збору матеріалу та зусиль під час монтажу [мал.2].
Згідно вищенаведених фактів очевидні переваги технологічного напрямку над сировинним, які збільшують
вартість зразків в середньому в 2-3 рази.
Доцільним був би розвиток препараторської справи в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності із
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закордонними палеонтологічними зразками.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО ВИВІТРЮВАННЯ ЛАБРАДОРИТІВ З РОДОВИЩ
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Проведено исследование образцов лабрадоритов Украинского щита методами рентгенофазового анализа.
Показано, что при обработке образцов лабрадоритов парами азотной кислоты первыми начинают разрушаться
второстепенные железистые силикаты (слюды, амфиболы, пироксен, оливин), в то время как рудные минералы
остаются неизменными. Обработка парами азотной кислоты позволяет оценить стойкость изделий из лабрадорита к
выветриванию при их эксплуатации в условиях современного города.
A study of samples of labradorites of the Ukrainian shield by X-ray phase analysis was carried out. It is shown that
during the processing of labradorite samples with nitric acid vapor, the secondary glandular silicates (mica, amphiboles,
pyroxene, olivine) begin to break down, while ore minerals remain unchanged. Treatment with nitric acid vapor allows to
evaluate the resistance of products from labradorite to weathering during their operation in the conditions of a modern city.
Лабрадорити займають одне з чільних місць серед нечисленних різновидів особливо цінних сортів
декоративного каміння, яке використовується для виготовлення оздоблювальних матеріалів та архітектурнобудівельних виробів. Вони добре піддаються обробці, поліруються до дзеркального блиску, досить стійкі до впливів
атмосферних чинників і, найголовніше, вирізняються високими декоративними якостями, пов’язаними з іризацією –
райдужним оптичним ефектом, властивим саме лабрадоритам. Це дозволяє виготовляти широкий спектр архітектурнобудівельних виробів: плити окантовані і неокантовані (сляби), модульні плити для облицювання та плити мостіння,
підвіконня та сходинки, бруківку пиляну та колоту, бордюри, ритуальні вироби, фасонні та криволінійні деталі, у тому
числі кулі, вази, балясини тощо.
Будь-які кам’яні матеріали під час експлуатації піддаються неперервній дії природних та антропогенних
чинників. Усі без винятку види природного каміння з плином часу руйнуються: деякі, наприклад, кварцит, за час, який
вимірюється тисячами років, інші – за порівняно незначний час експлуатації споруд, при чому деякі різновиди
декоративного каміння встигають зазнати непоправних пошкоджень майже відразу після закінчення будівництва.
Лабрадорит, як гірська порода, яка збагачена основними оксидами, досить стійка до дії лужних та основних
розчинів, але не є стійкою до дії кислотних розчинів незалежно від їх походження – атмосферного, антропогенного,
біогенного. Кислотні компоненти розчинів безпосередньо впливають на процеси карбонатизації лужних польових
шпатів, що призводить до посвітління забарвлення породи в цілому, а разом з киснем швидко руйнують один з
основних компонентів лабрадориту – залізисті мінерали. У результаті забарвлення цих мінералів змінюється з чорного
на бурий і порода в цілому набуває червонуватого або буруватого відтінку. У середовищі каменеобробників цей процес
пов’язують з наявністю в гірських породах ―рудних мінералів‖ або ―заліза‖, а у діючих державних стандартах – з
наявністю сульфідів.
Для точного визначення нестійких мінералів, що входять до складу лабрадоритів УЩ, а також продуктів їх
вивітрювання, були проведені рентгенофазові дослідження зразків лабрадориту з різних родовищ України та зразків
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облицювання архітектурних споруд зі слідами вивітрювання. Крім того, досліджено зразки головних родовищ
лабрадоритів УЩ після обробки парами азотної кислоти.
Рентгенофазовий аналіз було виконано в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України на
рентгенівському дифрактометрі ДРОН -3М з двома щілинами Солера з фільтрованим Сu Кб - випромінюванням. Зйомка
дифрактограм здійснювалася в інтервалі кутів подвійного відбиття 2 - 80 2 у покроковому режимі через 0,05 2 при
нагромадженні в кожній точці протягом 3 сек. Точність визначення міжплощинних відстаней була не гірше 0,01Ǻ.
Визначення положення дифракційних максимумів проводилося за допомогою графічної програми ORІGІN 7.5. Якісний
фазовий аналіз здійснювався з використанням стандартних порошкових рентгенограм мінералів, зібраних Міжнародним
центром дифракційних даних [1] і літературних джерел [2-4, 7].
Для моделювання пошкоджень, отриманих виробами з лабрадориту під дією кислотних опадів, у лабораторії
ДГЦУ зразки були оброблені парою азотної кислоті при кімнатній температурі і атмосферному тиску на протязі семи
діб. У результаті обробки парою азотної кислоти зразки отримали пошкодження, ідентичні пошкодженням від дії
кислотних опадів, а саме: руйнація ксеноморфних залізистих мінералів, з утворенням світлих плям на темному тлі
породи. Зразки лабрадоритів, оброблених парою азотної кислоти та контрольні зразки, які не оброблялися кислотою,
були досліджені за допомогою рентгенофазового аналізу, який було виконано у Інституті геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України за методикою, наведеною вище.
