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ВІД РЕДАКЦІЇ / from editors
Шановні читачі!
Ми продовжуємо публікації про природне каміння, особливості і технології сучасного камене
добувного бізнесу, методи проектування виробів з напівдорогоцінного та декоративного каміння,
огляд світових і вітчизняних новин.
До Вашої уваги представлено календар ювелірних і каменярських виставок, які відбудуться
у 2009 році, що дасть змогу спрогнозувати нові напрямки для розвитку Вашої діяльності.
При підготовці цінових показників на природне каміння та мінеральні продукти, які ДГЦУ
готує і оприлюднює на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.95 № 369,
було враховано сучасні економічні тенденції в Україні та світі.
Запрошуємо всіх бажаючих висловити свою думку щодо тих чи інших публікацій та взяти
участь в обговоренні різних наукових і практичних аспектів у сфері гемології, а також щодо
розвитку бізнесу природного каміння. Телефонуйте до редакції або надсилайте листи електрон
ною поштою.
Бажаємо аби весняне потепління якнайкраще вплинуло на відновлення Вашої діяльності
у сфері гемології і ніякі кризові процеси не зашкодили бізнесу з дорогоцінним, напівдорого
цінним та декоративним камінням.
Всього Вам найкращого!

Dear readers,
We continue our publication on natural stones, particularities and technologies of the modern
stone mining business, designing methods of gems and decorative stones products, review of the
world and domestic news.
The 2009 calendar of Jewellery and Stones Exhibitions is presented to your attention that will
give you an opportunity to plan new directions of the development of your activity.
While preparing the price indices for natural stones and mineral products, published by SGCU
according to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine # 369 dated 31/05/95, we took
into consideration modern economic trends in Ukraine and around the world.
We invite all the interested persons to express your opinion about the publication and develop
ment of the natural stones business as well as discuss different scientific and practical aspects
in the field of gemmology. Call the editors or write to us.
We wish that the coming spring affected better upon renewal of your activity in gemmology
and financial processes could never be negatively displayed on the development of precious, gems
and decorative stones business.
Have a nice time!
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Дмитро Власюк

Індустрія

природного каменю —

бізнес

не для аутсайдерів
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Індустрія видобування декоративного каміння проходить
крізь вирішальну фазу низки жорстких рішень, де вимоги
щодо якості продукції стикаються з ціновою
конкурентоспроможністю виробів з видобутого природного
каменю. Діючі кар’єри намагаються стрімко збільшити
обсяги видобування сировини декоративного каміння.
У той же час кар’єри, що віднедавна розпочали видобування
та стрімко розвиваються, врешті-решт, стикаються
з тим, що мають задовольняти все більш зростаючі вимоги
ринку природного каменю. Для новоутворених підприємств
існує безліч ризикованих факторів, які постійно тримають
у напрузі новачків. Це є необхідною умовою для швидкого
реагування щодо якості та асортименту виробів
з природного каменю і сприяє покращенню якості продукції
та відповідно збільшенню прибутків. Небагатьом вдається
досягти бажаних результатів.

Р

озробка родовища блочного каменю вимагає ретельного вибору технології видобування в залежності від гірничо-геологічних умов
залягання та фізико-механічних властивостей гірських порід. Технологія
видобування, яка успішно застосовується на одному кар’єрі, може не дати
бажаних результатів на іншому.
Це пов’язано з великою кількістю варіантів геологічного залягання корисної копалини. Великі капіталовкладення у каменедобувну галузь часто
не приносять очікуваних прибутків, це
пов’язано з низьким рівнем затверджених проектів розробки родовища,
техніко-економічного обґрунтування
комплексів та обладнання, бізнесплану, браком кваліфікованих спеціалістів тощо. Видобування природного
каміння повинно бути економічно обґрунтованим, аби розроблюваний
кар’єр повністю задовольняв потреби
споживачів у товарних блоках. У цій
статті читачі (майбутні потенційні інвестори) зможуть більш детально
ознайомитись з вирішальними факторами та ризиком, який пов’язаний
з відкриттям кар’єру для видобування
декоративного каміння.

кДК
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Розглянемо фактори, які необхідно
враховувати при відкритті каменедобувного кар’єру та які є вирішальними
при видобуванні сировинних блоків
декоративного каміння.
Виділяють п’ять основних факторів.
1-ий фактор – умови залягання
родовища.
Умови залягання родовища мають
неабиякий вплив на економічне обґрунтування та визначення доцільності відкриття й подальшої розробки
кар’єру, проектування системи
під’їзних шляхів, фронту розвитку робочих площадок, уступів, схем переміщення (руху) обладнання, устаткування, транспортних засобів тощо.
Умови залягання родовища можуть бути наступних форм:
• рівнинна;
• шарувата;
• нерівна;
• дуже нерівна;
• без будь-яких обмежень;
• обмежена (рельєфом місцевості і
т. ін.);
• похила;
• круто падаюча (чітко зорієнтована
в певному напрямку).
5
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2-ий фактор – геологічні та гео
технічні особливості.
Вибір техніки для видобування блоків природного каменю значною мірою
залежить від фізико-механічних властивостей гірських порід та системи
розробки родовища. Виколювання
блоків з масиву (уступу) значно полегшується, коли є наявними природна
тріщина, напрямок якої співпадає із
напрямком видобутку, та 2 площини
оголення – вертикальна та горизонтальна. Вільний та обмежений (затиснений) уступи стикаються дуже рідко,
в практиці видобування найбільш розповсюджений затиснений тип масиву.
Домінуючими умовами розробки родовища є його геологічні та геотехнічні
особливості, які потребують детального вивчення при розробці проекту для
раціонального видобування та збереження цінних блоків. З цією метою визначають площинну блочність масиву
(розробляють картограму тріщинуватості), де прораховують кількість виходу блоків у відсотках за категоріями
розмірності (з І по VI). Часто-густо при
проведенні бурових робіт залишаються поза увагою наявність систем природних тріщин та типів масиву (вільного та обмеженого). Неграмотне ведення бурових робіт призводить до пошкодження масиву, що в свою чергу
позначається на різкому зменшенні
кількості виходу товарних блоків та
значними втратам часу та коштів.
Для успішної комерційної реалізації
декоративного каміння необхідно детально вивчити його властивості та
індивідуальні особливості, серед яких:
• структура;
• текстура;
• колір;
• характерний візерунок;
• рівномірність (однорідність) малюнку;
• тріщинуватість;
• розташування пластових тріщин;
• фізико-механічні властивості гірської породи;
• здатність приймати надану фактуру (шліфована, полірована, пиляна, колота, лощена, “скеля”, термооброблена, бучардована, оброблена за допомогою ультразвуку).
6

