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ВІД РЕДАКЦІЇ / From the editors
Шановні читачі!
Представляємо до Вашої уваги черговий номер журналу “Коштовне та декоративне каміння”, у якому ми продовжуємо публікацію науковців НТАК «Алкон» НАН України про фізико-механічні властивості напівдорогоцінного та декоративного каміння, вплив цих властивостей на оброблюваність природного
каміння.
На сторінках нашого журналу пропонуємо здійснити цікавий екскурс до
гіпсових печер Прикарпаття, дослідити їх мінералогію, ознайомитися з неповторними витворами природи.
Оцінка стародавніх коштовностей з вмістом дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння є сьогодні дуже актуальним питанням. Нові
науково обґрунтовані підходи до їх експертної оцінки, що представлені на прикладі сучасних та антикварних гем, описані у цьому номері журналу.
У рубриці „Камінь в історії” Ви ознайомитесь з дивовижними витворами
скульптора та архітектора Густава Вігеланда, який жив і творив у першій половині ХХ ст. у Норвегії.
Оцінити сучасний стан та перспективи вітчизняної ювелірної галузі Ви зможете, прочитавши інтерв’ю з керівником київської фірми „Центурі”, яка займається імпортом коштовного каміння та огрануванням його сировини.
Крім того, пропонуємо ознайомитися з останніми новинами у сфері гемології, календарем найбільших виставок коштовного та декоративного каміння,
що відбудуться у 2009 році.
Сподіваємось, що журнал “Коштовне та декоративне каміння” припаде до
смаку нашим постійним передплатникам, а також привабить нову аудиторію
читачів.
Всього Вам найкращого!

Dear Readers!
We are glad to present to your attention the regular issue
of our Precious and Decorative Stones publication. We continue
to publish the research done by RTDC ALKON, the National
Academy of Sciences of Ukraine on physical and mechanical
features of semi-precious and decorative stones and their
influence on processing methods of natural stones.
We offer you an exciting excursus to the Forecarpathian
gypsum caves to research their mineralogy and get acquainted
with the unique works of nature.
Valuing of the ancient valuables with precious, semi-precious
and decorative gemstones is an actual question nowadays. New
scientifically grounded approaches to their grading expertise
presented on the example of modern and antique gems are
described in this issue.
In the STONE IN HISTORY heading you will read about
wonderful works of art by Gustav Vigeland, a sculptor and
architect who lived and worked in Norway in the first part of the
XX century.
You can appraise the modern state and perspectives of the
national jewelry industry reading an interview with the director
of the Kiev firm CENTURY that imports gemstones and facets
rough stones.
Additionally we publish the latest news in gemmology and
the calendar of the main Jewellery and Gem Fairs in 2009.
We hope that our Precious and Decorative Stones publication
will suit our regular subscribers’ taste and attract new
readers.
Have a nice time!
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Експертна
оцінка сучасних
та антикварних

гем

Частина 2. Визначення віку та тематики гем
К.В. Татарінцева, кандидат технічних наук
УДК 736.2: 658.62.018: 338.5 В статье сделан обзор особенностей стилевого развития искусства глиптики периода
XVIII-XX столетий. Обращено внимание на зависимость
внешнего вида старинных гемм от уровня развития технологии ювелирного производства. Рассмотрена динамика
создания новых искусственных материалов, которые использовались для изготовления гемм. Исследованы традиции и мода использования определенного вида камней в
ювелирных изделиях различных стилевых периодов.
4

The article observes the peculiarities of the Glyptics style
development during the 18-20 centuries. The attention is
drawn to how the original appearance of the antique gems
can depend on the level of the jeweller technologies
development. It shows the dynamics of new artificial
materials exploration, which were used in creating and
decorating gems. It also analyzes traditions and trends in
using some specific stones in the jewelry of different style
periods.
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C

еред основних показників, що
зумовлюють мінову цінність та
споживну вартість сучасних та
антикварних гем, є вік виробу та рідкісність і оригінальність сюжету, тематики. Ці показники пов’язані між собою,
адже ідентифікований сюжет допомагає точніше визначити вік виробу.
Для правильного датування гем під
час експертної оцінки необхідно визначитися з межами панівних стилів у
минулому, тематикою, майстрами та
традиціями використання матеріалу в
конкретний проміжок часу. Всі ці показники в сукупності допомагають

експерту визначити вік виробу. Велика кількість гем, що зустрічаються на
відкритому ринку, мають вік від другої
половини XVIII  ст. до середини XX ст.
Більш ранні геми, особливо античні,
не перебувають в активному ринковому обігу. Їх можна побачити, за деяким винятком, у музейних та приватних колекціях.
Для кожної епохи та географічного
регіону характерна традиція використання певного виду каміння, яка може
повторюватися в різні періоди часу.
Каміння, з якого виготовляють геми, є

опосередкованим фактором, що допомагає експерту датувати виріб.
Особливості стилю виражені в зачісках, одязі, обличчі, статурі персонажів на зображеннях, у тематиці декору. Наприклад, у XІX ст. та у перші
роки XX ст. зображували реалістичні
фігури або фігури “поважних” жінок,
пишні зачіски або зібране у пучок хвилясте волосся, часто довгі носи, широкі шиї, а близько другої чверті
XX ст. частіше бачимо стрункі жіночі
фігури, коротке волосся з ретролоконами або довге волосся, зібране
у хвіст, інколи маленькі задерті носики
[6, 8].

Фото 1.
Примірники гем.
Георгіанський період

кДК
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Фото 2.
Примірники гем
Вікторіанського періоду
Одяг копіював той стиль, який був
властивий для певної епохи. Жінки на
старовинних гемах одягнені у довгі
спідниці та сукні з відкритими плечима
і глибоким декольте або, навпаки, з
великими комірцями під шию.
Тематика зображення є також одним із факторів, що допомагає експерту при визначенні часових меж створення геми. Наприклад, на античних
гемах частіше зображували тварин, ко6

мах, птахів, портрети історичних осіб,
міфологічні та релігійні образи, а стандартні жіночі профілі скоріше притаманні так званій вікторіанській епосі [1, 2].
Приблизно з кінця XІX ст. – початку XX ст. увійшло в моду зображення ювелірних прикрас на
жіночих портретах. Саме з цього
часу на персонажах, зображених
на гемах, часто зустрічаються намиста з перлів, сережки, вставки
з діамантами. У більш ранні часи
прикрас частіше були квіти та інші
природні елементи декору.
Невелика кількість антикварних гем,
що виставляються на продаж на відкритому ринку, має авторські підписи.
Перелік відомих майстрів-різьбярів
можна знайти в мережі
Internet [9]. Інтерпретація
авторських позначок
– складне завдання. Якщо є можливість визначити
автора, це значно
полегшує датування виробу.
Зазначений вище
ряд чинників допомагає визначити, до якого
часового
проміжку належить гема,
що оцінюється.
Мистецькі стилі зазвичай не мають чітких часових меж. Для одного і того ж
часу можуть бути характерні декілька
стилів.
Коротко розглянемо характерні
ознаки гем провідних європейських
країн-виробників та США, а також
основні тенденції розвитку ювелірної
справи різних часів, починаючи з
XVIII  ст.:
1. Георгіанський період (1714–1830
рр.).
Георгіанський період охоплював
час правління чотирьох англійських

королів на ім’я Георг. Протягом цього
періоду були представлені різні стилі
прикрас. Стилі змінювалися від рококо
до неокласицизму. Мотиви флори та
завитки були типовими для ранньогеоргіанського періоду. Протягом правління Георга ІІІ були популярні різноманітні мініатюри, невеличкі портрети
коханих, чоловічі медальйони із секретами. Тематика прикрас була навіяна
античними мотивами. На це вплинуло
відкриття та активні розкопки міста
Помпеї у другій половині XVIII  ст. [9,
10]. Невисокий рівень медицини опосередковано впливав на створення
коштовностей меморіальної тематики.
Примірники гем георгіанського періоду, що дійшли до нашого часу, є
досить рідкісними. Для цього періоду
характерні прикраси винятково ручної
роботи, які виробляли у невеликій
кількості (рис. 1).
При виготовленні гем перевагу надавали обсидіану, мушлям, оніксу та
сердоліку (4). Рання георгіанська мода характеризується використанням
каменів значного розміру, особливо
діамантів у великій кількості. Найбільш
розповсюдженим камінням у ті часи
були: гранат, топаз, корал та діамант,
часто оправлені сріблом.
Це був період винаходів та інновацій. Огранене скло декількох різновидів із високим світлозаломленням та
блиском, схожим на діамантовий, почали всюди використовувати ювеліри
для імітації діамантів. Близько 1730–
1734 рр. у Франції, а потім і в інших
європейських країнах, почали використовувати вставки зі стразів (названі на честь їх винахідника Г.Ф. Страза).
Для заміни золота з 1720 р. в ювелірній справі почали використовувати
сплав міді та цинку, який називався
«pinchbeck» за іменем його винахідника К. Пінчбека. Застосування замінників дорогоцінного каміння та золота в
ювелірних прикрасах давало можливість робити недорогі копії оригінальних коштовних прикрас для запобігання крадіжкам.
Пік популярності камей був після
того, як Наполеон Бонапарт у 1804 р.
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коронувався на престол у короні, яку
прикрашали античні римські камеї.
2. Вікторіанський період (1830–
1901 рр.).
Цей період практично збігається з
часом правління королеви Вікторії у
Великобританії Ця країна стає провідним ювелірним центром та великим осередком із створення камей.
Якщо в георгіанський період ювелірні
прикраси були дуже індивідуальними,
то у цей час почалося їх масове виробництво.
Ранній період (1830–1850 рр.) багатий на прикраси, зроблені у готичному стилі та стилі ренесанс. Камеї
увійшли в моду і були масово представлені на європейському ринку. Їх
вирізьблювали з агатів, черепашок,
ніжно-рожевого коралу, білого та
сіро-коричневого обсидіану, часто
прикрашали оправами з невеликих
перлинок.
Середній період (1860–1880 рр.)
характеризується виробництвом камей меморіальної тематики. Після
смерті принца Альберта (1861 р.), коханого королеви Вікторії, мода на камеї змінилася з легкої та веселої на
важку та жалобну. Деякий час камеї
вирізьблювали з темного каміння: гагату, чорного оніксу, черепашачого
панцира, скам’янілого дерева, що
символізувало скорботу королеви.
Чорний фон традиційно вживали для
підкреслення настрою жалобних подій
та церемоній. Гранати темно-червоних
відтінків та емаль темних кольорів були типовими для декорування прикрас цього періоду [8, 9, 10].
Взагалі меморіальна тематика протягом вікторіанського періоду активно
використовувалася при створенні коштовностей паралельно із веселими
та легкими мотивами. Це було зумовлено перенаселеністю міст, поганими
санітарними умовами та масовими
хворобами.
У пізній період (1885–1900 рр.)
знову почали виготовляти прикраси із
використанням яскравого каміння.
Для декорування активно використовували перли та діаманти з Південної
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Фото 3.
Примірники гем
Період арт-нуво
Африки. Протягом правління королеви
Вікторії камеями оздоблювали жіночі
обручки, сережки, намисто, браслети,
підвіски, кулони, медальйони та брошки, а також чоловічі кишеньки для годинників, шпильки для шарфів та
персні-печатки [5, 7].
XІX ст. в цілому відзначається виникненням таких відомих компанійгігантів із виробництва ювелірних прикрас, як “Tiffany & Co.” (1837 р.), “Фаберже” (1842 р.), “Cartier” (1847 р.) та
“Bulgari” (1884 р.) [6].
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3. Період арт-нуво (1890–
1915 рр.).
Ближче до кінця XІX ст. вікторіанський стиль змінюється стилем артнуво. Все частіше персонажами гем
стають дівчата з романтичним виразом обличчя, локонами у зачісках та
стрункими фігурами. У стилі провідними є такі риси, як легкість, плавність, витонченість. Для оздоблення
камей часто використовували діаманти та перли. Можна зустріти різьблення по кістці та рогу. У дизайні поши7
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Фото 4.
Примірники гем.
Едвардіанський період