На рентгенограмах оброблених зразків порід Очеретянського, Кам’яно-Брідського родовищ та родовища
―Кам’яна Піч‖ домінують інтенсивні дифракційні віддзеркалення, характерні для плагіоклазу – лабрадору. Набори
міжплощинних відстаней цих зразків близькі, що свідчить про близькість параметрів кристалічних ґраток і, відповідно,
складу лабрадору в цих зразках. Окрім типового набору ліній лабрадору на рентгенограмах спостерігаються
дифракційні смуги з міжплощинними відстанями 3,56 Ǻ і 3,53 Ǻ по середньому Сu Кα-опроміненню. Це β-лінії з
міжплощинними відстанями 3,21 Ǻ и 3,19 Ǻ – найбільш інтенсивні дифракційні віддзеркалення лабрадору. Крім того, на
дифрактограмах присутні слабкі дифракційні віддзеркалення з міжплощинними відстанями біля 8,5 Ǻ і 2,09 Ǻ, які
засвідчують наявність у складі цих порід у межах 1 мас.%, відповідно, амфібола та авгіта.
При обробці лабрадоритів близьких до мономінеральних, парою азотної кислоти зафіксовано повне зникнення
авгіту. На дифрактограмах зразків порід з Гацьківського, Верхньолузького, Букинського, Осниківського та
Невирівського родовищ поряд з характерними домінуючими лініями лабрадору спостерігається ряд дифракційних
віддзеркалень середньої та малої інтенсивності (4,27–4,24; 2,90; 2,81–2,83; 2,75; 2,57–2,58 Ǻ) і 14,4; 10,1; 4,24; 3,96; 3,35;
3,32–3,28; 3,24; 3,04 Ǻ, що свідчить про більш складний мінеральний склад цих плагіоклазових порід у порівнянні з
описаними вище лабрадоритами.
На рентгенограмі зразка Гацьківського родовища на додаток до інтенсивних ліній лабрадору спостерігаються
також сильні дифракційні віддзеркалення, типові для лужних польових шпатів – 4,24; 3,243; 3,32; 3,31 Ǻ та ін. Їх
присутність дозволяє віднести породу не до класичного лабрадориту, а до монцоніту. Аналіз значень цих ліній показує
їх близькість до ортоклазу, що дозволяє зробити висновок про наближеність параметрів їх кристалічних ґраток і,
відповідно, складу. Окрім цього, на рентгенограмі присутні дифракційні рефлекси з міжплощинними відстанями 10,1 Ǻ,
8,50 Ǻ, 4,27 Ǻ і 3,35 Ǻ, а також чітка дифракційна смуга з міжплощинною відстанню 3,04 Ǻ. Перелічені дифракційні
лінії свідчать, відповідно, про наявність у породі слюди (3 мас.%), амфіболу (рогової обманки) (до 10 мас.%), кварцу (5
мас.%), а також кальциту (5 мас.%). Приблизно в рівній кількості (біля 7 мас.%) у породі присутні також піроксен (авгіт)
и олівін (фаяліт), їм на рентгенограмі відповідають сильні дифракційні віддзеркалення з міжплощинними відстанями
2,903 Ǻ, 2,831 Ǻ та ін.
Обробка породи з Гацьківського родовища азотною кислотою призвела до розчинення кальциту. Інші мінерали
не зазнали суттєвого впливу при взаємодії з кислотою. Поява дифракційної смуги 2,755 Ǻ, за якою впевнено
ідентифіковано домішку ільменіту (до 4 мас.%), скоріше пов’язана з неоднорідністю окремих ділянок породи, ніж з
наслідками її обробки кислотою.
На дифрактограмах зразків Верхньолузького родовища спостерігаються інтенсивні дифракційні лінії лабрадору.
Наявні дифракційні рефлекси середньої інтенсивності з міжплощинними відстанями 2,903 Ǻ і 2,578 Ǻ, які належать
авгіту (біля 7 мас.%). Дифракційні смуги з міжплощинними відстанями 10,1 Ǻ і 8,50 Ǻ свідчать, відповідно, про
присутність слюди (5 мас.%) і незначної домішки амфіболу (1 мас.%). Рефлекси 4,27; 3,35 Ǻ належать кварцу (5 мас.%);
2,814; 2,778; 2,706 Ǻ – апатиту (2 мас.%), а 2,751 Ǻ – ільменіту.
Після обробки кислотою на рентгенограмі відсутні лінії апатиту (2,814; 2,778; 2,706 Ǻ) та амфіболу (8,50 Ǻ,
рогова обманка). Судячи з падіння інтенсивності рефлекса 10,1 Ǻ, часткового розчинення зазнала також слюда.
На дифрактограмі габро-монцоніту Букинського родовища окрім інтенсивних дифракційних віддзеркалень
лабрадору присутні також інтенсивні лінії ортоклазу: 4,25; 3,95; 3,55; 3,324; 3,243 Ǻ і т.д. Вміст у цій породі плагіоклазу
і ортоклазу складає відповідно 50 і 25 мас.%. На дифрактограмі спостерігаються також характерні лінії слюди (10,1 Ǻ),
амфіболу (8,50 Ǻ), кварцу (4,26 и 3,35 Ǻ) та ільменіту (2,755 Ǻ), вміст яких складає відповідно 2, 3, 7 і 5 мас.%.
Інтенсивні дифракційні лінії 2,908 Ǻ та 2,581 Ǻ свідчать про присутність до 7 мас.% авгіту.