Сукупність перерахованих вище
властивостей безпосередньо формує
декоративність природного каміння,
яка є вирішальним чинником при визначенні ринкової ціни на його сировину та вироби з неї. Чим краще декоративність, тим вище ціна.
3-ий фактор – конфігурація
кар’єру.
Напрямок розробки уступів (забоїв)
суттєво впливає на видобуток товар-

них блоків. Розробку уступів (забоїв)
оптимально здійснювати так, щоб найбільші площини їх поверхні співпадали
з напрямком найкращого розколювання каменю – паралельно поздовжнім
тріщинам. Невірний вибір напрямку
розробки уступів дуже часто призводить до пошкодження масиву гірських
порід, а також нераціонального використання дорогої техніки та обладнання через різке збільшення первинних
тріщин та систем тріщин. На вимогу
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замовників іноді стає необхідним визначати напрямок забою крізь певну
систему тріщин для видобування блоків з певним візерунком, який користується найбільшим попитом на ринку
природного каміння. В таких випадках
відповідна технологія повинна бути
адаптованою до будь-яких несприятливих умов, що виникають у зв’язку зі
зміною напрямку розробки забою.
4-ий фактор – технологія видобу
вання.
На сьогоднішній день в нашій країні на переважній більшості кар’єрів видобування блочного каменю здійснюється майже вручну і лише незначна їх
кількість має сучасну техніку та обладнання. Навіть на тих кар’єрах, де ступінь використання кар’єрної техніки
достатньо високий, це не завжди співпадає із запроектованою потужністю
кар’єру та подальшим його розвитком.
В переважній більшості випадків це
пов’язано з недостатнім науковим обґрунтуванням оцінки родовища та нераціональним розподіленням необхід-

ної кар’єрної техніки та устаткування,
що впливає на видобуток блоків та
продуктивність підприємства. Невірний
вибір обладнання часто призводить до
створення серйозних проблем при подальшій розробці родовища та до різкого зменшення якості та кількості видобутої блочної сировини. Масив гірських порід може розроблятись різними способами, але рідко береться до
уваги ретельний вибір устаткування,
що відіграє важливу роль в економічній діяльності підприємства.
На сьогоднішній день видобування
блочного каменю можна здійснювати
за допомогою:
• терморізання;
• вибухових робіт;
• алмазно-канатного різання;
• суцільного буріння;
• бурових робіт;
• ручних клинів;
• невибухових руйнуючих сумішей
(матеріалів);
• гідроклинів;
• різання струменем води;
• комбінацією вищевказаних способів.
Таблиця 1

Показник

ТНР

БВР

Середня продуктивність,
1
6-10
(м3/год)
Вартість
висока
низька
Псування каменю, м
0,15-0,30
0,05-0,5
Товщина різу, мм
100-150
30-50
Втрати каменю
високі
середні
Форма блоків
неправильна неправильна
Негативний вплив
дуже
на навколишнє
високий
високий
середовище
максимальна максимальна
висота
висота
уступу
уступу
Обмеження
(глибина
(глибина
різання)
різання)
6м
7м
тільки
Застосування
для кварц
для всіх
до типів
вміщуючих
типів порід
порід
порід

АКР

Технологія видобування
СБР
ВРК

НРС(М)

РСВ

ГРП

2-5

1-2,5

1-2

2-4

1-2

1-2

середня
10-12
незначні
правильна

середня
незначне
50-105
високі
неправильна

середня
0,05-0,1
30-50
помірні
правильна

середня
0,05-0,1
30-50
помірні
неправильна

д. висока
3-10
незначні
правильна

середня
0,05-0,1
30-50
помірні
правильна

незначний

мінімальний

мінімальний

мінімальний

незначний

мінімальний

висока
вартість
різання
для уступів
висотою
до 3 м

максимальна
висота
максимальна
уступу
висота
(глибина
уступу
різання)
2м
4м

використання
ефективне
для уступів
висотою
до 3 м

високі
початкові
та поточні
витрати

викорис
тання
ефективне
для уступів
висотою
до 3 м

для всіх
типів порід

для всіх
типів порід

для всіх
типів порід

для всіх
типів порід

для всіх
типів порід

для всіх
типів порід

Примітка:
ТНР – прорізання щілин у масиві за допомогою термогазоструминного різака; БВР – буровибухові роботи; АКР – алмазно-канатне різання;
СБР – суцільне буріння; ВРК – використання ручних клинів; НРС (М) – використання невибухової руйнуючої суміші (матеріалів);
РСВ – різання струменем води; ГРП – використання гідроклинових пристроїв.
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На підставі матеріалів, поданих
у таблиці 1, можна зробити висновки
щодо можливості застосування певних технологій каменедобування для
різних типів кар’єрів: похилий, купо-

лоподібний (пагористий) та рів
нинний.
У таблиці 2 представлено перелік
рекомендованих технологій каменедобування для різних типів кар’єрів,

структур родовища та геометрії різання. Інформація, наведена у таблиці 2,
може бути використана для вибору
оптимальної технології видобування
декоративного каміння.
Таблиця 2

Показник
Структура
родовища

Тріщинувата
Масивна
Тріщинувата
Тріщинувата
Сильно
тріщи
нувата

Рівнинний

Масивна

Сильно
тріщи
нувата

Куполоподібний (пагористий)

Сильно
тріщи
нувата

Похилий

Масивна

Тип
кар’єру

Геометрія
різання
великі уступи
вільна поверхня оголення
первинний вертикальний різ
первинний горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
невеликі уступи
вільна поверхня оголення
вертикальний різ
горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
вертикальний різ
горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
великі уступи
вільна поверхня оголення
первинний вертикальний різ
первинний горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
невеликі уступи
вільна поверхня оголення
вертикальний різ
горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
вертикальний різ
горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
великі уступи
вільна поверхня оголення
первинний вертикальний різ
первинний горизонт. різ
вторинний різ
формування та пасерування
невеликі уступи
вертикальний різ
горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування
вертикальний різ
горизонтальний різ
вторинний різ
формування та пасерування

Примітка:
X – нерекомендоване застосування технології;
W – рекомендоване застосування технології.
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Технології видобування
ТНР