Фото 5.
Примірники гем.
Період арт-деко
рені квіти, метелики та птахи. Головними рисами стилю стають вигнуті
лінії та асиметричні натуральні мотиви. Головна тематика камей – жіночі
обличчя. Коштовне каміння підкрес8

лює їх красу, у декорі переважають
перли. Опал та місячний камінь часто
зустрічаються у кабошонах, характерним є використання яскравих емалей.
Із прикрас, як правило, носили підвіски та намисто.
4. Едвардіанський період (1901–
1920 рр.).
Практично збігається з часом правління у Великобританії короля Едуарда VII (1901-1910 рр) і йде паралельно
із періодом арт-нуво і частково артдеко. Стиль елегантний та радісний,
йому властиві складний дизайн, чіткі
лінії, мотиви флори. У великій кількості використовувались діаманти, дорогоцінне кольорове каміння, перли. У
багатьох випадках провідною ознакою
належності до цього періоду були
яскраві камеї, вирізьблені з мушлі, коралу або обсидіану та обрамлені у філігранну оправу [8].
5. Період арт-деко (1920–
1930 рр.).
У прикрасах цього періоду багато
геометричних елементів. Чорні онікси,
блакитні сапфіри, зелені смарагди,
безбарвні діаманти та червоні корали
визначили моду на колір прикрас.
Форма огранювання багет була дуже
популярною у 20-х рр. XX ст., тому що
вона добре поєднувалася з геометричними формами стилю арт-деко.
Значна кількість прикрас цього періоду має розкішний дизайн. У період
Першої світової війни певні прошарки
суспільства здобули великі гроші, які
вони вкладали у коштовності, зокрема, у прикраси із діамантами, платиною та золотом.
Камеї та їхні оправи оздоблювали
флористичними сюжетами, переважно
із квітів. Переважають жіночі портрети
з коротким волоссям та буклями. У
створенні гем почали широко використовувати синтетичні матеріали: бакеліт (створений у 1907 р.), целулоїд
(створений у 1866 р.) та ін. [11, 12].
Бакеліт є твердою смоловидною речовиною, яка може бути схожа на целулоїд, ебоніт, імітувати бурштин, слонову кістку або навіть мати кращі властивості.

Міжвоєнний період (1918–1939) –
соціально та економічно складний період між Першою та Другою світовими
війнами Він став поштовхом до переходу від стилю арт-деко до ретро.
6. Період ретро (1935–1950 рр.).
У зв’язку з Другою світовою війною
виробництво ювелірних прикрас скоротилося. Після війни стиль трохи
пом’якшав. Тематика – жіночі портрети з романтичним виразом обличчя,
стрункі жіночі фігури, міфологічні сцени, квіти, тварини. Дизайн не ускладнений, деталі не завжди якісно пророблені. Камеї ріжуться з мушлі, агатів, іншого каміння, а також із синтетичних матеріалів.
Платина стає менш доступною, тому замість неї активно застосовується
золото різних відтінків. Для оздоблення прикрас ювеліри масово використовують синтетичне кольорове дорогоцінне каміння (вернейлівські рубіни і
сапфіри) та діаманти. Найбільш популярним камінням цього періоду були:
аквамарин, цитрин, топаз, рубін і сапфір (часто із ефектом астеризму), геліодор, перидот і турмалін [6]. Розповсюдженим видом огранки був кабошон, також спостерігаємо перехід від
старих видів фасетної огранки до нових, більш досконалих.
7. Період від модерну (1950–
1960 рр.) до сучасності.
Більшість сучасних камей є тиражованими. Вони мають невисоку ціну
на ринку та, за деякими виключеннями, створені за допомогою ультразвуку (УЗ). Масова продукція сучасного
різьблення одноманітна за тематикою.
Як правило, переважає зображення
жіночої голівки із зачіскою “кінський
хвіст”, правобічний профіль, маленький задертий догори носик. Більшість
камей вирізьблені на мушлі, а за допомогою УЗ – на агаті. Також часто
зустрічаються вироби з гуми, пластику або скла. Формовані (вилиті) вироби з пластику, скла та інших матеріалів лише імітують камеї. Декоровані порцелянові кабошони також не є
камеями.
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Авторські геми ручної роботи
майстрів-різьбярів високо цінуються. У
цій сфері працює небагато фахівців.
Це пов’язано з тим, що вони мають
володіти низкою якостей, а саме: вміти малювати, знати історію та культуру, володіти навичками різьби по каменю, знати властивості каміння, а
також мати великий досвід. Сучасні
автори обирають різні сюжети: міфологічні, історичні, портретну тематику,
сцени з людського життя та побуту,
зображення флори та фауни тощо.
Для різьблення використовують кістку
мамонта, мушлі, цитрин, топаз, бірюзу, пірит, гетит, різновиди кварцу та
халцедону та ін.
Під час експертної оцінки геми
важливим кроком є розпізнавання образу або трактування тематики зображень, визначення рідкісності та оригінальності сюжету. Ідентифікований
сюжет збільшує вартість камеї.
Найбільш розповсюджена тематика
для камей – жіночий портрет. Зазвичай вирізьблюють правобічні профілі
(лівобічні мало поширені). Зображення
правобічного профілю коштує дешевше, ніж лівобічного. Додаткові елементи декору підвищують вартість. Незвична тематика і цікавий сюжет завжди більш привабливі для покупця.
У мистецтві гліптики поширені такі
теми зображень [3, 8, 9, 10]:
1. Релігійні та міфологічні: св. Георгій і
дракон, Ребекка, Діва Марія, інші
святі та пророки, зображення римських або грецьких божеств, янголи,
фігурки людей або святих під час
молитви, купідони, русалки і т. ін.

і дитина та інші сімейні сцени,
міські сцени.
6. Флора та фауна: різноманітні
птахи, риби, ссавці, комахи,
дерева, сади, квіти та ін.
Як бачимо, під час експертної оцінки сучасних та антикварних гем має велике значення
цілий комплекс знань про історію
життя геми. Якщо застосовувати
ці знання, то результати експертної оцінки будуть об’єктивними. У
серії наступних публікацій ми розглянемо інші показники, їхню сутність і
значення щодо впливу на оцінну вартість гем.
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Фото 6.
Примірники гем.
Період ретро
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2. Портрети: завжди – різноманітні жіночі, портрети історичних осіб; рідко – чоловічі та дитячі портрети.

16. http://www.heritagejewellery.co.uk/
cameo_rings.htm

3. Прапори та патріотичні символи.

18. http://www.polymers-money.com

17. http://www.alhimik.ru/MASTR/mast10.
html

4. Спортивна тематика.

Фото 7.
Примірники гем.
Період від модерну

5. Сценічні: фігури окремих людей,
романтичні сцени закоханих, мати
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Оброблюваність
природного
каміння –
об’єктивна основа
його класифікації
Частина 3. Основні поняття алмазної обробки каміння.
Енергоємність обробки деяких видів природного каміння.
Вплив властивостей природного каміння на енергоємність
його обробки
В.В. Пегловський,
кандидат технічних наук
В.І. Сидорко, доктор технічних наук
В.Н. Ляхов, інженер
О.М. Поталико, інженер
Науково-технологічний алмазний
концерн «Алкон» НАН України

У

першій частині даної роботи
були розглянуті відомі класифікації природного напівдорогоцінного та декоративного каміння [6],
в другій – властивості, що діагностуються у даних групах природного каміння, і вибрані ті з них, які безпосередньо впливають на оброблюваність
10

УДК.679.8. Рассмотрены некоторые основные понятия, используемые в алмазной обработке природных камней. Приведены абсолютные и
относительные значения энергоемкости обработки различных видов
природных полудрагоценных и декоративных камней. Исследовано влияние
прочностных свойств природных камней на энергоемкость их обработки.
Some basic concepts used in diamond processing of natural stones are
considered. Absolute and relative values of power consumption of processing
of various kinds of natural semiprecious and decorative stones are resulted.
Influence strength properties of natural stones on power consumption of their
processing is considered.
(енергоємність та трудомісткість алмазної обробки) цього каміння [5].
Вираз, що пов'язує споживану при
шліфуванні природного каміння потужність з його фізико-механічними
властивостями, можна представити у
вигляді [5]:
N, е = f (ТМ, ρо, Rсж, H),

де N, е – відповідно абсолютна
споживана потужність шліфування
і відносна енергоємність обробки;
Т М – твердість за шкалою Мооса;
R сж – межа міцності при одноосному стисканні: H – мікротвердість
(твердість за Вікерсом); ρо – середня
щільність гірської породи.