За даними рентгенофазового аналізу, обробка Букинського габро-монцоніту азотною кислотою не спричинила
зміни мінерального складу породи.
На дифрактограмі породи Федорівського родовища відслідковуються інтенсивні дифракційні лінії лабрадору і
ряд віддзеркалень при 14,60 Ǻ, 7,22 Ǻ, 10,1 Ǻ, а також 4,27; 3,35 Ǻ, які зумовлені присутністю у дослідженому зразку
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відповідно хлориту (сапоніт) (2 мас.%), слюди (3 мас.%) та кварцу (7 мас.%). Дифракційні лінії 2,908 та 2,570 Ǻ
вказують на вміст (до 7 мас.%) авгіту. У породі є також апатит (4 мас.%) та ільменіт (3 мас.%), що засвідчується
присутністю на дифрактограмі слабких віддзеркалень 2,788 Ǻ, 2,718 Ǻ та 2,755 Ǻ, відповідно.
Обробка кислотою зразка лабрадориту Федорівського родовища викликала часткове розчинення апатиту і
слюди та повне видалення шаруватого силікату (хлориту).
На дифрактограмах зразків Осниківського родовища виділяються інтенсивні контрастні лінії лабрадора.
Присутня на рентгенограмі інтенсивна дифракційна лінія 3,232 Ǻ, а також лінія 4,23 Ǻ вказують на достатню кількість у
породі лужного польового шпату. У породі є також кварц (5 мас.%) – віддзеркалення при 4,26 і 3,35 Ǻ. Окрім того, на
рентгенограмі видно дифракційні віддзеркалення 10,16 Ǻ, 8,42 Ǻ і 7,20 Ǻ, які свідчать про присутність, відповідно,
слюди (3 мас.%), амфіболу (рогова обманка, 1 мас.%) та домішки залізистого хлориту (1 мас.%). У залізистих хлоритах
спостерігається зворотне відношення інтенсивності перших двох базальних віддзеркалень 001 та 002 у порівнянні зі
звичайними хлоритами. Внаслідок цього на рентгенограмі зразка відсутнє перше базальне віддзеркалення хлоритового
мінералу. У дослідженій породі є також піроксен (авгіт, 7 мас. %) та олівін (фаяліт, 5 мас.%), яким на рентгенограмі
відповідають дифракційні лінії 2,908; 2,581 Ǻ і 3,96; 2,823 Ǻ, відповідно. Рудний мінерал представлений ільменітом (1
мас.%).
Азотна кислота повністю розчиняє та видаляє хлорит і частково – слюду. Оброблена порода також містить
менше лужного польового шпату (3 мас.%), про що свідчить відсутність дифракційного віддзеркалення 3,232 Ǻ.
На всіх порошкових рентгенограмах зразків, відібраних на Невирівському родовищі, виділяються інтенсивні
контрастні дифракційні віддзеркалення, характерні для лабрадору, що підтверджує його породотворну роль у
досліджених породах. На рентгенограмах присутні слабкі дифракційні лінії з міжплощинною відстанню 4,23–4,24 Ǻ, що
свідчить про незначний вміст (1–2 мас.%) лужного польового шпату (ортоклазу) на окремих ділянках родовища.
В області малих кутів подвійного віддзеркалення ряду зразків спостерігаються слабі дифракційні лінії 10,1 та
4,48 Ǻ, типові для мінералів групи слюд, а також дуже слабке дифракційне віддзеркалення 8,50 Ǻ, віднесене до
домішків амфіболу (рогової обманки) ( 1 мас.%). На всіх рентгенограмах порід з цього родовища є також слабе
віддзеркалення 2,75–2,76 Ǻ, що свідчить про постійну присутність ільменіту.
Виявлена на дифрактограмах дифракційна лінія 4,14–4,17 Ǻ пов’язана з домішками гетиту. Ця лінія зникає
після обробки зразка азотною кислотою.
Зареєстрована на багатьох рентгенограмах слаба дифракційна смуга 2,90 Ǻ пов’язана з субкальцієвим
піроксеном – авгітом або (у разі присутності віддзеркалень 3,31–3,32 Ǻ та 2,57–2,58 Ǻ) піжонітом. Зауважимо, що
низька концентрація піроксенів та накладання їх інтенсивних ліній на домінуючі лінії лабрадору заважають надійній
ідентифікації піроксенової фази.
Присутність олівіну в габро-лабрадоритах Невирівського родовища визначається за характерними
дифракційними віддзеркаленнями 3,95 и 2,82 Ǻ. Останнє з них накладається на лінію лабрадора при 2,83 Ǻ. Зі
збільшенням вмісту олівіну у породі відношення інтенсивності ліній лабрадору I (2,95 Ǻ) / I (2,82 Ǻ), для чистого
лабрадору близьке до 3, зменшується. При вмісті у породі біля 25 мас.% олівіну на рентгенограмі проявляється цілий
ряд його дифракційних ліній. За значеннями міжплощинних відстаней олівін Невирівського родовища близький до
фаяліту (Mg0,26 Fe1,74)SiO4.
На рентгенограмах зразків лабрадориту родовища Пасіка зафіксовано високий вміст хлориту (базальні
віддзеркалення 14,25 Ǻ і 7,109 Ǻ) і кальциту (дифракційні лінії 3,85 Ǻ та 3,04 Ǻ). У зразках відмічаються також преніт
(дифракційний рефлекс 3,08 Ǻ) і слюда (10 Ǻ). Присутність цих мінералів вказує на високу ступінь звітреності вивчених
порід. У цьому зразку встановлено також присутність кварцу (4,26 Ǻ; 3,34 Ǻ) та ільменіту (слаба дифракційна лінія
2,741 Ǻ).