БВР

АКР

СБР

ВРК

НРС

РСВ

ГРП

W

W

W

W

X

W

X

X

W
X
X
X

W
W
W
W

W
X
W
X

W
X
X
X

X
X
W
W

W
W
W
W

X
X
W
W

X
X
W
W

W

W

W

X

W

W

W

W

W
X
X
X
X
X
X
X

W
W
W
X
W
W
W
X

W
W
X
X
X
X
X
X

X
W
X
X
X
X
X
X

X
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
X
W
W
X
X

W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

W

W

X

W

X

W

X
X
X
X

W
W
W
W

W
W
W
X

X
X
X
X

X
X
W
W

W
W
W
W

W
W
W
X

W
W
W
X

W

W

W

W

X

W

W

W

X
X
X
X
X
X
X
X

W
W
W
X
W
W
W
X

X
W
X
X
W
W
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
W
W
X
X
W
W

W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
X
X
W
W
X
X

W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

W

X

X

W

W

X

X
X
X
X

W
W
W
X

W
W
X
X

X
X
W
W

X
X
W
W

W
W
W
W

W
W
X
X

W
W
W
W

X

W

W

X

X

W

X

W

X
X
X
X
X
X
X

W
W
X
W
W
W
X

W
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
W
W
W
W
X
W

W
W
X
W
W
W
X

X
X
X
X
X
X
X

W
W
W
W
W
W
W
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5-ий фактор – геометрія блоків.
Визначення геометрії блоків, а отже, прогнозування їх розмірів є вирішальним у процесі видобування. Детальне геотехнічне вивчення родовища (розробка картограми тріщинуватості і т. ін.) повинне проводитись на
ділянках, які визначено для видобування блоків, заглиблення нашарування, забоїв і т. ін. Видимі тріщини
та інші дефекти, такі, як наявність
включень інших гірських порід та мінералів, кварцових жил, порожнини,
каверни і т. ін. повинні бути занотовані та винесені на карту. Ці дефекти
потрібно враховувати при подальшому плануванні робіт з розробки конкретної ділянки родовища. Теоретичну кількість та кількість запроектованих забоїв, видимі дефекти масиву й
інше необхідно проаналізувати (порівняти) для різної форми уступів. Також
необхідно визначити оптимальні роз-

Бурові
роботи

Вибухові
роботи

Таблиця 3
Діаметр шпуру
(свердловини)
Глибина шпуру
Поверхня шпуру
Кут буріння
Вибір вибухівки
Розрахунок необхідної
кількості заряду та
системи ініціювання,
а також послідовності
(порядку) проведення
вибуху
Таблиця 4

Параметри

Практичне
застосування

Рейтинг

Топографічна
експертиза

Розташування кар’єру

5

Геологічне
дослідження

Оцінка якості та кількості каменю відносно
комерційної конкурентоспроможності

10

Геотехнічне
дослідження

Визначення термінів та кількості видобутку
блоків необхідної форми та об’єму

8

Залягання
кар’єру

Проектування під’їзних шляхів, геометрії
блоків тощо

7

Кар’єрна техніка

Вибір необхідної техніки для видобування

6

Кар’єрне
устаткування

Вибір необхідного устаткування
для ведення різноманітних робіт
з розробки кар’єру

9

Виробничий
план

Проектування необхідної кількості уступів,
робочих площадок тощо

5

Підготовчі роботи, план розвитку

4

Контроль за забрудненням, відходами
виробництва тощо

5

Розрахунок витрат/прибутків тощо

10

План розробки
кар’єру
Природоохоронний
план
Економічний
аналіз
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міри блоків та технологічні операції
для підготовки до видобування та
власне видобування блоків із масиву.
У таблиці 3 представлені параметри,
що безпосередньо впливають на геометрію блоків при проведенні бурових
та вибухових робіт.
Беручи до уваги наведені вище
п’ять факторів, були визначені результати показників технологій видобування та застосування різної кар’єрної
техніки при розробці різноманітних родовищ декоративного каміння. Ступінь
впливу різних факторів на розробку
кар’єру представлено в таблиці 4.
Оцінка проводилась за 10-бальною
шкалою в порядку збільшення впливу
від меншого до більшого.
На завершення теми потрібно зазначити, що індустрія природного каміння в Україні проходить фазу впровадження європейських технологій, а
це вимагає швидкого адаптування до
умов світового ринку, а саме, підвищення якості видобутих блоків та відповідно виробів з них. Не за горами
чемпіонат Європи 2012 р. та олімпіада
у м. Сочі (Росія), що зумовлює збільшення попиту на природне каміння.
Отже, саме зараз час робити певні
кроки у вірно вибраному напрямку.
Сподіваюсь, що викладений вище
матеріал стане у нагоді потенційним
інвесторам.
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Using and design

Сучасні методи
проектування
виробів
з природного
каменю
Частина 2. Отримання тривимірних
фотореалістичних моделей виробів з каменю

У

В. І. Сидорко, доктор технічних наук
В. В. Пегловський, кандидат технічних наук
В. Н. ЛяхІв, інженер
Науково-технологічний алмазний концерн «Алкон»
НАН України

УДК.679.8. Рассматривается реализация возможности создания деталей и изделий из природных полудрагоценных и декоративных камней с использованием трехмерного проектирования. На конкретных примерах показана возможность получения фотореалистичных трехмерных параметрических моделей с
приданием им комплекса свойств полированных поверхностей соответствующих
различным видам природных камней.
Realisation of possibility of creation of details and products from natural semiprecious
and decorative stones with use of three-dimensional designing is considered. On
concrete examples possibility of reception of photorealistic three-dimensional
parametrical models with giving of a complex of properties of the polished surfaces
of natural stones corresponding to various kinds by it is shown..
10

деяких галузях промисловості, наприклад, при виготовленні художньо-декоративних
виробів з природного напівдорогоцінного і декоративного каміння [1], деяких видів будівельних виробів [2], може виникати необхідність
ще до виготовлення цих виробів оцінити різні їх особливості, наприклад,
естетичні. Це пов'язано з високою
вартістю таких каменів [3], значною
вартістю алмазного інструменту і технологічного устаткування, які використовуються при їх обробці, а також
трудомісткістю процесу обробки каменю.
Для цього в цих галузях промисловості широко використовуються методи проектування виробів із застосу-
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Використання та дизайн
ванням спеціальних конструкторських
і дизайнерських програм. Особливий
інтерес викликають можливості, що
створюються при тривимірному проектуванні деталей з подальшою їх
збіркою у виріб.
Такі можливості дають, наприклад,
програмні продукти «Mechanical
Desktop», а також «Autodesk Inventor»,
створені компанією «Autodesk» для
твердих тіл, які використовуються
перш за все в машинобудуванні, приладобудуванні, автомобілебудуванні
і т. ін.
Тривимірне проектування дає можливість створювати параметричні моделі деталей та компонувати з них
різні, у тому числі складки і вироби.
Ці можливості детально описані в літературі [4]. У частині першій даної
статті [5] показана можливість створення тривимірних параметричних моделей деталей і виробів з природного
каменю.
Проектування виробу у такий спосіб дає можливість ще до виготовлення розглянути його в будь-якій проекції, з необхідних точок огляду і відстані для складання повного уявлення
про проектований виріб, відповідність
його складових частин, колірних рішень і т. ін.
На рис. 1, 5, 6 представлені моментальні фотографічні відображення
тривимірних параметричних моделей
виробів з природного каменю, які
отримані при проектуванні. Ці моментальні фотографічні відображення послідовно перетворені з форматів деталей і складальних одиниць Autodesk
Inventor у формат двомірної растрової