№ 4 (58) december 2009

PDS

ВИКОРИСТАННЯ ТАГЕОЛОГІЯ
ДИЗАЙН
Для подальших досліджень необхідно стисло розглянути деякі основні
параметри алмазної обробки природного каміння, до яких можна віднести
характеристики алмазовмісного шару
інструменту та технологічні параметри
процесу обробки (шліфування).
Основними характеристиками алмазовмісного шару прийнято вважати
марку використовуваних алмазів, їх
розмір (зернистість), концентрацію та
зв'язку.
У каменеобробному виробництві
використовуються порошки синтетичних алмазів марок АС 15 – АС 100,
які залежно від їх міцнісних властивостей та геометричної форми зерен
належать до 4 груп [8]. Маркою алмазів є середнє значення межі міцності
алмазних зерен певної зернистості
при статичному стисканні, і ці значення для марок, що розглядаються,
приведені у таблиці 1. У ній також подано геометричні характеристики алмазних зерен даних груп алмазів,
тобто синтетичні алмази з вищою
міцністю мають здебільшого однакову або подібну геометричну форму,

наближену до октаедра, декаедра
або куба (рис. 1).
На рисунку 1 видно, що алмази
марки АС 15 мають більш просторово
розвинену форму, в той час як алмази
марки АС  50 мають більш правильну
геометричну форму.
У каменеобробному виробництві
використовують алмази широкого
діапазону зернистості розмірами від
2500 до 0,1 мкм [8]. При маркуванні
зернистості синтетичних алмазів,
зазвичай, вказують найбільший і
найменший розміри основної фракції алмазів алмазного порошку. Наприклад, марка 315/250 вказує на
те, що в алмазовмісному шарі інструменту в основному знаходяться
алмази зернистістю від 315 до
250 мкм. Процентний вміст основної
фракції синтетичних алмазів саме
таких розмірів складає для вживаної
у каменеобробці зернистості від 70
до 80 %.
Концентрація алмазів каменеобробного інструменту знаходиться у
межах від 25 до 150 %. За 100відсоткову концентрацію алмазів

Таблиця 1.
Міцність та характеристики зерен
синтетичних алмазів різних марок
Марка алмазів
Міцність для порошків
зернистістю 200/160, Н

Характеристика

АС 15, АС 20

АС 32, АС 50

АС 65, АС 80

АС 100

15,0 – 20,0

36,0 – 50,0

65,0 – 79,0

99,0

Зерна алмазів представлені агрегатами, зростками і подовженими кристалами з коефіцієнтом форми зерен від 1,3 до 3,0

Зерна алмазів представлені кристалами, зростками і агрегатами з коефіцієнтом форми зерен не
більше 1,2

Зерна алмазів представлені кристалами, зростками і агрегатами з коефіцієнтом форми зерен
1,1 – 1,2

Зерна алмазів представлені кристалами, зростками з коефіцієнтом форми
зерен не більше 1,1

а
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Рисунок 1.
Геометрична форма
природних алмазів
різних марок:
а – АС 15;
б – АС 50
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приймають таку концентрацію їх в
алмазовмісному шарі інструменту,
коли 1 см3 шару містить 4,4 карата
(ct) синтетичних алмазів.
Як зв'язки у каменеобробці використовують складні багатокомпонентні металеві зв'язки на основі
порошків міді, олова, заліза, алюмінію, цинку та кобальту (наприклад,
М2-01, М10-01 та ін.) [12]. Головною характеристикою зв’язки вважають її твердість за Бринелем
(HRB), яка для металевих зв’язок
знаходиться у діапазоні 70 − 90.
Окрім цього, на операціях чистового
шліфування, а іноді й чорнового
використовують еластичні органічні
зв'язки.
Основними технологічними параметрами процесу каменеобробки
вважають швидкість та тиск обробки,
а також наявність змащувальноохолоджувального технологічного середовища (ЗОТС).
Відносна швидкість обробки (алмазного шліфування) природного напівдорогоцінного і декоративного каміння коливається у широких межах:
від 0,25 м/с при ручній обробці і до
25 м/с при механізованій обробці на
спеціальному верстаті.
Питомий тиск обробки залежить
від потужності вживаного каменеобробного устаткування і не може перевищувати межі міцності при стисканні для даного виду каменю. Фактичне значення допустимих навантажень обробки для більш повно вивчених силікатних систем, наприклад
скла, використовують у декілька разів (8−10) нижче [2].

Рисунок 2.
Устаткування та
інструмент, які
використовували при
визначенні енерго
ємності обробки
природного каміння:
а – установка;
б – інструмент

Як ЗОТС, наприклад, під час буріння свердловин для пошуку золота
використовується рідина на основі
емульсолу Е2–ЕД [9]. У більшості випадків при обробці природного каміння даних груп як ЗОТС використовують воду або воду з домішками (наприклад, содою). У деяких випадках
при обробці твердих видів каміння використовують оливу.
Для вивчення енергоємності обробки (шліфування) природного каміння застосовували експериментальна установку [10] (рис. 2 а), а як
інструмент використовували спеціальний алмазний круг із двостороннім конічним профілем виду
1EE1X 125-3-300-32 [7] (рис. 2 б). Інструмент мав наступні параметри
алмазовмісного шару: АС 32 315/25050 М2-01.
Технологічні параметри проведення
експериментальних досліджень представлені у таблиці 2.
Для досліджуваних видів природного каміння потужність (N),
споживану при шліфуванні, розраховували, виходячи із сил опору,

Таблиця 2.
Технологічні параметри обробки
Технологічні
параметри

Од.
вимірювання

Кількісні
значення

1. Частота обертання інструмента

об./хв.

3000

2. Частота обертання столу

об./хв.

1,5

3. Вертикальна подача на один
оберт столу

мм/об.

5,0

кВт

2,2

4. Споживана потужність

12

що діяли при шліфуванні. Ці сили
визначали відомими методами з
використанням напівпровідникової
мостової схеми, зібраної з тензодатчиків, підсилювача та осцилографа.
Для обробки (як зразок) використовували деталі (підставки – рис. 3 а, б)
різних виробів з напівдорогоцінного і
декоративного природного каміння
(рис. 3 в, г) [11]. У цих підставках виконувалися сферичні заглиблення.
Відносну енергоємність обробки (е)
визначали стосовно енергоємності
мармурового оніксу Карлюкського родовища (Казахстан), як матеріалу, що
показав найменше значення енергоємності обробки з усіх досліджених
видів природного каміння.
Значення споживаної при обробці цих каменів потужності (табл. 3)
приведені у порядку зростання.
Середні помилки експериментальних досліджень визначення споживаної потужності (∆) не перевищували 20%.
З таблиці 3 виходить, що відносна енергоємність обробки значно
розрізняється і знаходитися у межах
е = 1,0 – 2,0. У той же час можна
відмітити, що кількісні значення споживаної при обробці потужності
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Рисунок 3. Деталі (а, б) виробів (в, г), які використовували при
дослідженні енергоємності обробки
Таблиця 3.
Потужність і відносна енергоємність обробки природного
напівдорогоцінного і декоративного каміння
Тип природного каменю

Родовище

Країна

N, кВт

е, відн. од.

1. Мармуровий онікс

Карлюкське

Казахстан

1,03

1,0

2. Флюорит

Чибаргатське

Узбекистан

1,19

1,16

3. Офіокальцит

—

Росія

1,20

1,17

4. Лазурит

—

Росія

1,21

1,20

5. Обсидіан

—

Вірменія

1,32

1,28

—

Росія

1,33

1,29

Чусовське

Росія

1,38

1,34

6. Біломорит
7. Серпентиніт
8. Роговик

—

Росія

1,46

1,42

9. Кварцит

Овруцьке

Україна

1,62

1,57

—

Росія

1,76

1,71

Кольське

Росія

1,80

1,75

—

Україна

1,80

1,75

Орське

Росія

1,81

1,76

—

Росія

1,86

1,81

Криворізьке

Україна

1,88

1,83

16. Кремінь

Московське

Росія

1,92

1,86

17. Жадеїт

Верхньоусурійське

Росія

1,98

1,92

10. Яшма технічна
11. Нефрит
12. Кварц-моріон
13. Яшма
14. Агат-перелівт
15. Джеспіліт

18. Халцедон

Джамбульське

Казахстан

2,05

1,99

19. Скам’яніле дерево

—

Україна

2,06

2,0

20. Агат технічний

—

Росія

2,06

2,0
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близькі для оніксу, флюориту та
офіокальциту; обсидіану, біломорит у та серпентиніт у; агат у,
скам'янілого дерева та халцедону і
т. ін., що створює передумови для
об'єднання досліджуваних видів каміння у групи з близькими значеннями коефіцієнтів відносної енергоємності обробки.
Для визначення впливу міцнісних
властивостей на відносну енергоємність обробки з усіх досліджених видів
каменів (табл. 3) були відібрані мармуровий онікс, офіокальцит, серпентиніт, біломорит, яшма технічна, джеспіліт, кварцит та халцедон. Міцнісні
властивості цих каменів приведені раніше [5] або відомі з літератури [4, 1].
З їх фізико-механічних властивостей
розглядалися твердість за шкалою
Мооса та межа міцності при одноосному стисканні, як найбільш важливі
на наш погляд.
На рисунку 3 графічно представлені апроксимовані лінійними функціями виду Y = κΧ + b з використанням
методу найменших квадратів та застосуванням програмного пакета
«Mathcad 2000 Pro» [3] залежності
відносної енергоємності обробки вибраних каменів від їх міцнісних властивостей: межі міцності при стисканні
(1) і твердості за шкалою Мооса (2).
У даних виразах κ і b − коефіцієнти
регресії.
З рисунка видно, що для даних
видів природних каменів каменям з
вищими значеннями міцнісних властивостей відповідають і вищі значення відносної енергоємності обробки.
У таблиці 4 приведені дані щодо
коефіцієнтів регресії для цих залежностей і середні помилки апроксимацій.
Аналізуючи коефіцієнти регресії
для залежностей, представлених на
рисунку 3, можна відмітити, що
вплив межі міцності при стисканні
дещо перевищує вплив твердості
(за шкалою Мооса). Для цих залежностей середня помилка апроксимацій (∆) не перевищує 10 %, що
13
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свідчить про
об'єктивність
цих закономірностей.
Однак дані залежності не слід
розглядати
як привід для
розрахунку енергоємності обробки природних каменів, а лише як свідчення існуючих тенденцій.
Вплив решти фізико-механічних та
якісних властивостей (мікротвердості і
середньої щільності) аналогічний розглянутим властивостям і відрізняється
лише меншими абсолютними величинами свого впливу на процес обробки
природних каменів.
Отримані результати є підставою
для об'єктивного розподілу природного каміння по групах відповідно
до енергоємності їх обробки, що дозволить кваліфіковано призначати
технологічні параметри обробки каменів залежно від їх приналежності
до тієї або іншої групи, а це особливо актуально при виготовленні
виробів з каменю.

е,

2

відн. од.
е, відн. од
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Рисунок 3. Залежність відносної енергоємності обробки природних каменів
від їх міцнісних властивостей: межі міцності при стисканні (1); твердості за
шкалою Мооса (2)
Таблиця 4.
Коефіцієнти регресії для залежностей відносної енергоємності обробки
природних каменів від їх міцнісних властивостей
Найменування
показників

Коефіцієнти
регресії

Помилки
апроксимації %

κ

b

∆

Межа міцності при стисканні

0,374

0,815

8,3

Твердість за шкалою Мооса

0,266

0,067

6,6
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Книга написана за регламентом навчальної
програми курсів експертів-оцінювачів при
Державному гемологічному центрі України.
Розглянуті основні питання ідентифікації,
загальної класифікації, наукової атрибуції,
визначення якісних характеристик і прогнозування
вартості культурних цінностей.
Подані практичні рекомендації щодо
визначення споживчої цінності та базової вартості
пам’яток культури; описані критерії та методика
обрахування їх оціночної вартості, а також
представлена добірка стислих нарисів з історії
окремих видів пам’яток культури. Для опанування
навичками практичної експертизи запропоновані
численні приклади атрибуції й оцінки пам’яток
культури різних видів.
Видання розраховане на широкий
загал працівників музеїв, колекціонерів,
аукціоністів та підприємців, зайнятих у сфері
торгівлі антикварними речами, а також
рекомендоване для повсякденного використання у роботі працівниками митних служб і
уповноваженими посадовими особами Міністерства культури і туризму України.