Обробка зразка азотною кислотою спричинила повну втрату преніту і кальциту, а також до часткове розчинення
хлориту.
Висновки
При дослідженні зразків незвітрених лабрадоритів, а також зразків, які піддавалися природному вивітрюванню,
встановлено що, рудні мінерали, зокрема ільменіт є більш стійкими до вівітрювання, ніж другорядні залізисті силікати
(слюди, амфіболи, піроксени, олівін).
Аналогічні результати були отримані при аналізі зразків лабрадориту, штучно оброблених парою азотної
кислоти: залізисті силікати легше руйнуються при обробці, ніж рудні мінерали. Оскільки основним наслідком обробки
порід кислотою є зменшення кількості магнезіально-залізистих силікатів та повне розчинення апатиту і кальциту.
Отримані дані дозволяють зробити висновок, що явище ―іржавіння‖ лабрадоритів полягає у руйнуванні і окисненні
залізистих силікатів, а не рудних мінералів, зокрема ільменіту.
Простий метод визначення атмосферостійкості лабрадоритів шляхом обробки зразків парою азотної кислоти
дозволяє оцінювати відносну стійкість до вивітрювання різних торгових марок лабрадоритів у лабораторних та
польових умовах.
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КРАСА ПРИРОДНИХ ФОРМ МІНЕРАЛІВ У ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБАХ АНДРІЯ КОМАРОВА
THE BEAUTY OF NATURAL FORMS OF MINERALS IN JEWELRY BY ANDREI KOMAROV
Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова,1, Київ
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В статті розглядається використання природних форм мінералів у ювелірному мистецтві, наведені приклади
виробів українського майстра-ювеліра Андрія Комарова. Майстер використовує необроблені, частково оброблені
мінерали, створюючи унікальні за своїм художнім задумом вироби.
Ключові слова: ювелірне мистецтво, камені, мінерали, Андрій Комаров
The article deals with the use of natural forms of minerals in jewelry, examples of products of the Ukrainian masterjeweler Andriy Komarov are given. The master uses untreated, partially processed minerals, creating unique pieces of artistic
design.
Key words: jewelry, stones, minerals, Andriy Komarov
Розглядаючи провідні концепції сучасних ювелірних виробів, неможливо оминути використання природних
форм каменів у прикрасах. Краса натуральної, необробленої форми мінералу нівелювалася протягом багатьох століть –
ціна виробу залежала від майстерності обробки каменю, проте його природна унікальність повністю втрачалася.
Еволюція ювелірного мистецтва стимулювала художні пошуки, результатом яких нарешті стала увага до необроблених
мінералів. Прийоми роботи над прикрасами розділилися на дві основні категорії: створення ескізу й подальший підбір
підходящих матеріалів і навпаки – розробка ескізу до вже наявного мінералу, форма та структура якого диктує майстру
концепцію твору. Одним із видатних українських ювелірів сучасності, які залучають до своїх мистецьких витворів
природні форми каменів та мінералів, є Андрій Комаров – художник по металу з Одеси. Його творчість вже не
одноразово висвітлювалася в наукових дослідженнях, проте він продовжує створювати цікаві, неповторні прикраси, які
являють собою справжню скарбницю мистецьких здобутків.
Андрій Комаров – майстер-універсал, він працює в різній стилістиці, залучаючи до своїх робіт матеріали
природної форми й оброблені; розробляючи складні, рівнозначні за змістовним навантаженням до вставок оправи і
максимально спрощені, покликані лише для утримування каменю. В своїх творчих пошуках він відштовхується від
наявного мінералу – його форми, структури, забарвлення. Вже до нього розробляється ескіз та підбираються супровідні
матеріали. У його доробку чимало кулонів, перснів, браслетів, брошок та сережок; він не обмежує себе за типами
прикрас.
Огляд його виробів з мінералами природних форм варто розпочати з молдавітового комплекту, що складається з
сережок та персня (рис. 1). Унікальний зеленуватий частково прозорий камінь має фактуру, подібну до морських хвиль
у вітряну погоду. Про походження мінералу і досі ведуться жваві суперечки в науковому середовищі: одні дослідники
приписують йому космічне походження – він є залишками комети, яка плавилася в атмосфері прибл. 15 млн. років тому;
інші твердять, що він утворився внаслідок бомбардування поверхні землі метеоритами [1, с. 97]. Розповсюджена назва
молдавіту – пляшковий камінь, оскільки він дійсно нагадує зелене пляшкове скло. У комплекті Андрія Комарова
вигідно обігрується прозорість мінералу – і в персні, і в сережках він максимально відкритий, срібна оправа оточує його
лише для кріплення. Форма елементів оправи асиметрична, стилізована під стебла водоростей, що охоплюють вставки
невеликими заокругленими бутонами лілей. Загальний образ виробів викликає асоціацію із лісовим озером: зеленувата
гладь води де-не-де пронизана водяною рослинністю, легкий вітерець збурює блискучу поверхню.