а

графіки Windows; файли у форматах
деталі ipt і складальних одиниць iam
перетворені до виду bmp або jpeg.
Таке проектування також дає можливість надати складовим частинам
виробу відповідне забарвлення і певні
«стандартні» властивості поверхонь,
наприклад, текстури поверхонь різних
металів, пластмас, а також поверхонь
деяких каменів.
На рис. 1 представлена тривимірна
параметрична модель годинника [6],
поверхням якої або не надані ніякі
властивості (рис. 1а), або надані властивості з використанням «стандартної» бібліотеки і «редактора стилів»
Autodesk Inventor (рис. 1б).
Для надання текстури матеріалів у
«стандартній» бібліотеці текстур використовуються фотографічні зображення цих матеріалів. І якщо для металів,
пластмас і деяких інших матеріалів
інформації про текстуру їх поверхонь
достатньо, зважаючи на їх відносну
однорідність, то для таких матеріалів
як природні напівдорогоцінні і декоративні камені, об'єму і якості інформації
про колірні, відбивні, поліхромні і тектонічні особливості текстур недостатньо. Це можна помітити, розглядаючи
рис. 1б, де поверхня виробу представляється такою, що складається з численних однорідних елементів. І якщо
для деяких монохромних видів каменю цей принцип може бути використаний, то для напівдорогоцінних і деяких
видів декоративних каменів він не може бути застосовний.
На рис. 2 показані деякі текстури
поверхонь каменів, зібрані в «стандартній» бібліотеці програми.

б

в

а

б

Рис. 1. Тривимірна параметрична
модель годинника з каменю:
а – без надання поверхням спеціальних
властивостей;
б – з наданими «стандартними»
властивостями позолоченого
полірованого металу і каменю

г

Рис. 2. Деякі «стандартні» текстури поверхонь каменю з бібліотеки програми
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Розглядаючи представлені зразки
текстур матеріалів, можна побачити,
що на них представлені недостатньо
якісно поліровані (рис. 2а) або необроблені поверхні каменів (рис. 2б,
2в, 2г). Відомо, що необроблені, або
«дикі», поверхні каменів в
декоративно-художніх виробах практично не використовуються. Крім того, самі файли текстур несуть малий
об'єм інформації, оскільки є фотографічними зображеннями невеликих за
розмірами ділянок поверхні і не можуть повністю характеризувати текстуру поверхні деталей та виробів з
каменю.
Тому для вдосконалення процесу
тривимірного проектування виробів з
каменю нами запропоновано створити
спеціальну бібліотеку текстур природних напівдорогоцінних і декоративних
каменів і доповнити нею вказану програму.
Бібліотека текстур природних напівдорогоцінних і декоративних каменів створювалася шляхом сканування високоякісних полірованих поверхонь різних видів каменів, геометричні розміри яких приблизно відповідають розмірам проектованих деталей.
Зразки природних каменів виготовлялися розмірами приблизно відповідними формату А4. Фінішна обробка цих зразків (полірування) проводилася
на
шліфувальнополірувальному верстаті марки 3ШП320 (рис. 3а), який використовується
у тому числі для обробки оптичних поверхонь, із застосуванням абразивного інструменту (шайби полірувальної
типу 6А2П – рис. 3 б) із зв'язаним

а

б

Рис. 3.
Устаткування та
інструмент для
фінішної обробки
зразків
природного
каменю:
а – верстат
марки 3ШП-320;
б – інструмент
із зв’язаним
абразивом

а
б

абразивом. Як абразив використовувався порошок на основі діоксиду церію (CeО2), а як зв'язка поліетилентерефталат (ПЕТФ) [7]. Чистота обробленої таким чином поверхні зразків
відображала чистоту поверхні каменів
в готових декоративно-художніх виробах і відповідала 12 класу шорсткості
з висотою мікронерівностей Ra
0,020—0,040 мкм.
Слід зазначити, що отримання таких зразків пов'язане з певними труднощами, оскільки не всі з натуральних
напівдорогоцінних каменів зустрічаються в природі з розмірами, що дозволяють отримати достатню за
об'ємом інформацію про текстуру каменя, а також у зв’язку зі значною
трудомісткістю досягнення високого

ступеня чистоти поверхонь у деяких
видів таких каменів.
На рис. 4 а. б, в, г представлені
деякі види поверхонь, які отримані
способом, описаним вище, а в таблиці показані фрагменти поверхонь деяких текстур каменів із зібраної бібліотеки.
Розмір файлів з отриманими таким чином фотографічними зображеннями текстур поверхонь за
об'ємом своєї інформації в сотні разів
більше «стандартних», закладених в
бібліотеку Autodesk Inventor, що при
їх накопиченні призводить до зниження швидкодії системи. Це спостерігається при відкритті раніше створених
файлів параметричних моделей з наданими ним властивостями поверхні і
при наданні знов проектованим деталям таких властивостей. Тому для
тих ПЕОМ, що використовують програму з такою бібліотекою текстур,
необхідні більші об’єми оперативної
пам'яті та відеокарти.

г

в

Рис. 4. Зразки полірованих поверхонь каменів: а – скарну; б – кварциту: в – серпентиніту; г – чароїту
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Деякі текстури полірованих поверхонь
напівдорогоцінних каменів різного походження

Флюорит.
Чубаргатське

Лиственіт.
Ленінське

Нефрит.
Кольське

Малахіт.
Високогірне

Нефрит.
Східносибірське

Офіокальцит.
Росія

Обсидіан.
Вірменія

Амазоніт.
Гора Плоска

Порфір.
Шавасайське

Родоніт.
Алтин-Топканське

Яшма.
Маломуйнаковське

Яшма.
Калканське

Жадеїт.
Верхньоусурійське

Кремінь.
Онежське

Халцедон.
Тас-Калганське

Халцедон.
Джамбульське
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Using and design

Для отримання фотореалістичних
моделей необхідно також, щоб вбудовувані елементи (комплектуючі вироби
і нормалізовані деталі) моделі по своєму зовнішньому вигляду відповідали
натуральним.
Отримання таких моделей розглянемо на прикладі годинника (рис. 5а), що
вставляється в диск годинника (рис. 1б).
Дана модель представляє складальну
одиницю, що складається з декількох
деталей: перехідника, корпуса годинника, скла і циферблата (рис. 5б).
Якщо більшість деталей, що складають цю збірку, можуть бути отримані основними прийомами тривимірного
проектування «обертанням» і «витягуванням» [5], то побудова циферблату
вимагає пояснень. Циферблат створюється шляхом отримання плоского виробу необхідних розмірів, що будується
як звичайна деталь, якому надаються
властивості реального циферблату, а
потім методом “віднімання” об'ємів тіл
отримують остаточний його вигляд.
З урахуванням створення вищезгаданим способом бібліотеки текстур
природних каменів, що є доповненням
до даної програми, виріб (рис. 1) може
бути представлено в декількох варіантах (рис. 6 а, б, в, г). Причому поверхням виробу надані властивості різних
природних каменів, текстури яких показані вище як приклад (рис. 4).