До Вашої уваги !!!
Державний гемологічний центр України запрошує слухачів на
одноденні учбові семінари за темами:

♦ „Коштовне каміння”;
♦ „Основи експертної оцінки культурних цінностей із
вмістом природного каміння”;
♦ „Основи експертної оцінки готових виробів із каміння”.
Детальну інформацію щодо проведення семінарів можна
дізнатися за тел./факс 8 (044) 492-93-20, тел. 8 (044) 495-54-85.
Контактні особи:
Рещенко Лариса Олександрівна,
Татарінцева Катерина Володимирівна.
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О

сновним завданням гемології є визначення виду і
якісних характеристик дорогоцінних каменів, а також виявлення методів облагородження, синтетичних аналогів, імітацій. Ці проблеми вирішуються гемологічними лабораторіями, оснащеними сучасними приладами і
розташованими у багатьох країнах світу. В даній статті
приводиться огляд провідних гемологічних лабораторій,
стислий опис їхньої діяльності та устаткування.
На початку минулого століття поява на ринку синтетичних рубінів, вирощених методом плавки у вогні (метод Вернейля), внесла занепокоєння серед ювелірів і торговців
дорогоцінним камінням, особливо у Великобританії, де й
була створена у 1925 р. перша лабораторія з вивчення
дорогоцінних каменів, яку очолив славетний гемолог
Basіl W. Anderson. Пізніше гемологічні лабораторії були
створені й в інших країнах. Завдяки зусиллям Robert Shіpley
у 1931 р. був заснований Гемологічний інститут Америки.
Подальші роботи із синтезу дорогоцінних каменів ювелірної якості, що являють собою штучні аналоги природних
дорогоцінних каменів, сприяли розвитку нових аналітичних
методів у гемології.
Починаючи з кінця 1980-х років, інший аспект гемологічної науки набуває важливого значення – облагородження дорогоцінних каменів. Протягом 80-90-х років відбувався швидкий розвиток методів штучної зміни й модифікації
дорогоцінних каменів, що сприяло підвищенню комерційної
доступності певних видів каменів і створення нових можливостей для бізнесу в ювелірній галузі. В той же час ці
методи ускладнювали визначення якісних характеристик
каменів і відповідно підривали довіру споживачів. Це спонукало до розробки нових аналітичних методів з викорис16

танням тонких мінералогічних і гемологічних досліджень. Нові потреби в області діагностики
дорогоцінних каменів змусили гемологів заглибитися у вивчення хімії, кристалографії, кристалохімії, мінералогії та
інших наук.
З кожним роком спостерігається збільшення кількості наукових праць, присвячених вивченню дорогоцінних каменів, а також постійне зростання складних наукових проектів у гемології.
Результати цих робіт представлені на гемологічних конференціях та нарадах у вигляді усних доповідей або постерів.
Основною проблемою ювелірної галузі у новому тисячолітті є виявлення методів облагородження та синтезу дорогоцінних каменів, а також використання новітніх досягнень
науки й техніки для зміцнення довіри громадян до гемології
як важливого інструмента у захисті прав споживачів. Для
вирішення цих завдань гемологічні лабораторії повинні постійно підвищувати свій технічний і науковий рівень. Інформація, наведена в даній статті, буде корисною для гемологів
і людей, що займаються вивченням дорогоцінних каменів.
HRD Antwerp
КОНТАКТИ
Поштова адреса: Hoveniersstraat 22, BE 2018 Antwerp,
Belgium
Телефон: +32-3-222-0708
Факс: +32-3-222-0704
Електронна пошта: gem_lab@hrd.be
Інтернет-сайт: www.hrd.be
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ГЕОЛОГІЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1973
Засновник: HRD Antwerp nv
Керівник: Chris Swolfs
Контактна особа: Anita Colders
Спеціалізація: діаманти; ідентифікація коштовного каміння; визначення походження коштовного каміння, наукові дослідження коштовного каміння.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні експертні висновки; експертні висновки про походження.
Мова висновків: англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні
методи досліджень використовуються разом з такими додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська спектроскопія (RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF),
рентгенофазний аналіз (XRD), масспектроскопія (LA-ICP-MS),
катодолюмінісценція (CL), електронна мікроскопія (SEM).
Гемологічне навчання: пропонується великий спектр гемологічних курсів (діаманти, кольорове каміння, ювелірний
дизайн) на англійській, німецькій та французькій мовах.
Членство у міжнародних організаціях: ICA.

Гемологічне навчання: IGI проводить курси з ідентифікації діамантів, кольорового каміння, алмазної сировини та
перлів 10-ма мовами у 16 країнах.
Членство у міжнародних організаціях: ABEX (Belgian
Expert Accoc.), Antwerp Diamond Bourse & Club, AGTA, BB
(Better Business Bureau), Diamond Dealers Club of NY, DFHK
(Diamond Fed. Of HK), DMIA, ICA, IDCA, ISO, JA, JVC, NCDIA
(Natural Color Diamond Assoc.), WDC.
Кількість співробітників: у світі – більш ніж 500, в Антверпені – 65.

International Gemological Institute (IGI)
CISGEM of the Milan Chamber of Commerce
КОНТАКТИ
КОНТАКТИ
Поштова адреса: Schupstraat 1/7, 2018 Antwerp,
Belgium
Телефон: +32-3-401-0888
Факс:+32-3-232-0758
Електронна пошта: info@igiworldwide.com
Інтернет-сайт: www.igiworldwide.com
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1975
Керівник: Roland Lorie
Контактна особа: Roland Lorie
Спеціалізація: діаманти; ідентифікація коштовного каміння; визначення походження коштовного каміння; перли.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні експертні висновки; висновки про походження;
висновки на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN).
З 2006 року IGI офіційно визнана як зареєстрована лабораторія CIBJO.
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Поштова адреса: Via della Orsole, 4 – 20123 Milano,
Ml, Italy
Телефон: +39-2-8515-5250
Факс: +39-2-8515-5258
Електронна пошта: cisgem@mi.comcom.it
Інтернет-сайт: www.cisgem.it
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1966
Засновник: Milan Chamber of Commerce
Керівник: Dr. Margherita Superchi
Контактна особа: Dr. Elena Gambini (Голова відділу
кольорового каміння та перлів)
Eng. Antonello Donini (Голова відділу діамантів)
Спеціалізація: діаманти, ідентифікація коштовного каміння; визначення походження коштовного каміння; перли;
наукові дослідження коштовного каміння та дослідження
історичних цінностей.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні експертні висновки; висновки про походження;
висновки на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: італійська, англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
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додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська спектроскопія
(RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), масспектроскопія (LA-ICP-MS), електронна мікроскопія (SEM) та рентгенівська радіографія.
Гемологічне навчання: проводить гемологічні курси (діаманти,
кольорове каміння).
Членство в міжнародних організаціях: CIBJO.
Кількість співробітників: 13.
Гемологічний центр “GEMEXIM”
КОНТАКТИ
Поштова адреса: вул. Міклухо-Маклая 23, Москва,
Росія, 117997
Телефон: +7-495-433-55-66
Факс: +7-495-438-15-04
Електронна пошта: gigia@rol.ru
Інтернет-сайт: www.gigia.ru
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1991
Засновники: Російський державний
геологорозвідувальний університет
та приватні власники
Керівник: Юлія Солодова
Контактна особа: Юлія Солодова
Спеціалізація: ідентифікація та оцінка діамантів, коштовного
каміння, ювелірних виробів; визначення походження коштовного
каміння; перли; наукові дослідження коштовного каміння.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки про походження; висновки на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: російська, англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні
методи досліджень використовуються разом з додатковими неруйнівними методами аналізу, як спектрофотометрія (UV-VIS).
“GEMEXIM” є членом навчального та дослідницького комплексу разом із кафедрою гемології Російського державного геологорозвідувального університету, з Гемологічним інститутом
(Росія) та з GIA-Moscow.
Членство в міжнародних організаціях: всі фахівці є членами
GIA Alumni.
Кількість співробітників: 12.
Гемологічний центр Московського
державного університету
КОНТАКТИ
Поштова адреса: Ленінські гори, Головний корпус
МДУ, А-429, Москва, Росія, 119992
Телефон: +7-495-939-4973
Факс: +7-495-932-8894
18
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Електронна пошта: expert@geol.msu.ru
Інтернет-сайт: www.gemology.ru
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1995
Засновники: геологічний факультет Московського
державного університету
Керівник: Юрій Шелементьєв
Контактна особа: Олександр Столяревич
Спеціалізація: діаманти, ідентифікація коштовного каміння; наукові дослідження коштовного каміння.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки на каміння в ювелірних
виробах.
Мова висновків: російська, англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні
методи досліджень використовуються разом з такими додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, рентгенофлюорисцентна
спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), електронна мікроскопія (SEM) та катодолюмінісценція (CL).
Гемологічне навчання: проводить гемологічні курси (діаманти, кольорове каміння, алмазна сировина, ювелірні вироби).
Членство організаціях: Російське гемологічне товариство, Російська алмазна рада.
Кількість співробітників: 12.
Московський гемологічний
сертифікаційний центр
КОНТАКТИ
Поштова адреса: вул. Мала Бронна, 18, Москва,
Росія, 123104
Телефон: +7-495-650-72-53
Факс: +7-495-650-72-53
Електронна пошта: mosgemcentr@mtu.ru
Інтернет-сайт: www.assay.ru/mgsc

фотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN).
Московський гемологічний сертифікаційний центр проводить сертифікацію діамантів.
Кількість співробітників: 9.
Gubelin Gem lab Ltd.
КОНТАКТИ
Поштова адреса: Maihofstrasse 102, Luzern,
Switzerland, 6006
Телефон: +41-41-429-1717
Факс: +41-41-429-1734
Електронна пошта: info@gubelingemlab.ch
Інтернет-сайт: www.gubelingemlab.ch
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1930
Засновник: Gubelin Holding AG
Керівник: Dr. Daniel Nyfeler
Контактна особа: Martina Bucher
Спеціалізація: діаманти, ідентифікація коштовного каміння; визначення походження коштовного каміння; перли;
наукові дослідження коштовного каміння.
Мова висновків: англійська, японська, китайська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), масспектроскопія (LA-ICP-MS)
та рентгенівська радіографія.
Кількість співробітників: 11.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 2000
Засновник: Міністерство фінансів
Керівник: Лілія Цунська
Контактна особа: Лілія Цунська
Спеціалізація: діаманти.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/
класифікаційні висновки; висновки на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: російська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектро-
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SSEF Swiss Gemmological Institute
КОНТАКТИ
Поштова адреса: Falknerstrasse 9,
CH-4001 Bazel, Switzerland
Телефон: +41-61-262-0640
Факс: +41-61-262-0641
Електронна пошта: gemlab@ssef.ch
Інтернет-сайт: www.ssef.ch
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1974
Засновник: Swiss Foundation for the
Research of Gemstones
Керівник: S. Krzemnicki
Контактна особа: Dr. Michael
Спеціалізація: діаманти; ідентифікація коштовного каміння; визначення походження коштовного каміння; перли;
наукові дослідження коштовного каміння.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки про походження; висновки
на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: англійська, французька, німецька.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), масспектроскопія (LA-ICP-MS) та рентгенівська радіографія.
Гемологічне навчання: пропонує великий спектр гемологічних курсів від початкового до наукового рівня.
Членство в міжнародних організаціях: ICA, CIBJO.
Кількість співробітників: 9.
EGL USA [New Yorl (HQ),
Los Angeles,Vancouver,
Toronto]
КОНТАКТИ
Поштова адреса: 6 West 48th
Street, 3rd Flr.,
New York, NY 10036.
Телефон: +1-212-730-7380
Факс: +1-212-730-7453
Електронна пошта:
info@eglusa.com
Інтернет-сайт: www.eglusa.com;
www.eglcanada.com
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1974
Засновник: приватний власник
Керівник: Mitchell Jakubovic, Yaakov Tversky,
Branko Deljanin, Davi Carbott
Контактна особа: Liz Kuhas
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Спеціалізація: діаманти, ідентифікація коштовного каміння;
визначення походження коштовного каміння; наукові дослідження коштовного каміння; перли; лазерне гравірування.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки про походження; висновки
на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), катодолюмінісценція (CL) та рентгенівська радіографія.
EGL USA проводить дослідницькі та навчальні семінари.
Членство в міжнародних організаціях: ICA, CIBJO, AGTA, JA.
Кількість співробітників: 100+.
GCAL – Gem Certification & Assurance Lab, Inc.
КОНТАКТИ
Поштова адреса: 540 Fifth Avenue, Lower Lobby-05
and 27th Floor, New York
Телефон: +1-212-869-8985
Факс: +1-212-869-2315
Електронна пошта: info@gemfacts.com
Інтернет-сайт: www.gemfacts.com
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 2001
Засновник: Division of Collectors Universe
Керівник: Donald A. Palmieri
Контактна особа: Pamela Case Palmieri
Спеціалізація: діаманти, ідентифікація коштовного каміння; наукові дослідження.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки про походження; висновки
на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з додатковими неруйнівними методами аналізу, такими як спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN), катодолюмінісценція (CL).
Принципи роботи: GCAL – це єдина лабораторія, що
гарантує свої сертифікати поверненням грошей.
Членство в міжнародних організаціях: JSA, JVC, ICA,
MJSA, ASA, WJA, National Forensic Center.
Кількість співробітників: 35+.
American Gemological Laboratories, Inc.
КОНТАКТИ
Поштова адреса: 580 Fifth Avenue, Suite 706,
New York, NY 10036.
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Телефон: +1-212-706-0727
Факс: +1-212-764-7614
Електронна пошта: agl@aglgemlab.com
Інтернет-сайт: www.aglgemlab.com
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1977
Засновник: Collectors Universe, Inc
Керівник: C.R. Beesley
Контактна особа: Christopher Smith, C.R. Beesley
Спеціалізація: висновки про коштовне каміння, що
включають інформацію про ідентифікацію, облагородження, класифікацію та країну походження.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки про походження; висновки
на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), катодолюмінісценція (CL) та електронна мікроскопія (SEM).
Членство в міжнародних організаціях: ICA, AGTA, JVC, AGA.
Кількість співробітників: 17.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ
Дата заснування: 1931
Засновник: Gemological Institute of America
Керівник: Tom Moses
Спеціалізація: діаманти, ідентифікація коштовного каміння; визначення походження коштовного каміння; перли;
наукові дослідження коштовного каміння.
Типи експертних висновків (reports): ідентифікаційні/класифікаційні висновки; висновки про походження; висновки
на каміння в ювелірних виробах.
Мова висновків: англійська.
Обладнання та методи досліджень: стандартні гемологічні методи досліджень використовуються разом з такими
додатковими неруйнівними методами аналізу, як: спектрофотометрія (UV-VIS), FTIR-спектроскопія, раманівська
спектроскопія (RAMAN), рентгенофлюорисцентна спектроскопія (EDXRF), рентгенофазний аналіз (XRD), масспектроскопія (LA-ICP-MS), катодолюмінісценція (CL), електронна мікроскопія (SEM) та рентгенівська радіографія.
Провідна гемологічна інституція світу.
GIA має міжнародні дослідні установи та 14 навчальних
центрів.
Кількість співробітників: 1100.
Література

GIA Laboratory
1. The ICA 2007 World Gemological Laboratory Directоry. // In
color. Winter 2007. – 74 c.

КОНТАКТИ
GIA Laboratory Headquarters
Поштова адреса: 580 Fifth Avenue,
Suite 200,
New York, New York 10036-4794
Телефон: 800-366-8519 чи
+1-212-944-5900
Факс: +1-212-575-3095
Електронна пошта:
labservice@gia.edu
Інтернет-сайт: www.gia.edu
GIA West Coast Laboratory
Поштова адреса: 5355 Armada
Drive, Suite 200,
Carlsbad, California 92008-4699
Телефон: +1-760-603-4500
Факс: +1-760-603-1814
Електронна пошта:
labservice@gia.edu
Інтернет-сайт: www.gia.edu
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Огранка –
перш за все!
Тетяна КАЛЮЖНА
ТОВ «Елегант», м. Донецьк
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овсім просто примусити виробників заговорити, а дизайнерів замислитися, як надати каменю нову огранку?
Але який процес є першим за
огранювання та скільки ж він триває?!
Світ дорогоцінного каміння
може бути досить консервативним
у порівнянні з іншими індустріями,
проте торгівля огранованими дорогоцінними вставками вимагає змін,
адаптації і постійного виробництва
нової продукції, ставлячи за мету
зберегти постійних покупців і залучити нових клієнтів.
Погодьтеся, класичні огранки
дорогоцінних каменів мають всім
знайомі форми: круг, овал, маркіз,
октагон, квадрат, трикутник, багет.
А число граней у таких формах є
критерієм для розкриття блиску і
оптичних властивостей каменів.
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Природні грані каменів рідко бувають досконалими, винятком є
грані дуже малих кристалів. А ось
унікальні розміри кристалів, які
сягають кількох сантиметрів, – це
дійсно велика рідкість.
Англійський мінералог початку
ХХ століття Г. Сміт стверджував:
“Краса, довговічність, рідкісність
– таки три головних достоїнства
справжнього дорогоцінного каміння”. Як можна з цим не погодитись?!
Якщо колір і дефектність належать дорогоцінному камінню
від природи, то огранка – це прояв майстерності ювеліра. Тому завдання майстра зберегти унікальні розміри таких каменів, навіть під
час звичайного способу обробки
– шліфування, щоб камінь не залишився “мертвим”, його внутрішнє життя та “гра” розкриваються
конструктивним втручанням рук
майстра і любові творця навіть без
класичних граней.
Щоб увиразнити читання, розглянемо малюнки.
Зверніть увагу на подовжену
форму аквамарина вагою 252,44
карата. Відомо, що великі кристали аквамаринів знаходять доволі
часто і найчастіше вони бувають
прозорими. Але, погодьтесь, як
майстерно ювелір додав штихи по
каменю, щоб характерні найтонші
пусті канальці (голкові вкраплення) посріблилися світловим ефектом через увесь камінь.
А в центральній зоні аквамарина вагою 105,28 карата вишукано
підкреслені тверді вкраплення білого кольору, які інколи зустрічаються і мають назву “хризантеми”
або “сніжні значки”, – саме вони є
діагностичними ознаками аквамарину. Природно розмістившись у
центрі каменя, вони додали йому
ще більшої краси та загадкової
величі.
Щодо ювелірних прикрас, подивіться, як природний колір та зовнішня форма кристалів турмаліну
підкреслюють природну красу жінки (див. фото: підвіс з п’яти турмалінів вагою 59,44 карата).
А у каблучці з турмаліном вагою 28,79 карата на перший погляд здається, що грані грубо зняті
з поверхні, але вони додають каме-
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ню авангардного стилю та
примушують
підключити
фантазію і самому зробити
висновок, на
що він схожий.
Спостерігаючи
за новими тенденціями в ювелірній
моді, вивчаючи та аналізуючи підхід дизайнерів щодо виготовлення
нових шедеврів, у мене складається
мозаїчна картинка сюжетів ювелірних прикрас, що є втіленням радості
в нашому житті. Тому я хочу побажати: “Вперед, сміливіше, дорогі наші
дизайнери
та ювеліри!” Огранка – перш
за все у виготовленні
шедеврів.

Фото з виставки
“INHORGENTA 2009”, Мюнхен
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Вироби з

декоративного
каміння: брущатка
Олег ГЕЛЕТА,

кандидат геологічних наук

Вадим ЛЯШОК

Как натуральный материал брусчатка из природного камня имеет ряд
веских преимуществ перед другими
современными материалами. Благодаря своим уникальним природным
свойствам, эстетическому совершенству и экологической безопасности
она на протяжении веков находит
широкое применение в строительстве дорог, улиц, площадей.
As natural material paving stone
from natural stone has a row deep
advantage over other modern material.
Due to its unique natural characteristic,
the aesthetic perfection and ecological
safety she on length of the ages finds
broad using in construction of the roads,
streets, areas.
24
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ля брукування тротуарів і проїжджих частин вулиць, площ, їх реконструкції в історичних частинах
міст останнім часом все більше застосовується брущатка з декоративного каміння. Вироби для мостіння вулиць природним камінням почали використовувати
ще з прадавніх часів. Правителі імперій
та могутніх держав завжди надавали
пріоритети будівництву та облаштуванню доріг і використовували для цього переважно природні матеріали — деревину
або камінь. Однак, як показала тисячолітня практика, найкращим матеріалом
є кам’яна брущатка, яка у дорожньому
будівництві використовується й донині.
У давнину дороги мостили валунами – натуральними каменями, які мають
природну овальну форму. Недоліком
валунів є те, що вони мають абсолютно
різну форму, через яку їх було складно
припасувати щільно один до одного.
Тому процес мостіння тривав дуже довго, а покриття виявлялося недовгові
чним. Згодом почали обтісувати каміння
або розколювати великі брили, видобуті з моноліту, на окремі фрагменти. За
свідченнями, які дійшли до наших часів,