Азуритові сережки «Глибини космосу» демонструють красу природного відтворення космічних пейзажів у
внутрішніх частинах кристала (рис. 2). Унікальна будова кристалів азуриту утворює фантастичну палітру синіх
відтінків, а їхня форма не потребує подальшого втручання обробників. Гемологічні шедеври, які в умілих руках майстра
набули свого ювелірного завершення, вдало доповнені срібними оправами, які де-не-де вкриті позолотою. Лінії оправ
нагадують завихрення космічних туманностей, або ж застиглі в безмежних глибинах Всесвіту сліди вибухів наднових

46

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння»
International Scientific-Practical Conference "Modern technologies and features of quarrying,processing and uses of natural stones",
23-24 листопада 2017, Київ, Україна / 23-24 november 2017, Kyiv, Ukraine

зірок. Структуру космічного вибуху нагадують і самі вставки – глибини друзи мають насичені темно-сині кольори,
натомість довколишня оболонка світло-блакитна, немов огорнута хмарою зоряного пилу.
Дві наступні пари сережок досить подібні за своїм композиційним рішенням та принципом виконання: срібні
сережки із насичено-зеленим хромдіопсідом (рис. 3), виконані в авторській техніці «renewal», що у перекладі означає
«оновлення» та срібні сережки з малахітом (рис. 4) мають подібну композиційну будову і подібну кольорову гамму.
Напівпрозорі кристали хромдіопсіду частково просвічуються, відкидаючи відблиски срібних дужок, що знаходяться за
ними. Натомість малахітові вставки непрозорі, вони мають численні кольорові вкраплення та мініатюрний рельєф. В
обох виробах оправа мінімізована, створена лише для утримування вставок. Кріплення дещо відрізняються: для
малахітових сережок Андрій Комаров використав більш деталізовані елементи, натомість для хромдіопсідових –
максимально лаконічні й узагальнені.
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Окремої уваги заслуговують турмалінові кулони, в яких митець максимально розкрив красу напівпрозорих
кристалів. Абсолютно різні за формою, структурою та кольоровим забарвленням, вони демонструють його вміння
підібрати найкраще рішення для принципово відмінних природних форм. Кулон з рубелітом (рис. 5) має призмоподібну
кристалічну форму, кріплення утримує вставку лише у верхній частині. Це надало виробу можливість просвічуватись з
усіх боків, перетворюючи таким чином гру освітлення на ще одну складову художнього задуму. Унікальний темнорожевий колір рубеліту проходить певну градацію протягом всього кристалу – від насичено-малинового до рудуватого;
де-не-де його структуру пронизують волокнисті прожилки. Сам по собі камінь є досконалим природним витвором, тому
майстер постарався мінімізувати оправу та кріплення. Проте навіть на мініатюрній дужці він розмістив декоративні
елементи: на срібному тлі закріплені золоті трикутники, яки за своїми формами нагадують кристалічні. Кулон «Едем»
(рис. 6) має абсолютно іншу структуру: тонка шліфована пластина турмаліну з необробленими краями закріплена на
срібній пластині, а ззовні по всьому периметру утримується декоративно-функціональними срібними гілками. В цьому
виробі досконало обігрується прозорість мінералу та зеленуваті вкраплення – на срібному фоні вигравірувані рисунки
дерев, які, просвічуючись крізь товщу каменю, надають зображенню глибини. Зеленуваті прожилки нагадують гілки й
ліани, ця ж ідея підтримується елементами оправи – срібне гілля оточує центральний «пейзаж», натомість внизу
сплетене коріння. Дужка кріплення також оформлена сплетеними гілками. Автор подає образ едемського саду як густих
джунглів, у яких буяє соковита рослинність. Для доповнення образу він розмістив крихітний червоний гранат на одній з
гілок – ось воно, легендарне яблуко пізнання. Ці два кулони демонструють принципи абсолютно різного художнього
потрактування мінералу, який стає основою для майбутніх авторських розробок.
Розглядаючи персні Андрія Комарова, можна помітити тенденцію до монументальності – використання
масштабних вставок, великих, композиційно насичених оправ. Він чудово обігрує природні форми мінералів,
підбираючи для них відповідні структури оправ й розробляючи філософсько-художні концепції.
Варто зазначити, що майстер не часто використовує перлини, проте у своїй творчості не міг оминути увагою
химерні форми барочних перлин. Перстень «Нічна прогулянка» (рис. 7) виготовлений із срібного дроту, в якості вставки
використано велику чорну барочну перлину. Її насичений темно-сірий колір відливає всіма відтінками веселки, а
блискуча срібна оправа на її фоні здається особливо яскравою. Художнє поєднання перлини неправильної форми зі
срібними переплетіннями оправи викликає чимало асоціацій. Якщо пофантазувати, можна віднайти освітлене місяцем
гілля сріблястої тополі на тлі темної крони, або ж освітлене гілля на фоні нічного неба.
Перстень з кристалом вісмуту «Любов хамелеона» (рис. 8) демонструє поєднання складних геометричних форм
кристалу з витонченими ниткоподібними срібними дротами. Кристал зберігає свою унікальну природну форму, під яку
адаптовані лінії оправ. Цей виріб нагадує унікальний синтез архітектурних конструкцій та природних форм – срібні лінії
немов паростки плюща обвивають кристал, який, в свою чергу, нагадує архітектурні конструкції. Автор використав
техніку філігрань, зачорнив й частково відполірував оправу. Таким чином і срібний дріт, і кристал фактично зведені до
єдиної колористичної гамми. В даному випадку оправа виступає повноцінним елементом декору, не поступаючись
центральним вставкам. Унікальне забарвлення вісмуту і обробка оправи формує цілісну художню композицію, яка,
переливаючись в променях освітлення, повністю виправдовує свою назву. На прикладі цього виробу ми можемо
простежити взаємопроникнення мистецтва та інженерії: бачиться елемент архітектурності, навіть своєрідна ілюстрація
розвитку архітектурних прийомів [2, С. 233].