Рис. 5.
Тривимірні
параметричні
моделі:
а – годинника;
б – циферблата
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Метод тривимірного
проектування є найбільш
відповідним інструментом
при створенні виробів
з каменю, оскільки надає
можливість проектантові
ще до виготовлення виробу
отримати якнайповніше
просторове уявлення про
проектований виріб.
Крім того, він дає
інструменти для
представлення виробу
в будь-якій проекції,
з необхідної точки огляду
і відстані, а також
можливість отримати
уявлення про
пропорційність і
гармонійність його
складових частин і виробу
в цілому.

Текстура поверхні, зображена на
рис. 6а, відповідає поліхромним, світловідбивним та тектонічним особливостям поверхні датолитового скарну,
а текстури поверхонь, представлених
на рис. 6б, в, г, відповідно: кварциту,
серпентиніту і чароїту.
Слід зазначити, що кожен із зрізків каменю характеризується неповторними індивідуальними поліхромними, світловідбивними і тектонічними особливостями. І тому навіть повністю відповідне одному конкретному зразку фотографічне зображення, перенесене на деталь, може
відрізнятися від іншого аналогічного
зразка.
Таким чином, метод тривимірного
проектування є найбільш відповідним
інструментом при створенні виробів з
каменю, оскільки надає можливість
проектантові ще до виготовлення виробу отримати якнайповніше просторове уявлення про проектований виріб. Крім того, він дає інструменти
для представлення виробу в будь-якій
проекції, з необхідної точки огляду і
відстані, а також можливість отримати уявлення про пропорційність і гармонійність його складових частин і
виробу в цілому.
Спосіб дає можливість створити
фотореалістичне віртуальне зображення виробу, що практично повністю

а

б
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а

б

в

г

Рис. 6. Тривимірна параметрична модель годинника з каменю з наданими її поверхнямвластивостей різних природних каменів: а –
скарну; б – кварциту; в – серпентиніту; г – чароїту

відображає поліхромні і тектонічні
особливості натурального напівдорогоцінного або декоративного
каменю та світловідбивні особливості, надані їм поліровкою, а також дає можливість перенести
специфічні властивості поверхонь
природних каменів із спеціально
підготовлених зразків на тривимірні параметричні моделі деталей та виробів.

кДК
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Львівщина.
Правоохоронці викрили
підприємця, що заробляв
на незаконному
видобутку гравію

Більше семи мільйонів гривень заробив на незаконному видобутку гравію
з русла ріки Стрий приватний підприємець. Стрийська міжрайонна прокуратура збудила щодо нього кримінальну
справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального
кодексу України.
Відповідно до матеріалів Управління
по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Львівській області, директор ТОВ, зловживаючи службовим становищем і керуючись
робочим проектом, що передбачає забір
гравію для власних потреб, що до того ж
не був погоджений з територіальними органами Мінприроди у встановленому порядку, налагодив промисловий видобуток
піщано-гравійної суміші. Обсяги незаконного видобутку досягли 92,7 тис. кубометрів. Як відзначають податківці, при цьому порушувалися також Водний кодекс
України, Кодекс України про надра та Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок
видачі дозволів на проведення робіт на
землях водного фонду України».
Таким чином, директор підприємства
протягом 2006—2007 років незаконно
одержував мільйонні прибутки, які надалі легалізував і використав для власних потреб. Розслідування кримінальної
справи триває.

Івано-Франківщина.
Виявлено факти
несанкціонованого вибору
піщано-гравійної суміші

Незаконний вибір піщано-гравійної
суміші є однією з найболючіших екологічних проблем Івано-Франківщини. Зазвичай взимку через несприятливі погодні умови ця проблема стає менш
актуальною. Однак, тільки минулого
тижня настала відлига, Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській
області були виявлені перші факти таких порушень в цьому році.
Відділом оперативного міжрайонного
контролю в ході рейдової перевірки
спільно з громадськими інспекторами
виявлено факт несанкціонованого вибору піщано-гравійної суміші з русла р.
Прута в Коломийському районі. Винуватця притягнуто до адміністративної
відповідальності.
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використана інформація,
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Відділом екологічного контролю за
використанням і охороною земель та
надр за зверненням депутата обласної
ради здійснено перевірку щодо незаконного несанкціонованого вибору піщаногравійної суміші на території земель
сільської ради с. Камінна Надвірнянського району. За результатами перевірки будуть нараховані збитки за нанесену довкіллю шкоду.

Миколаївщина.
Передано в оренду «Нівену»
5,4 га для видобутку граніту

Миколаївською обласною державною
адміністрацією передано в оренду на
6 років ТОВ «Нівен» (Миколаїв) 5,3934 га
для видобутку корисних копалин Новоселівського родовища граніту Арбузинського району Миколаївської області.
Таке рішення Миколаївською ОДА
підписано 31 грудня 2008 р. Вартість
оренди в рішенні ОДА не названо.
З  орендованих 5,4 га земель 2,5 га —
землі промисловості, 1,9 га — під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами й будівлями, 1 га — під гідротехнічними спорудженнями.

ТОВ «Нівен» має у своєму розпорядженні спеціальний дозвіл на користування надрами до 20 вересня 2014 р.
ТОВ «Нівен» зареєстровано в Миколаєві у 1997 році.

Росія. Цього року на аукціон
буде виставлено алмазне
родовище

В Іркутській області планується почати
видобуток алмазів. Відповідно до інформації Роснадр, у другому кварталі 2009 року буде проведено аукціон на право користування ділянкою надр ЧукшаКовінська. Ця ділянка багата алмазами.
Як показала попередня геологічна розвідка, серед алмазів можуть зустрічатися й
камені ювелірної якості. Площа, що виставляється на аукціон, перебуває на території трьох районів Іркутської області:
Усть-Ілімського, Братського й Чунського.

