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Шановні читачі!

Dear Readers!

Представляємо до вашої уваги вересневий номер журналу
«Коштовне та декоративне каміння» і пропонуємо ознайомитися з новими публікаціями.

We present the September issue of “Precious and
Decorative Stones” magazine to your attention, and we
offer you to learn first-hand about new publications.

Корисним для фахівців і гемологів-аматорів буде спільне
дослідження українських (Львівський національний університет ім. І. Франка) та австрійських науковців (Департамент
мінералогії Музею природного середовища Joanneaum (м.
Грац), Департамент географії і геології Паріс-Лодрон університету Зальцбурга) стосовно вивчення речовинного складу,
походження, історичного та культурного значення алебастру
з родовищ Західної України.

A joint research of Ukrainian scientists from Ivan
Franko National University of Lviv with Austrian
scientists from Mineralogy Department of Universalmuseum
Joanneaum in Graz as well as Geography and Geology
Department of Paris Lodron University of Salzburg on the
study of material composition, origin, historical and cultural
significance of alabaster deposits in Western Ukraine will
be useful for professionals and amateur gemologists.

У цьому номері представлено публікації, присвячені комплексному гемологічному дослідженню дорогоцінного каміння,
а саме вивченню облагороджених топазів методом оптичної
спектроскопії та дослідженню гемологічних, фізичних і хімічних діагностичних характеристик природної, синтетичної і
облагородженої шпінелі. Цікавим для спеціалістів буде дослідження щодо визначення мінералого-петрографічного складу і
вивчення типоморфізму алмазів трубки Лорелей.

This issue presents the publication on the comprehensive
gemological research of gemstones, namely refined topaz
study, using optical spectroscopy and also gemmological
physical and chemical diagnostic characteristics of natural,
synthetic and ennobled spinel research. A research regarding
mineralogical and petrographic composition analysis test
and a study of diamond typomorphism of Loreley kimberlite
pipe will be interesting for specialists.

Актуальним питанням захисту довкілля присвячена
стаття колективу авторів, де запропонована технологія раціональної екологічно чистої утилізації відходів каменеобробного підприємства шляхом використання шламу як наповнювача неавтоклавного пінобетону.

A group of authors presents an article about currently
important environmental protection issues, in which the
technology of efficient environmentally friendly waste
disposal of a stone processing enterprise, using sludge as a
non-autoclaved aerated concrete filling, is suggested.

Цікавою і пізнавальною є публікація стосовно нового
на українському ринку виду викопних смол – індонезійському глеситу. Подано його короткий опис, наведено
інформацію про історію вивчення, видобування і використання, описані гемологічні властивості та унікальні особливості глеситу.

A publication about a new kind of mineral resins in the
Ukrainian market, namely Indonesian glessite, is also
interesting and informative. A short description of the
mineral is given, information about the history of research,
production and use is provided and gemmological
characteristics and unique features of glessite are described.

Всього вам найкращого і хай щастить!

Kindest regards and best of luck!

Редакція журналу
«Коштовне та декоративне каміння»
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of Ukraine magazine editors