у середині III ст. до н. е. у Стародавньому
Римі брукування доріжок і тротуарів виконувалося брущаткою, виготовленою з
туфу, вапняку, мармуру. В європейському містобудуванні й до сьогодні всюди
використовується брущатка з декоративного каміння.
На території сучасної України брукування вулиць у великих містах почали робити 100-200 років тому. Серед
небагатьох українських міст, де здавна вулиці та площі мостили природним камінням, можна виділити Львів,
Кам’янець-Подільський, Мукачево, Ужгород, Чернівці, Київ.
У Львові на площі Ринок перша бруківка з’явилася у 1496 році (приблизно
тоді Христофор Колумб відкрив Америку). Вона була з пісковику та вапняку.
Ймовірно, що її виробляли з відходів
будівництва, яке вели в ті роки на площі. Можливо також, що її спеціально кололи, бо вона має неправильну форму.
У 1601 році у Львові з’являються перші
згадки про тротуар, що був викладений
навколо площі Ринок перед будинками
гладко тесаним камінням. Більш масово
брукувати вулиці у Львові почали тоді, як
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місто стало столицею провінції у складі
Австрійської монархії. Спочатку брукування проходило мляво, однак наприкінці
XIX ст. темпи зросли. Після викладення
брущаткою площі Ринок (за свою історію
площа Ринок брукувалася багато разів)
почали брукувати деякі магістральні вулиці, зокрема Городоцьку. Кам’яну брущатку для цього привозили зі Сколе.
На площі Ринок і досі можна побачити
брущатку кількох типів: великорозмірну
та дрібну базальтову брущатку, гранітну
брущатку і тротуарні плити з пісковику та
штучного каменю.
Брукування Хрещатика у Києві в
ХІХ ст. пов’язане із намаганнями міської
влади утримати проїзну частину вулиці у
належному стані. З 1827 року Хрещатик
вимощували звичайною брущаткою. А у
1874 році було використано удвічі дорожчі гранітні плити. Таке покриття трималося у нормальному стані понад 10 років і
довело своє право на застосування. При
цьому біля Фастова та Кременчука були
знайдені великі поклади цього граніту,
що здешевлювало роботи. У 1889 році
було заплановане чергове брукування
Хрещатика у зв’язку з прокладанням під
ним великої водозливної труби. Тогочасним міським головою було запропоновано використати для мостіння вікові дуби
або соснові пеньки з Пущі-Водиці. Такі
матеріали використовувались у Парижі,
Берліні та Петербурзі, проте це визнали передчасною для Києва розкішшю і
вирішили обійтися звичайним гранітом.
Але через природну крихкість граніту,
що був використаний, вже у 1890 році
цю брущатку було замінено на нову.
У подальшому у 1896 та 1905 роках на
Хрещатику проводились чергові заміни
гранітної брущатки. Наступне брукування відбулося у 1911 році, тоді воно виконувалось не на бетонну основу, а на шар
піску, причому прогалини між брусками
каміння заливалися смолою, а не цементним розчином. Для київських доріг з
нестійким ґрунтом і великим ухилом брущатка й досі є ефективним матеріалом
для брукування – нею вимощені Андріївський, Володимирський, Подільський
узвози, ділянки Великої Васильківської,
Володимирської, Прорізної та багатьох
інших вулиць.
Брущатка з декоративного каміння – це вироби з гірської породи, що мають паралелепіпедну форму з лінійними
розмірами граней від 50 мм до 300 мм,
жодний плановий розмір яких, як правило, не перевищує товщину більше, ніж
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удвічі. Мінімальна номінальна товщина брущатки
становить 50 мм. По верхній грані вона може бути
квадратна або прямокутна.
Брущатка з квадратною
верхньою гранню зазвичай
має форму куба або перевернутої усіченої піраміди
з рівнобіжними прямокутними верхньою і нижньою
підставами, перпендикулярними осі. Брущатка у вигляді прямокутних
пар ал елепіпедів
допускається при
виготовленні на
механізованому
виробництві.
матеріали з природного каменю.
Застосовується брущатка для
Для виробництва брущатки
мостіння міських
з декоративного каміння приплощ,
вулиць,
датними є гірські породи, які не
трамвайних шляхів, міських автомобіль- порушені вивітрюванням, не мають відних доріг, тротуарів, паркових доріжок критих тріщин та за фізико-механічними
тощо.
властивостями відповідають вимогам
Як правило, для виготовлення бру- ДСТУ EN 1342:2007 „Брущатка із прищатки використовують міцні гірські породи родного каменю для мостіння вулиць”
– граніт, габро, лабрадорит, базальт, квар- (табл. 1). Більш чіткіше були зазначені
цит, пісковик та ін. Брущатка, виготовлена вимоги до фізико-механічних властиз граніту (у даному випадку розуміються востей гірських порід, з яких могла виусі гранітоїди та подібні за властивостями готовлятися брущатка, у ГОСТ 23668до них інші гірські породи – власне граніт, 79 „Камень брусчатий для дорожных
гранодіорит, граносієніт, мігматит, чарно- покрытий”. Там параметри „міцність при
кіт, ендербіт та ін.), за здатністю протисто- стиску в повітряно-сухому стані” і „мояти атмосферним процесам вивітрювання, розостійкість” зазначались в кількісних
циклам температурних перепадів, тиску, одиницях (табл. 1).
вібрації, ударним навантаженням, стираності перевершує будь-які
Таблиця 1. Вимоги до гірських порід, які придатні
інші природні
будівельні мадля виготовлення брущатки відповідно
теріали. Знадо ГОСТ 23668-79 і ДСТУ EN 1342:2007
чення цих хаГОСТ 23668-79
рактеристик
«Камень
ДСТУ EN 1342:2007
останнім чаПоказник
брусчатый
«Брущатка із природного каменю
сом багаторадля дорожных
для мостіння вулиць»
зово зросло,
покрытий»
адже сучасВиробник зобов’язаний указати
ний стан наМіцність при стиску в
границю міцності при стиску (МПа)
вколишнього повітряно-сухому стані,
як мінімальну величину, очікувану
серед овища
Мпа (кгс/кв. м),
100 (1000)
для окремих дослідних зразків
значно підсине менше
при випробовуванні відповідно до
лює процеси
стандарту EN 1926
вивітрювання,
Клас 1 (F1) –
що руйнують
Клас 0 (F0) –
стійка (зміна
не тільки траМорозостійкість,
вимоги щодо
Мрз 100
границі міцності
диційні будіне менше
морозостійкості
при стиску
відсутні
вельні мате≤ 20 %)
ріали, але й
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лабрадориту. Її розміри
10х10х5 см, 10х10х6 см,
10х10х8 см, 10х10х10 см,
20х10х5 см, 20х10х6 см,

Виготовлення та фактури поверхні
Сьогодні виготовлення
брущатки здійснюється ручним або механічним способом. Ручне виготовлення
менш продуктивне і використовується
переважно на виробництвах у виправних
колоніях та у фізичних осіб, які переробляють сировинні заготовки каміння на
брущатку (переважно стосується базальтової брущатки у Рівненській обл.).
Ручним способом розколювання виготовляють переважно кубічну та конусну
брущатку.
Механічне обладнання представляє
собою спеціальні преси різної потужності, які можуть розколювати камінь у
заданому напрямку. Дані преси можуть
комплектуватися конвеєрними лініями для подачі сировинних заготовок та
маніпуляторами-навантажувачами. На
ринку України є обладнання італійських,
чеських, польських та ін. фірм. Крім того,
комбінують процеси виготовлення брущатки шляхом підготовки пиляних заготовок заданих розмірів з наступним
їх розколюванням на окремі фрагменти
продукції.
Залежно від способу виготовлення
брущатка буває:
•
колота, яку одержують шляхом
обтісування або розколювання сировинної заготовки каменю з 6-ти сторін. При
цьому камінь приймає форму куба, але
не з ідеальною геометрією. Колота брущатка виготовляється переважно з граніту, базальту, андезиту, габро, пісковику.
Її розміри 10х10х10 см, 10х10х5 см;
•
пиляно-колота, яку одержують
шляхом розпилювання сировинної заготовки каменю з 4-х сторін і розколювання
з 2-х. Така брущатка має ідеальну геометрію по периметру і незначні нерівності на фасадній і тильній сторонах. Виготовляється переважно з граніту, габро,
пісковику. Її розміри 10х10х5 см, 10х10х6
см, 10х10х8 см, 10х10х10 см, 20х10х5 см,
20х10х6 см, 20х10х8 см, 20х10х10 см;
•
пиляна, яка виготовляється
шляхом розпилювання сировинної заготовки каменю з 6-ти сторін. Така брущатка має ідеальну геометрію. Виготовляється переважно з граніту, габро,
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20х10х8 см, 20х10х10 см.
Попри спосіб виготовлення, брущатку, що в результаті однієї
чи декількох механічних або температурних обробок поверхні має змінений зовнішній вигляд, розділяють за фактурою
обробки поверхні. Відповідно до ДСТУ
EN 1342:2007 виділяють наступні фактури обробки поверхні брущатки:
•
дрібнотекстурна – обробка
поверхні з максимальною різницею між
верхівками і заглибинами 0,5 мм (наприклад, полірована, шліфована або запилена діамантовим диском або полотнищем);
•
шліфована – напівматова або
матова поверхня;
•
груботекстурна (у т.ч. термооброблена) – обробка поверхні з різницею між верхівками та заглибинами
більше 2-х мм (наприклад, оброблена
молотом для каменю, оброблена механічним способом, із піскоструминною обробкою або текстурована на відкритому
полум’ї);
•
оброблена молотом для каменю – поверхня, що складається з
верхівок і заглибин, отриманих при використанні чотирикінцевого молота для
каменю;
•
оброблена механічним інструментом – поверхня, що отримана за допомогою механічної обробки поверхні, на
якій помітні відмітини від інструментів;
•
колота – необроблена (розщеплена) поверхня.

Вимоги до якості
Введений у дію регламент держстандарту ДСТУ EN 1342:2007 „Брущатка із
природного каменю для мостіння вулиць”
враховує світові вимоги щодо якості продукції і передбачає проведення типових
випробовувань. Розглянемо ці основні
вимоги.
Розмір
У держстандарті ГОСТ 23668-79 розміри зазначаються тільки для брущатки,
яка має форму прямокутного паралелепіпеда. Подаються наступні типи продукції із розмірами: БВ (бруківка висока)
– 250х125х160 мм; БС (бруківка середня)
– 250х125х130 мм; БН – (бруківка низька) 200х100х100 мм (табл. 2). Як примітка зазначається, що за узгодженням зі
споживачем допускається випуск каме-

ню брущатого для дорожніх покриттів з
довжиною і шириною верхньої грані, відмінними від приведених вище. При цьому
інші типові розміри брущатки не зазначаються.
Впродовж багатьох десятків років
традиційно сформувались основні типові розміри брущатки, які є уніфікованими
для більшості країн Європи. Як правило,
це брущатка, що має кубовидну форму
різних розмірів або форму прямокутної
трапеції з квадратною верхньою гранню
(100х100х50 мм). Для кожного розміру
брущатки є характерне для нього скорочене позначення. У таблиці 2 наводяться
основні типорозміри брущатки з декоративного каміння.
Згідно з вимогами ДСТУ EN
1342:2007 постачальник повинен вказати робочі розміри брущатки, за винятком
випадків, коли брущатка постачається в
довільних розмірах. Відповідно до вимог,
зазначених у цьому держстандарті, відхилення від розмірів довжини і ширини
за робочим планом не повинні перевищувати відхилення, наведені у таблиці 3.
Відхилення від робочої товщини не
повинні перевищувати відхилення, наведені у таблиці 4.
Якщо брущатка укладається орнаментом у формі віяла, потрібні не лише
елементи кубічної форми, а й певна кількість трапецієподібних і продовгуватих
елементів. Партія брущатки, призначена
для такої укладки, може складатися з не
більше як 10 % брущатки, розміри якої
перевищують допустимі відхилення до
10 мм. При цьому висота брущатки повинна бути дотримана. У випадках, коли
брущатка не призначена для укладки у
формі віяла, це необхідно зазначати при
розміщенні замовлення.
Пласкість поверхні
Відхилення від перпендикулярності
бокової сторони виробу не повинне перевищувати 15 мм щодо поверхні. На
бічних гранях брущатки не повинно бути
виступів, що перешкоджають щільному
приляганню одного виробу до іншого.
Заглиблення й виступи на поверхні не
повинні перевищувати відхилення, наведені в таблиці 5.
Проекція нижньої грані каменів повинна цілком вписуватися в контур верхньої грані. Величина скосу (відхилення
проекції сторони верхньої грані від нижньої) для каменів типу БН повинна бути
з кожної сторони в межах від 3 до 5 мм,
типів БВ і БС – від 7 до 10 мм.
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Таблиця 2. Типові розміри брущатки з природного
каміння
Довжина, мм