Перстень з аквамарином може продемонструвати цілий пейзаж: його призмоподібна видовжена форма і ніжноблакитне забарвлення нагадують чисту воду стрімкої гірської річки (рис. 9). Цю концепцію підтримує оправа: з двох
боків камінь утримують срібні хвилі, довкола лінії оправи нагадують стрімкі скелі та гірську рослинність. Для
посилення контрастності використано позолоту – окремі елементи оправи сяють золотом, а заглиблення здаються
особливо темними, як глибокі урвища. Поєднання пласких деталей з об’ємними підкреслює розмаїття дикої природи –
гладка поверхня скель межується з високою рослинністю, дрібні квіти пробивають собі дорогу крізь камінь… Як і в
рубелітовому кулоні, у цьому персні велике значення має освітлення: хоч камінь не просвічується з усіх боків, його
верхня й частково бокові поверхні відкриті, таким чином світло підсвічує внутрішню структуру кристалу.
Два наступні персні мають подібні форми, проте кольорове забарвлення обраних каменів й різні за рисунком
деталей оправи роблять їх принципово відмінними. Срібна оправа персню з кристалом хризоліту «Лісове дерево» (рис.
10) підкреслює розмаїття ліній в дикій природі: хаотичність рисунку гілок, які утримують травянисто-зелену вставку,
максимально наближена до природної, позбавленої людського втручання. Натомість перстень з вогняним опалом (рис.
11) нагадує доглянуту садову квітку: певна симетричність, порядок розміщення листків викликають асоціацію з
виведеною селекцією рослин.
Оглянувши нещодавні роботи майстра із застосування необроблених або частково оброблених мінералів, ми
назвали найчастіше застосовувані ним прийоми художніх концепцій, що ґрунтуються саме на формі, структурі й
колористичному забарвленні обраних вставок. Гармонічність цих виробів підкреслює майстерність Андрія Комарова,
який часто обирає для створення ювелірних прикрас саме природні форми мінералів. Не обмежуючи себе видами та
формами прикрас, митець створює індивідуальні, одиничні вироби, які не підлягають повторенню так само, як у природі
не буває двох абсолютно однакових мінералів. Він розробляє авторські техніки для втілення своїх задумів. Саме
неповторність прикрас та їхній високий художній і технічний рівень виділяють творчість Андрія Комарова з-поміж
інших українських митців-ювелірів, ставлячи його на один рівень з провідними майстрами Європи.
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Висвітлено особливості застосування фільтру Челсі для діагностики різних дорогоцінних каменів і їх
синтетичних аналогів. Пояснюється вибір джерела світла, відмінність від жадеїтового фільтру. Показані простота і
експресність використання фільтру Челсі для польової гемології.
Ключові слова: фільтр Челсі, діагностика, реакція, колір, смарагди
The peculiarities of the application of the Chelsea filter for the diagnostis of various precious stones and their synthetic
analogues are highlighted. The choice of the light source is explained, like its difference from the jadeite filter. The simplicity
and speed of using the Chelsea filter for field gemology is shown.
Keywords: The Chelsea filter, diagnostics, reaction, color, emeralds
Актуальность. В настоящее время в ювелирной торговле присутствует множество как натуральных
драгоценных камней различного качества и цены, так и их имитаций или подделок. Для экспресс-анализа камней,
закрепленных или не закрепленных в ювелирных изделиях, без применения относительно дорогостоящих приборов и
расходных материалов (рефрактометр для определения показателя преломления и иммерсионная жидкость) геммологи
используют некоторые оптические инструменты, в частности, фильтр Челси. С целью показать возможности
использования этого несложного инструмента для представителей розничной и оптовой ювелирной сети, ломбардов,
непосредственно для потенциальных покупателей, а также для популяризации геммологических знаний нами была
выполнена данная работа.
Основные результаты.
В 1934-м году британские геммологи Джеймс Пэйн и Бэзил Андерсон (совместно со студентами, изучавшими
геммологию на Политехнических курсах в Челси, Лондон) путем подбора и совмещения высокоселективных цветных
фильтров с узкими спектральными диапазонами, соответствующими максимумам спектра пропускания колумбийского
изумруда из рудника Мусо (Muzo), создали первый фильтр, который и получил название фильтр Челси (ФЧ).
Он представляет собой комбинацию из двух желатиновых фильтров, которые передают только темно-красные и
желто-зеленый цвета. Так как изумруды пропускают свет в глубокой красной части спектра (вследствие наличия ионов
хрома), но поглощают свет в желто-зеленой части спектра, эта комбинация является наиболее практичной.
Данный инструмент позволяет отличить природный изумруд от природного зеленого берилла (не содержит
ионов хрома), а также идентифицировать некоторые другие камни красного, зеленого и синего цветов. При просмотре
через ФЧ изумруды обычно выглядят (буровато-) красными или розовыми, в то время как большинство похожих камней
остаются зелеными.