Росія. Гідротермальні
смарагди російського
виробництва

Російське представництво компанії
«Taіrus Co.Ltd» (Thaіland), компанія «МАД
Даймонд» виготовляє для реалізації гід-
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Росте виробництво
синтетичних алмазів
Рік у рік збільшується виробництво синтетичних алмазів, яке зараз сягає 100000 каратів на рік.
Раніше синтетичні алмази застосовували тільки у техніці, тому що
вони були дуже маленькими. Завдяки прогресу в хімії недавно
стали одержувати штучні алмази
ювелірної якості. Ці алмази на
третину дешевші від природних.
Можливо, згодом виробництво
синтетичних алмазів повністю виключить видобуток природних.
Зараз вирощують алмази величиною більше карата. Рукотворні
алмази по своїй фізичній і хімічній
структурі повністю ідентичні натуральним каменям. Крім цього,
природні алмази можуть бути змінені за допомогою хімії. Введення
в камінь спеціальних домішок може змінити його колір і одержати
кольорові алмази, які дуже рідко
зустрічаються в природі. Все це
приведе до того, що ціни на алмази будуть знижуватися.
ротермальні смарагди. Компанія тільки
нещодавно вийшла на російський ринок. Крім смарагдів, «МАД Даймонд»
вирощує олександрити, сапфіри, діаманти ювелірної якості. Ціни на дорогоцінні
камені цієї компанії найнижчі в Росії. На
продаж представлена велика кількість
каменів, у тому числі й гідротермальні
смарагди «колумбійського» кольору. Дорогоцінні камені продаються як у вигляді
сировини, так і різного огранювання.

Росія. Геологи виявили
під Мінусинськом багаті
запаси облицювального
каміння

За повідомленням адміністрації Мінусинська, такої кількості високоякісного
мармуру, граніту, серпентиніту, нефриту, жадеїту й іншого облицювального
каміння немає в жодному іншому російському регіоні. Дійсною таблицею Менделєєва стало родовище у Східному
Саяні, назване «Веселка». Серед багатьох мінералів «Веселки» є дуже дорогий і рідкісний камінь – евклаз.
Відзначимо, що ТОВ «Мінусинська
геологорозвідувальна партія» традицій-

кДК

но веде пошук корисних копалин на півдні краю. Бюджет експедиції на 80 відсотків складається із засобів, виділених
державою на пошуки рудного золота.
У ході останніх досліджень геологи
підготували запаси фосфатів, цеолітів,
розробили металургійну базу (розвідані
родовища заліза, молібденових, мідних
руд). Кілька нових об'єктів уже були виставлені на аукціон і одержали свого
надрокористувача.

Росія. Затверджено
концепцію розвитку
нефритової галузі Республіки
Бурятія на 2009—2011 р.

Концепцію розвитку нефритової галузі Республіки Бурятії на 2009—
2011 роки затвердив уряд РБ.
Концепція є базою для розвитку ювелірної й каменеобробної промисловості і
побудована відповідно до природноконкурентних переваг республіки. Бурятія
займає одну із провідних позицій серед
суб’єктів Російської Федерації по забезпеченості корисними копалинами. На її
території розвідано більше 700 родовищ
різних корисних копалин. Запаси й ресурси нефритової сировини, наявні на території республіки, становлять 90% від загальноросійських запасів. У Росії розвідано й оцінено 16 родовищ, з яких 13 знаходяться у Бурятії. Родовища зосереджені в Муйському, Баунтовському, Окинському, Тункинському і Закаменському
районах. Загальний рівень добутої сировини у 2007 році перевищив 900 тонн
нефриту-сирцю й 272 тонни нефриту сортового. Частка нефритової промисловості
у добувній галузі республіки по обсягах
виробництва й чисельності працюючих
становить 2,2%. В основному весь обсяг
добутої сировини в необробленому вигляді вивозиться за межі республіки.
Концепцією заплановане створення
міжвідомчої республіканської комісії з
аналізу діяльності добувних організацій,
організацій по видобутку корисних копалин зі 100-відсотковою часткою власності
республіки в статутному капіталі. Також
передбачено і просування на регіональних і зовнішніх ринках нефритової продукції, зробленої в республіці, організація
торгового дому по реалізації нефриту.

Канада. Знайдено нове
родовище алмазів

Проводячи розвідку корисних копалин
на території, розташованій у Нунавуте
(Канада),
компанія
«Starfіeld

№ 1 (55) березень 2009

Resources Іnc.» виявила в зразках глини
алмази. Це родовище багате на кобальт,
нікель, паладій, родій, платину. При проведенні розвідки у 2005—2006 роках
співробітниками компанії було взято більше 1000 зразків глини, які були відправлені на мінералогічну експертизу. До теперішнього часу експертиза завершена
тільки по 12% зразків, але у двох з них
були виявлені алмази. Алмази дуже дрібні, невисокої якості, але ця знахідка може стимулювати подальший пошук більш
великих ювелірної якості каменів.

Намібія. Засновано
Асоціацію намібійських
алмазних виробників

Недавно алмазні виробники Намібії
заснували асоціацію під назвою
«Dіamond Manufacturers Assocіatіon of
Namіbіa» (DІAMAN). Вона була створена
з метою розвитку індустрії й одноголосного лобіювання компетентних органів.
Новим генеральним секретарем
DІAMAN став Комбабаеду Капванга
(Kombadayedu Kapwanga). Головою асоціації стане Беран Себер (Burhan Seber),
який є управляючим директором
«Hardstone Processіng». На першому засіданні асоціації головним питанням був
вибір одноголосної стратегії виживання
гранувальних виробництв у нинішніх
умовах. Але після довгого обговорення
єдиного рішення вироблено не було.
Члени асоціації вважають, що все залежить від того, як себе поведе De Beers і
чи відпустить ціни на сировину.
Економічний спад у США вплинув на
алмазний ринок. Борги компаній, що займаються обробкою алмазної сировини,
почали рости через відсутність кредитних опцій і неможливість придбання додаткового запасу алмазної сировини.

Індія. «Rіo Tіnto» запускає
проект по обробці алмазів
в Індії

Індійська компанія «Rіo Tіnto» незабаром запустить у дію проект щодо виробництва оброблених алмазів у районі
Chhatarpur штату Madhya Pradesh. Про
це повідомив Державний міністр Мінеральних ресурсів Індії Rajendra Shukla. У
своєму повідомленні він додав, що від
реалізації проекту держава очікує одержувати один мільярд індійських рупій
($ 20,65 млн.) у вигляді ліцензійного
платежу щорічно.