Ширина, мм

Висота, мм

тип

50

50

50

4/6

75

75

75

6/8

100

100

50

4/10

120

120

100

810

100

100

100

10/12

120

1120

120

1214

150

150

150

14/18

200

100

50

4/20

250

125

160

БВ

250

125

130

БС

200

100

100

БН

Таблиця 3. Відхилення від номінальних планових
розмірів
Між двома тесаними поверхнями

± 15 мм

Між однією текстурною поверхнею та однією
тесаною поверхнею

± 10 мм

Між двома текстурними поверхнями

± 5 мм

Таблиця 4. Відхилення від номінальної товщини
Маркувальна позначка
Між двома тесаними поверхнями
Між однією текстурною поверхнею та
однією тесаною поверхнею
Між двома текстурними поверхнями

Клас 1

Клас 2

Т1

Т2

± 30 мм

± 15 мм

± 30 мм

± 10 мм

± 30 мм

± 5 мм

Таблиця 5. Відхилення за нерівністю поверхні
Колота

Текстурна

5 мм

3 мм

Морозостійкість
Виробник повинен вказувати опір каменю процесам
заморожування-розморожування відповідно до вимог, зазначених у
таблиці 1 (випробовування відповідно до стандарту EN 12371). Кількість циклів становить 48. Випробовування виконується для визначення впливу циклів заморожування-розморожування на експлуатаційні характеристики (EN 1926 „Границя міцності при стиску”).
При певних типах цільового використання доцільним може бути
застосування інших циклів випробовування. Наприклад, заморожування у воді, заморожування до більш низької температури або випробовування зразків, занурених у непористі кремнієві гранули, або
інша кількість циклів. У таких випадках можна дотримуватися національних специфікацій, але ці відмінності необхідно чітко зазначати.
У випадку відсутності вимог до морозостійкості або коли експлуатаційні характеристики не визначались, виробник повинен це
вказати.
Границя міцності при стиску
Виробник зобов’язаний вказати границю міцності при стиску

кДК
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(МПа) як мінімальну величину, очікувану для окремих дослідних зразків при випробовуванні, відповідно до стандарту EN 1926 (табл. 1). Якщо експлуатаційні характеристики визначено не було, це необхідно зазначити.
Стійкість до стирання
Виробник зобов’язаний вказати стійкість до стирання
(довжину хорди в міліметрах) як максимальну величину,
очікувану для окремих дослідних зразків при випробовуванні. Якщо експлуатаційні характеристики визначено не
було, це необхідно вказати.
Опір ковзанню
Виробник зобов’язаний вказати мінімальну величину
опору ковзанню на неполірованій поверхні, очікувану для
окремих дослідних зразків дрібнотекстурної брущатки.
Якщо експлуатаційні характеристики визначено не було,
це необхідно вказати. Якщо існує національна вимога
щодо опору ковзанню (прослизанню), ця вимога визначається згідно з національним стандартом, який чинний у
країні, де діє ця вимога.
Груботекстурна та колота брущатка вважаються такими, що задовольняють опір ковзанню. Надійне випробовування їх неможливе. Верхні грані брущатки повинні
мати шорсткість поверхні з виступами і западинами або
висотою і глибиною 2-3 мм, що забезпечує зчеплення шин
автомобілів з поверхнею покриттів. Це відповідає коефіцієнту зчеплення, що дорівнює 0,50–0,55.
Потрібно також відзначити, що експлуатаційні характеристики укладеної брущатки можуть мати показник опору
ковзанню, відмінний від показника, визначеного для окремих елементів брущатки або дослідних зразків. Величина
опору ковзанню на неполірованій поверхні стосується вироблених елементів брущатки й допомагає забезпечити
достатній опір ковзанню (прослизанню) після монтажу.
Зовнішній вигляд
Декоративне каміння є природним матеріалом, що
може мати відмінності у кольорі, прожилках і текстурі.
Тому загальні характеристики зовнішнього вигляду краще визначати за одним або більшою кількістю зразків.
Контрольним зразком є декілька одиниць брущатки,
розмір яких достатній для того, щоб бути показовими стосовно вигляду готового виробу і приблизного вигляду в
частині забарвлення, малюнка прожилок, фізичної структури й типу обробки лицьової поверхні. Зразок повинен
демонструвати загальний відтінок і тип поверхні природного каменю, але він не передбачає повної однорідності
забарвлення та прожилок зразка в порівнянні з матеріалом, що постачається. Контрольний зразок надається й
поставляється замовнику як орієнтовний матеріал для
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демонстрації серед запропонованих матеріалів певних характеристик, таких як
отвори у травертині, червоточини в мармурі, кварцові прошарування, плями,
кристалічні прожилки та іржаві плями.
При цьому ці характеристики не повинні вважатися дефектами й не можуть
бути причиною для визнання матеріалу
дефектним.
Водопоглинання
При потребі виробник повинен вказати водопоглинання (% від маси) як
максимальну величину, очікувану при
випробовуванні окремих зразків згідно
зі стандартом EN 13755.
Петрографічний опис
Виробник повинен надати петрографічний опис типу каменю, у тому числі
петрографічну назву, згідно зі стандартом EN 12407.
Хімічна обробка поверхні
Виробник або постачальник повинен
вказати, чи зазнавала поверхня продукції хімічної обробки, і якщо зазнавала,
який метод обробки використовувався.

Методи оцінки якості
Постачання і приймання брущатки
відповідно до ГОСТ 23668-79 роблять
партіями – кількістю продукції площею
не більш 200 кв.м. Для перевірки форми
і розмірів брущатки від партії відбирають
50 зразків по 5 шт. з десяти різних місць
штабеля. При одержанні незадовільних
результатів перевірки роблять повторну
перевірку подвоєної кількості зразків,
узятих з тієї ж партії виробів. Якщо при
повторній перевірці виявиться хоча б
один зразок, що не відповідає вимогам
дійсного стандарту, то роблять поштучне приймання продукції усієї партії.
Згідно з ДСТУ EN 1342:2007 для порівняння дослідного і контрольного зразків брущатки контрольний прикладають
до дослідних і розглядають їх на відстані
двох метрів при нормальному освітленні.
Будь-які візуально помітні відмінності у
зовнішньому вигляді, текстурі або кольорі фіксуються.
Перевірку фізико-механічних показників (межа міцності при стиску в повітряносухому стані, коефіцієнт розм’якшення,
стираність, солестійкість і морозостійкість)
роблять для брущатки з декоративного
каміння не рідше одного разу на рік, а також при переході до розробки від одного
різновиду гірської породи до іншого. Споживач має право робити контрольну перевірку брущатки, застосовуючи при цьому
порядок контролю якості і методи іспитів,
передбачені стандартами.
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Розміри брущатки визначають за допомогою спеціального шаблону, косинця
і лінійки шляхом виміру довжини, ширини і висоти. Визначення величини скосу
(відхилення проекції сторони верхньої
грані від нижньої) роблять за допомогою
косинця і лінійки. Правильність і якість
обробки верхньої грані каменів, прямолінійність ребер і величину кутів визначають за допомогою горизонтальних
шаблонів (дощок) і металевого вимірювального інструмента.
Фізико-механічні властивості гірських
порід, що використовуються для виготовлення брущатки, встановлюють по
паспорту, виданому підприємством, що
поставляє гірську породу підприємствувиробнику, чи по геологічних звітах.

Український ринок брущатки
В Україні найбільш поширене виробництво гранітної брущатки, основним
споживачем якої є Росія (табл. 6). Крім
того, продукція експортується до Литви,
Молдови, Польщі. Експорт з України брущатки (у тому числі, бордюру та плит для
брукування) у 2008 р. склав 16,1 тис. м3
на суму 6,26 млн. доларів США. У порівнянні з іншими типами гірських порід
найбільше експортувалось гранітної брущатки (таблиця 7), з якої до Росії було
відправлено 54 % від загального обсягу експорту
з України цієї продукції.

Таблиця 6. Експорт брущатки
до різних країн у 2008 р.
країна

кількість, м3

кількість, %

Росія

11 479,05

71%

Литва

1 847,24

11%

Молдова

702,69

4%

Польща

672,93

4%

Латвія

531,42

3%

Білорусь

514,51

3%

Словаччина

100,99

1%

Угорщина

84,54

1%

Німеччина

80,64

1%

Таблиця 7. Експорт брущатки
за типом сировини у 2008 р.
сировина
граніт

кількість, м3
11 243,82

кількість, %
70%

габро

3 655,20

23%

базальт

1 025,86

6%

андезит

40,50

0%

пісковик

33,88

0%

лабрадорит

75,16

0%

Серед вітчизняних виробників брущатки слід відмітити підприємства:
ТОВ „Ред-Стоун”, ТОВ „Флаг Стоун”,
ТОВ „Юніком-Пром”, ТОВ „Сіменс-Габро”,
ТОВ „Тома”, Івано-Долинський спецкар’єр.
Ціни на брущатку на українському ринку коливаються у широкому діапазоні і
залежать від способу виготовлення та
текстурної обробки поверхні. У таблиці 8
наведені цінові показники з можливими
знижками на колоту брущатку основних
на ринку України типорозмірів.
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При підготовці до укладання брущатки в усіх випадках необхідно враховувати
загальну ситуацію в районі будівництва
– наявність техногенних вібрацій, щільність ґрунту, можливість міжсезонних
переміщень і весняних спучувань ґрунту
і т. ін. Якщо є ризик появи вищеназваних чинників, то рекомендується робити
бетонне стягування марки 150-200 з армуванням металевою сіткою.
Укладання брущатки починається з
підготовки основи та її планування. Робиться основа, як правило, завглибшки
250 мм із закладкою водостоків. При
цьому необхідно пам’ятати, що брущатка
колена має природні нерівності, які сприяють затримці води, і тому водовідвід
необхідно робити більш вираженим, ніж
при мостінні тротуарною плиткою або асфальтуванні. Тобто, майданчики і доріжки мають бути більш опуклими. Профіль
по сторонах площі мостіння роблять з
ухилами близько 3 %. Якщо влаштовуються пішохідні доріжки і майданчики під
легкові автомобілі, то робиться ущільнення ґрунтового шару віброплитою.
Згодом в канавку на бетонну подушку
встановлюється бортовий камінь.
На ущільнений ґрунт вистилається гео
текстиль – нетканий матеріал, що фільтрує воду. На геотекстиль закладається