Длительная статистика наблюдения позволяет с определенной долей вероятности определять с помощью ФЧ
регионы (месторождения), из которых происходят природные изумруды. В частности, изумруды из Колумбии,
Афганистана, России и бразильского штата Байя демонстрируют в ФЧ красноватый цвет, в отличие от африканских и
индийских изумрудов (их стоимость в несколько раз ниже), которые в нем не будут выглядеть красноватыми [1].
Первоначальное использование ФЧ заключалось в том, чтобы отличать настоящие изумруды от их зеленых
имитаций – зеленого сапфира, турмалина, перидота и стекла. Изумруд выглядел бы розово-красным при просмотре
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через ФЧ, в то время как другие камни выглядели бы по-другому. К сожалению, сегодня идентификация изумрудов,
основанная на просмотре через ФЧ, уже не является достоверной при использовании в одиночку. Другие драгоценные
камни, такие как тсаворит, также показывают красную реакцию на ФЧ. Другими словами, фильтр Челси следует
использовать в сочетании с лупой и другими инструментами, хотя он оказывает важную помощь в идентификации
изумруда.
Таблица 1
Реакция в фильтре Челси изумрудов различных месторождений (по данным [1])
Наименование камня
Цвет в фильтре Челси
Месторождение
Изумруд
ярко-розовый (Cr)
Колумбия
Изумруд
красно-бордовый (Cr)
Афганистан
Изумруд
грязно-розовый, зеленый или красно-коричневый
Замбия
(неоднородно зеленый и/или неоднородно бурый)
Cr
Изумруд
бледно-розовый (Cr)
Урал, Россия
Изумруд
зачастую полихромные (часть окрашена в оттенки Штат Байя и рудник «Нова Эра»
красного, а часть в оттенки зеленого) – Cr, V
Бразилия
Изумруд
зеленый (V)
Бразилия, Индия, Замбия
Синтетические
желтые, зеленые, по-разному красные, но никогда –
изумруды
ярко розовые
Обычно глубина цвета в исследуемом камне определяет глубину цвета, наблюдаемую при просмотре через
фильтр. Например, бледно-зеленый изумруд будет казаться розоватым, если смотреть через фильтр, в то время как
темно-зеленый изумруд будет красным. Когда это не так, это должно вызывать подозрения.
ФЧ – самый простой и быстрый из всех инструментов. Однако многие используют его неправильно и получают
неправильные результаты. Правильное использование должно соответствовать следующим пунктам [2].
- следует использовать сильный источник света для просмотра камня - вольфрамовую лампу накаливания или
вольфрамовый фонарик, поскольку ФЧ был разработан для желтого вольфрамового света. При этом необходимо
избегать использования флюоресцентного света (люминесцентной лампы), т.к. флюоресцентный свет имеет меньшую
красную длину волны, чем вольфрамовый свет, и будет изменять видимую через ФЧ реакцию камня;
- камень необходимо поместить непосредственно под источник света, чтобы свет отражался от поверхности
камня в фильтре;
- ФЧ нужно удерживать как можно ближе к глазу; также полезно закрыть другой глаз при использовании ФЧ;
- следует помнить, что отражения от желтого золота и алмазов могут иногда создавать «розоватое»
впечатление, заставляя думать, что камень проявляет розовую реакцию, когда это на самом деле не так. Когда это
возможно, особенно если смотреть на более мелкие драгоценные камни, необходимо прикрыть или скрыть алмазы или
металл из вида (покрыть драгоценность белой салфеткой, тканью или носовым платком, оставляя лишь небольшую
площадь камня);
- кусок черного картона, расположенный за драгоценным камнем, полезен для наблюдения за любой окраской,
наблюдаемой через фильтр. Кусок белого картона или обычная визитная карточка будет работать еще лучше. Если
используется белый или черный фон, нужно убедится, что он не имеет блестящей поверхности.
При покупке данного инструмента следует знать, что в торговле за ФЧ часто выдают т.н. «жадеитовый» фильтр,
предназначенный для контроля пропитки и прокраски жадеита флюоресцирующими парафинами и смолами. Спектр
пропускания такого фильтра настроен на свет ярко-голубой флюоресценции [3] и не позволяет выявить различия между
вышеназванными изумрудами соответственно первой и второй условных групп.
Используется ФЧ и для экспресс-диагностики и других камней. Так, берилл-гелиодор желтого цвета
(стоимостью 12 долларов за грамм сырья) выглядит в фильтре зеленоватым, в отличие от такого же желтого цитрина
(стоимостью 0,1 доллара за грамм сырья), который не меняет своего цвета в ФЧ [3]. Разница в цене за грамм составляет
120 раз!
В англо- и русскоязычном сегментах сети Интернет представлены некоторые данные по использованию ФЧ для
диагностики драгоценных камней (в украиноязычном – отсутствуют). Согласно проведенному нами анализу, эти данные
далеко не всегда являются точными и исчерпывающими [2-5]. С целью выяснения реакции различных драгоценных
камней и их имитаций в ФЧ и дополнения существующих в сети Интернет сведений нами были изучены образцы из
коллекции Геммологического центра Национального горного университета. Камни были разбиты на несколько групп по
цвету: зеленые; красные; синие; голубые; фиолетовые; оранжевые и желтые. Результаты изучения наряду с взятыми из
источников [2-5] данными представлены в таблицах 2-7.