17

ASSOСIATIONS

Асоціація

«Виробників нерудних
будівельних
матеріалів України»
історія, здобутки, перспективи

історія, здобутки, перспективи
В. К. Нецький,
генеральний директор
Асоціації

З

а часів існування Радянського
Союзу підприємства підгалузі
нерудних будівельних матеріалів, які виробляли щебеневу продукцію і були розташовані на території
України, входили до складу майже 20
різних міністерств та відомств, в тому
числі навіть Міністерства лісового господарства УРСР.
Переважна більшість найпотужніших підприємств з виробництва щебеневої продукції входила як до складу республіканських міністерств (Міністерство промисловості будівельних
матеріалів УРСР, Міністерство будівництва та експлуатації автомобільних
18

доріг УРСР тощо), так й до складу союзних міністерств (Міністерство енергетики СРСР, Міністерство шляхів
сполучення СРСР, Міністерство транспортного будівництва СРСР, Міністерство оборони СРСР тощо). Ліквідація
більшості
союзнореспубліканських міністерств внаслідок розпаду Радянського Союзу та
неефективна робота створених на їх
базі державних корпорацій разом з
процесами корпоратизації і приватизації призвели до відокремлення багатьох
підприємс тв,
втрати
взаємозв'язків та умов співпраці між
ними, припинення будь-яких скоординованих дій, що не дозволяє у повній
мірі використовувати їх сировинний і
виробничий потенціал, проводити
єдину науково-технічну політику, ви-

рішувати нагальні питання щодо подальшого розвитку підгалузі.
В державі склалася ситуація, коли жодне міністерство або інший
центральний орган виконавчої влади
не переймалися інтересами підприємств нерудної підгалузі, тобто її
підприємства разом з усіма проблемами опинилися взагалі нікому не
потрібні.
Тому за ініціативи ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд» (Рівненська область) і ТОВ
«Сіпан ЛТД» (м. Київ) у 2005 році відбулося засідання керівників щебеневих підприємств (загалом близько 15
підприємств), на якому вони висловилися за створення Асоціації «Виробників нерудних будівельних матеріалів
України».
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АСОЦІАЦІЇ
Згідно зі Статутом Асоціація має
здійснювати завдання щодо захисту
прав та інтересів її членів, включаючи
законодавчі та правові гарантії їх діяльності, лобіювання інтересів членів
Асоціації та галузі в цілому; формування сфери професійного спілкування та розвитку в галузі видобування
корисних копалин та користування
надрами; сприяння ділового партнерства у взаємовідносинах між членами
Асоціації та органами державної влади та управління; підвищення інформованості суспільства про роль та значення галузі видобування нерудних
копалин і користування надрами в народному господарстві та економіці
країни тощо.
В теперішній час до складу Асоціації (крім вищезазначених підприємствзасновників) входять щебеневі підприємства, що розташовані у 12 областях
України, серед яких такі великі за обсягами виробники продукції, як Державне підприємство Міністерства оборони України «Кременчуцьке
кар’єроуправління «Кварц» і Відокремлений структурний підрозділ «Крюківське кар’єроуправління» (обидва –
Полтавська область), ТОВ «Рибальський кар’єр» (Дніпропетровська область), ВАТ «Тельманівський кар’єр»
(Донецька область), Овруцький щебеневий завод (Житомирська область),
ВАТ «Запорізьке кар’єроуправління»
(Запорізька область), ЗАТ «Кіровоградграніт» і ВАТ «Гайворонський спеціалізований кар’єр» (обидва – Кіровоградська область) тощо.
Одними з основних питань, якими
займалася та займається нині Асоціація, є:
• напрацювання переліку документів, який підприємства нерудної
галузі використовують при вирішенні судових справ стосовно віднесення автосамоскидів марки
«БелАЗ» до транспортних засобів,
що не є об’єктами оподаткування
відповідно до Закону України від
11 грудня 1991 р. № 1963-ХП «Про
податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів»;
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• розробка і впровадження пропозицій до проекту Податкового кодексу України щодо методології та
нормативу плати за користування
надрами для видобування каменю
будівельного;
• скасування необґрунтованого надання платних послуг обласними
державними екологічними інспекціями Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та експертно-технічними центрами Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду;
• ініціювання питання щодо внесення
змін до статті 16 Закону України
«Про оренду землі» та статті 124
Земельного кодексу України в частині набуття права оренди земельних ділянок для розробки корисних
копалин не на аукціонах;
• внесення інших змін до земельного
законодавства України, зокрема до
статей 146 і 150 Земельного Кодексу України в частині викупу земельних ділянок, в тому числі земельних
ділянок особливо цінних земель,
для таких суспільних потреб, як видобування корисних копалин відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), а також внесення
змін до статті 21 Закону України
«Про оренду землі» щодо

Асоціація вважає,
що вирішення нагальних
проблем щебеневих
підприємств
на законодавчому рівні
та відстоювання
їх інтересів в центральних
органах виконавчої влади
можливе за умови
якнайбільшого
представлення таких
підприємств, тому вона
завжди відкрита
для спілкування.
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обов’язкової диференціації діючого
відсоткового нормативу орендної
плати за земельні ділянки в залежності від самої площі цієї ділянки та
її цільового використання та ін.
Загалом діяльність Асоціації ґрунтується на пропозиціях підприємств,
які входять до її складу.
З метою захисту інтересів підприємств Асоціації в органах законодавчої
та виконавчої влади фахівці Асоціації
свого часу були включені та працюють
у складі Ради підприємців при Кабінеті
Міністрів України та Громадської колегії
при Комітеті Верховної Ради України з
питань податкової та митної політики.
Так, у складі робочої групи при Раді підприємців з перегляду регуляторних актів у сфері землекористування
фахівці Асоціації займаються питаннями розробки концепцій структурного
реформування земельних правовідносин, впливу регуляторної політики на
земельні правовідносини, розвитку
ринку землі, змін до механізму визначення плати за землю.
У зв’язку з проведенням в Польщі
та Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Асоціація налагодила співробітництво щодо обміну досвідом та відповідною інформацією з Асоціацією роботодавців
нерудних матеріалів Польщі.
Асоціація проводить загальні збори
директорів підприємств, що входять
до її складу, на які запрошувала фахівців Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації
України, Державного комітету України
із земельних ресурсів.
Про свою діяльність Асоціація систематично інформує майже 60 провідних підприємств нерудної галузі у бюлетені Асоціації «Виробників нерудних
будівельних матеріалів України».
Асоціація вважає, що вирішення
нагальних проблем щебеневих підприємств на законодавчому рівні та відстоювання їх інтересів в центральних
органах виконавчої влади можливе за
умови якнайбільшого представлення
таких підприємств, тому вона завжди
відкрита для спілкування.
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Декоративне каміння