Подытоживая, можно сказать, что ФЧ позволяет четко выявить некоторые камни среди других камней
подобного цвета, но при этом не дает точного ответа о веществе. Так, среди зеленых камней с помощью ФЧ сложно
будет выделить изумруд, поскольку есть другие как содержащие, так и не содержащие хром драгоценные камни с
похожей красноватой реакцией.
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Таблица 2
Камни зеленого цвета (кроме изумруда)
Наименование камня
Цвет в фильтре Челси
Александрит
ярко-красный
Гранат гидрогроссуляр
зеленый
Гранат демантоид
красноватый, розоватый
Гранат цаворит (тсаворит)
красноватый (красный), желтоватый
Жадеит
зеленый
Жадеит окрашенный
красный
Кварц авантюриновый зеленый
красноватый
Празиолит с применением облучения
красноватый
Празиолит с применением отжига
зеленоватый
Сапфир зеленый
зеленый
Турмалин верделит
зеленый, иногда красный
Флюорит
красноватый
Хризоберилл
слабо-розовый
Хризолит
зеленый
Хризопраз
зеленый
Хромдиопсид
зеленый
Циркон
желтовато-розовый, красноватый
Шпинель синтетическая
зелено-желтый (красный, некоторые могут быть
зелеными), розовый
Таблица 3
Наименование камня
Гранат пироп-альмандин
Рубин природный
Рубин синтетический
Турмалин рубеллит
Шпинель
Шпинель розовая
Шпинель синтетическая

Камни красного цвета
Цвет в фильтре Челси
красный
ярко-красный
ярко-красный
красновато-оранжевый, розовый
красный
красный
красный
Таблица 4

Камни синего цвета
Наименование камня
Цвет в фильтре Челси
Кианит
зеленый
Кианит
желто-зеленый
Сапфир природный
темно-зеленый
Сапфир природный, облагороженный кобальтом розоватый или красноватый
Сапфир синтетический
желто-зеленый
Танзанит
розоватый
Турмалин индиголит
темный, почти черный
Турмалин Параиба
зеленоватый
Шпинель природная
желто-коричневый
Шпинель синтетическая (кобальт)
розово-красный
Таблица 5
Наименование камня
Аквамарин
Топаз голубой
Турмалин голубой
Циркон голубой

Камни голубого цвета
Цвет в фильтре Челси
зеленый
желтоватый
зеленый
Зеленоватый
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Таблица 6
Камни фиолетового цвета
Наименование камня
Цвет в фильтре Челси
Аметист
ярко-красный, ярко-розовый
Корунд синтетический с эффектом изменения ярко-красный
цвета
Сапфир фиолетовый
ярко-красный
Скаполит
оранжевый
Таблица 7
Наименование камня
Берилл гелиодор
Сапфир оранжевый
Турмалин желтый
Цитрин желтый

Камни оранжевого и желтого цвета
Цвет в фильтре Челси
зеленоватый
ярко-розовый
розоватый
желтый

При этом нелогично выглядит ситуация с хромдиопсидом (минерал диопсид зеленого цвета), где хром
фигурирует в самом названии. Среди наблюдавшихся нами образцов этого зеленого камня – как в сырье, так и в огранке
– их цвет в ФЧ не изменялся. В литературных данных есть информация о том, что в составе диопсида присутствуют
примеси железа, которые могут «связывать» хром [3].
Наиболее интересна картина, наблюдаемая для синих и голубых камней. Топаз и синтетическая шпинель четко
будут отличаться от сапфира. Единственный камень, который демонстрирует в ФЧ зеленый цвет так же, как и сапфир –
кианит. В то же время, синтетическая шпинель и ювелирные стекла сине-голубых оттенков при наблюдении в ФЧ
демонстрируют красный цвет – результат их окрашивания солями кобальта.
Желтый берилл-гелиодор можно отличить от желтого цитрина по зеленоватому цвету.
Выводы
ФЧ является самым экспрессным среди неразрушающих инструментов полевой геммологии. Для его
использования достаточно нескольких секунд. Только этот инструмент позволяет быстро найти требуемый камень или
камни в кучке одинаково выглядящих камней. ФЧ позволяет исследовать не только ограненные камни – монокристаллы
с идеально отполированной поверхностью, но и поликристаллы, минералы в первозданном натуральном виде,
камнесамоцветное сырье, кабошоны и т.д.
С помощью ФЧ можно быстро и достаточно точно определить месторождение изумруда. ФЧ позволяет
отличить синтетические изумруды от природных камней, но его нужно использовать с лупой и дихроскопом для более
точной диагностики.
ФЧ позволяет быстро решить много частных проблем, когда нужно различить топаз и аквамарин, хризоберилл и
александрит и т.д. Камни одного и того же голубого цвета в ФЧ будут выглядеть по-разному: сапфир – зеленый (однако
и кианит тоже), аквамарин – зеленоватый (светло-зеленый), топаз – желтоватый, синтетическая шпинель – красная.
Ошибки при выборе источника света при диагностике с фильтром, а также при использовании самого фильтра могут
дать неправильный вывод о химическом составе камне и принадлежности камня к той или иной группе. В то же время
грамотное использование фильтра дает возможность практически мгновенно определить природный или синтетический
камень, его химический состав и даже месторождение.
Авторы надеются, что применение этого инструмента в практике работы различных представителей ювелирной
торговли (в оптово-розничной сети и на минералогических выставках-шоу) и наглядная демонстрация его работы
позволит увеличить доверие к продавцу и, самое главное, избежать обмана конечного покупателя драгоценных камней.
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