Exhibitions calendar
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19 / 03
22 / 03 / 2009
Росія, Москва
24 / 03
27 / 03 / 2009
Бразилія, Сан-Паулу
25 / 03
28 / 03 / 2008
Туреччина, Ізмір
28 / 03
29 / 03 / 2009
Швейцарія, Лозанна
31 / 03
03 / 04 / 2009
Росія, Москва
01 / 04
03 / 04 / 2009
Польща, Кельце
09 / 04
12 / 04 / 2009
Росія, Москва
10 / 05
12 / 05 / 2009
Великобританія,
Лондон
20 / 05
23 / 05 / 2009
Німеччина, Нюрнберг
23 / 06
26 / 06 / 2009
Росія, Москва
28 / 06
30 / 06 / 2009
Великобританія,
Лондон
20 / 08
22 / 08 / 2009
Австралія, Сідней
30 / 09
03 / 10 / 2009
Італія, Верона
02 / 11
06 / 11 / 2009
Йорданія, Амман
05 / 11
08 / 11 / 2009
Польща / Вроцлав
05 / 11
08 / 11 / 2009
Туреччина / Стамбул
19 / 11
22 / 11 / 2009
Польща / Познань
19 / 11
22 / 11 / 2009
Туреччина / Анталія

Baustein – 2009 (Кераміка і камінь)
8-й Міжнародний спеціалізований салон кераміки,
природного і штучного каміння
REVESTIR – BRAZILIAN TILE
AND STONE EXHIBITION 2009
Міжнародна спеціалізована виставка черепиці,
кахлю і будівельного каменю
MARBLE 2009
15-a Міжнародна виставка природного каміння і технологій
Bourse aux mineraux et fossiles 2009
Спеціалізована виставка у сфері видобутку корисних копалини і мінералів
MosBuild: Ceramic & Stone
Міжнародна виставка «Кераміка і камінь» у рамках будівельної виставки
«МосБілд»
INTERKAMIEN
Міжнародна виставка природного каміння, обладнання по його обробці
і послуг
Салон Каминов – 2009
5-а Міжнародна виставка
kbbreview Expo 2009 incorporating The Tile & Stone Show and Floorstyle
Міжнародна виставка природного каміння, керамічної плитки та
облицювальних матеріалів
STONE+TEC
Міжнародний ярмарок виробів з природного каміння і технологій
їх виробництва
ЭкспоКамень – 2009
Міжнародна виставка природного каміння, виробів з нього, технологій
розробки кар’єрів, обладнання та інструментів для видобутку та обробки
природного каміння
The Tile & Stone Show
Виставка будівельних матеріалів і каменеобробки
Full Frontal Tile & Stone Expo
Міжнародна виставка плитки, природного каміння
і обладнання для його обробки
Marmomacc
Міжнародна виставка мармуру, іншого природного каміння
і технологій
Stone Jordan 2009
Міжнародна виставка природного каміння і мармуру
KAMIEN
Міжнародна виставка обладнання і технологій
для видобутку і переробки каменю, природного каміння
(граніту, мармуру, пісковику, вапняку, травертину),
ювелірних виробів з бурштину
NATURAL STONE
Міжнародна виставка виробів з природного каміння і мармуру
Glass & Stone 2009
Виставка скла та природного каміння, технологій
та обладнання для їх обробки
Anatolia Stone Fair
Міжнародна виставка індустрії природного каміння і мармуру
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КАЛЕНДАР ВИСТАВОК
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11 / 03
14 / 03 / 2009
Польща, Гданськ
15 / 03
16 / 03 / 2009
Австралія, Брісбен
18 / 03
22 / 03 / 2009
Туреччина, Стамбул
20 / 03
23 / 04 / 2009
Малайзія, Куала-Лумпур
26 / 03
02 / 04 / 2009
Швейцарія, Базель
03 / 04
05 / 04 / 2009
Німеччина, Штутгарт
09 / 04
11 / 04 / 2009
Росія, Калінінград
09 / 04
11 / 04 / 2009
Росія, Санкт-Петербург
01 / 05
03 / 05 / 2009
США, Балтімор
03 / 05
03 / 05 / 2009
Німеччина, Гессен
09 / 05
12 / 05 / 2009
Китай, Гуанчжоу
13 / 05
16 / 05 / 2009
Китай, Шанхай
14 / 05
17 / 05 / 2009
Україна, Київ
15 / 05
17 / 05 / 2009
Італія, Верона
15 / 05
23 / 05 / 2009
Росія, Москва
30 / 05
02 / 06 / 2009
США, Лас-Вегас
18 / 06
21 / 06 / 2009
Китай, Гонконг
27 / 06
30 / 06 /2009
Індія, Нью-Делі
02 / 07
05 / 07 / 2009
Китай, Шеньжень
06 / 07
08 / 07 / 2009
Ізраїль, Тель-Авів
08 / 07
11 / 07 / 2009
Малайзія, Куала -Лумпур
20 / 07 / 2009
24 / 07 / 2009
Ліван, Бейрут

AMBERIF 2009
Міжнародна виставка бурштину, ювелірних виробів і дорогоцінного каміння
Australian Jewellery Fair
Найбільша виставка ювелірних виробів і матеріалів в АзіатськоТихоокеанському регіоні
Istanbul Jewelry Show
Міжнародна ювелірна виставка
IJG - Malaysia International Jewellery & Gems Fair
Малазійська виставка ювелірних виробів і дорогоцінностей
BASELWORLD
Міжнародна виставка годинників і ювелірних виробів: діаманти, перли,
дорогоцінні метали і т. ін.
INTERNATIONALE MINERALIEN UND FOSSILLIENBORSE 2009
Мінерали, дорогоцінності, прикраси
Янтарь Балтики
Спеціалізована ювелірна виставка бурштину
МИР КАМНЯ
Ювелірні вироби, вироби із каменю, колекційні матеріали, сировина
International Gem and Jewelry Show
Міжнародне ювелірне шоу дорогоцінностей. Найбільший вибір експонатів з усього

світу зібрано під одним дахом

Antik & Tr
Виставка-ярмарок ювелірних виробів і мінералів
Выставка China International Gold, Jewellery & Gem Fair – Guangzhou
Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, вироби із платини і золото
Jewelry Shanghai - Shanghai International Jewellery Fair
Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, перли, обладнання
Ювелір Експо Україна
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінного і напівдорогоцінного
каміння, обладнання та інструментів для ювелірної промисловості
World Mineral Show
Виставка мінералів і дорогоцінного каміння
Ювелир – 2
Міжнародна виставка ювелірних виробів і подарунків
The JCK Show
Виставка прикрас, ювелірних виробів
Hong Kong Jewellery & Watch Fair
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінного і напівдорого
цінного каміння, обладнання та інструментів для ювелірної промисловості
JCK New Delhi
Виставка-ярмарок ювелірних виробів
CWJF – 2009
Виставка ювелірних виробів, годинників, інноваційних технологій
JOVELLA
Міжнародна ювелірна виставка висококласної продукції світових стандартів
MIJF.
Міжнародна виставка ювелірних колекцій з діамантами, перлами,
нефритом, цінних металів і каміння
Joaillerie Liban
Міжнародна виставка ювелірних прикрас, годинників і предметів розкоші
на Близькому Сході
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