Таблиця 8. Мінімальні цінові показники на брущатку колоту
деяких українських підприємств (2009 р.)
колота ціни на ринку України з можливою знижкою
матеріал,

1

розмір, см

ціна

знаходження

Граніт світло-сірий,
Покостівське

10*10*5

950 грн./т

Житомир

Граніт світло-сірий,
Покостівське

10*10*5

850 грн./т

Житомир

У біг-бегах

+20 грн./т

7*7*7

700 грн./т

7*7*7

550 грн./т

10*10*10

450 грн./т

Жежелів
(Вінницька обл.)
Жежелів
(Вінницька обл.)
Нова Борова

Граніт світло-сірий,
Покостівське

10*10*10

1000 грн./т

Нова Борова

Граніт світло-сірий,
Покостівське

10*10*5

1050 грн./т

Нова Борова

У біг-бегах
10*10*10
5*5*5

+65 грн./т
1045 грн./т
1160 грн./т

Рівне
Рівне

2

3

Базальт чорний

Примітки:
брущатка гранітна 10*10*5 – 7 м2 1т
брущатка гранітна 7*7*7

– 7 м2 1т

брущатка гранітна 10*10*10 – 4,5 м2 1т
брущатка габро 10*10*10

– 4 м2 1т

щебенева подушка завтовшки 10 см із
гранітного щебеню фракції 5-20. Після
цього закладають шар піщано-цементної
сухої суміші (співвідношення піску до
цементу – 4 до 1) завтовшки 10-12 см із
плануванням по рівнях і нахилах.
Оскільки колота брущатка може
мати досить значні допуски по лінійних
розмірах (до 10 %), то у звичайних варіантах рядової кладки шви виходять
рівними в одному напрямку. У зв’язку
з цим необхідно визначити напрями
швів і рядовки. Як правило, рівні шви
роблять у напрямку руху. Можливі варіанти кладки з рівними швами по всіх напрямках, проте в цьому випадку ширина
їх зростає.
У планувальний шар встановлюються крайні камені, по їх верхній площині
протягуються нитки, вказуючи рівень і
напрям укладання. Камені укладають у
піщано-цементний шар за допомогою
гумових молотків не менше ніж на 1/3
висоти. Укладену брущатку промітають
не менше чотирьох разів сухим піском.
Пісок має бути саме сухим, інакше він
не заповнить усі щілини і брущатка хитатиметься. Фігурні види укладань ро-

кДК

№ 4 (58) грудень 2009

бляться за спеціальними лекалами.
Брущатку товщиною більше як
60 мм можна укладати на відсипаний
по утрамбованому щебеню шар не дуже
зволоженого піску з наступним вирівнюванням за допомогою рейки.
Брущатку товщиною менше як 60 мм
можна викладати по поверхні вирівненого, зволоженого й утрамбованого шару
піску, по якому встановлюється арматурна сітка з розміром чарунки 50х50 мм без
зв’язування. Згодом укладена брущатка
відсипається сухою піщано-цементною
сумішшю з наступним слабким зволоженням за допомогою лійки.
Один із методів укладення брущатки
– це укладення у шар розчинної постелі
безпосередньо на утрамбований щебінь
без відсипання піщаного шару (марка
розчину – М 150, співвідношення цементу до піску – 1 до 3). Брущатка укладається на підстильний шар і втрамбовується
за допомогою віброплит або масивних
дерев’яних киянок. По поверхні каменів
розсипається суха суміш і розподіляється по щілинах. Викладена поверхня
ретельно очищається від залишків сухої
суміші і поливається уздовж щілин невеликою кількістю води з лійки.
Камені типів БВ і БС укладають в
основному на піщану підставу, а типу БН
– на бетонні чи інші види міцних основ.
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“Каміння мені
вистачає і в житті”,
проте все ще може змінитися...
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Ювелірна промисловість в Україні після стрімкого
розвитку впродовж останніх 10-12 років зараз
переживає свої не найкращі часи. Як оцінює
її нинішню ситуацію, перспективи розвитку
ювелірного ринку України директор ПП “Центурі”
Юрій Курилюк, читайте в інтерв’ю, яке він дав
журналу “Коштовне та декоративне каміння”
(далі – “КДК”).
“КДК”: Юрію Львовичу, Ваш
бізнес – це давня реалізована мрія
чи вдале вирішення безвихідної ситуації? Як давно Ви відкрили свою
справу?
Як на мене, то бізнес не існує
сам по собі, тобто окремо від інших
граней життя. Коли шість років тому
була створена компанія “Центурі” і
почалась кропітка робота по створенню власного ділового обличчя, я
менш за все задавався питанням, чи
була це власне мрія. Сьогодні я переконаний, що справа є необхідною
складовою життя чоловіка так само,
як народження дитини або зведення
будинку. Це завжди випробовування якостей, які залишились невикористаними декількома поколіннями
радянських людей, і, можливо, тому
сучасні українці вимушені навчатися ним з нуля. При цьому бізнес для
мене не є фінальною винагородою,
він тільки засіб або шлях до реалізації власного “я”, доведення, що у
середовищі, яке більшість вважає
непридатним для нормального існування, можливо працювати, заробляти і при цьому не соромитись
свого статусу.
“КДК”: Наскільки ювелірний світ
замкнений? Зараз Ви досить впевнено себе почуваєте, а як було спочатку? Новачків, як відомо, сприймають з певною настороженістю.
Замкненість ювелірної галузі –
це загальноприйнятий штамп. Здається, він виник завдяки існуванню
всесвітньовідомих ювелірних компаній – старожилів на зразок “Cartier”
або “Фаберже”, а також вельми обмеженій інформації про цю галузь
взагалі. Насправді, ювелірний бізнес
так само піддається впливу часу, як,
наприклад, індустрія моди або автомобільна галузь, що забезпечує появу на ринку нових компаній, які за
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відносно невеликий проміжок часу
знаходять свого покупця і стають
провідниками ювелірної моди.
В Україні за останні 10-12 років ювелірна галузь пережила
справжній бум. Кількість фірмвиробників збільшилась в рази,
значно розширився асортимент
продукції. Входження на ринок 2-3
роки тому було майже гарантовано
прибутковим і відносно простим.
Вже на початку 2008 р. можна було
констатувати, що вільного місця
на вітчизняному ринку майже не
залишилось, а з настанням кризи
його прибутковість катастрофічно

В Україні за останні
10-12 років ювелірна
галузь пережила справжній бум. Кількість
фірм-виробників збільшилась в рази, значно
розширився
асортимент продукції. Входження на ринок 2-3
роки тому було майже
гарантовано прибутковим і відносно простим.
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зменшилась чи перетворилась на
збитковість. За таких реалій можна
спрогнозувати, що і надалі український ювелірний сектор буде змінюватись, особливо в сегменті невеликих виробників і продавців.
Наше входження на ринок було
особливим. З одного боку, ніхто не
знав компанію, проте особи, що її
створювали, були достатньо відомими в галузі, а для декого навіть
одіозними. Головна проблема, яка
виникала у нас в перший рік роботи,
– створити не просто “кіоск” з продажу дорогоцінного каміння, а забезпечити наших клієнтів відповідним
сервісом, пов’язаним із просуванням каміння на ринок до кінцевого
споживача. Незважаючи на досить
обмежені фінансові можливості, нам
вдалось навчити ринок розрізняти
якість каміння, додати кольорової
кам’яної гами у вироби вітчизняних ювелірів. Принциповим питанням стала внутрішня регламентація
оцінки якості, проведена на підставі
міжнародних вимог і стандартів та
затверджена комплексними Технічними умовами на діаманти і кольорове дорогоцінне каміння.
“КДК”: Ви імпортуєте лише дорогоцінне каміння чи напівдорогоцінне також? Який асортимент каміння пропонуєте? Чи існує певна
спеціалізація?
Переважна більшість українських
компаній, що працюють на ринку дорогоцінного каміння, – імпортери.
Одні завозять сировину, інші – ограноване каміння. Ми також починали
як 100-відсотково орієнтована на
імпорт каменю компанія. За 6 років
роботи склався найширший асортимент дорогоцінного каміння від діамантів до марказитів, агатів і перлів.
Загалом це приблизно 50 різновидів
дорогоцінного каміння і до 2000 номенклатурних позицій. Головними
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акцентами роботи фірми є пропозиція каліброваного високоякісного
кольорового дорогоцінного каміння
в широкому діапазоні розмірів від
1 мм до 20 мм. Останній рік став
початком реалізації проекту створення в Україні лінії з огранювання
кольорового каміння методом машинної обробки. Реалізація проекту дозволить краще задовольняти
потреби вітчизняних ювелірів і створить цінову конкуренцію імпортованій азійській продукції.
: Хто є вашими клієнтами? Мають місце індивідуальні замовлення на поставку?
Клієнтська база досить широка. Сьогодні ми постійно працюємо
приблизно з 70-80 виробниками
ювелірних виробів в Україні. Контрагентами є як великі ювелірні заводи, так і невеликі майстерні. Останні півроку показали,
що співпраця з різними за масштабами компаніями гарантує задовільний
рівень
продажу,
хоча його зменшення складає зараз
більш ніж 50%.
Новим напрямком
є
інтернетторгівля. Кінцевий
споживач, якого нестача коштів штовхнула на пошуки
зменшення витрат,
все частіше намагається шукати нестандартні підходи
до купівлі ювелірних виробів. Навчені загальноприйнятою думкою
про великі націнки в магазинах,
хоча нині це не можна назвати цілковитою правдою, покупці замовляють каміння через світове павутиння, а потім несуть до ювеліра і,
таким чином, можуть задовольнити
свої найвибагливіші бажання. Економія при цьому становить від 10 %
до 30 % у порівнянні з цінами в ювелірних крамницях. Сайт ПП “Центурі” за адресою www.gems. com. ua
з інформаційного ресурсу перетворився на інтернет-магазин і за
останні півроку збільшив прибуток
удвічі.
: З якими країнамипостачальниками доводиться мати
справу частіше? Чим це обумовлено?

Світовий ринок дорогоцінного
каміння, що склався в кінці XX – на
початку XXI сторіччя, загалом до
сьогодні не зазнав змін. Діамантовий ринок стоїть відособлено,
і говорити про нього – це окрема
довга історія. Ринки кольорового
каміння і перлів зосереджені в країнах Південно-Східної Азії, а також
Центральної Азії. До країн з найбільш розвиненими ринками дорогоцінного каміння відносяться ОАЕ,
Таїланд, Індія, Гонконг. Враховуючи
доволі слабкий сировинний потенціал більшості цих країн, можна казати про тяжіння ринків до переробних центрів, а також до зон з м’яким
кліматом бізнесу, податків і митних
процедур.
Здебільшого ми працюємо з
компаніями Таїланду і Гонконгу, набагато менше з індійськими контр
агентами, оскільки якість продукції
останніх залишає
бажати кращого.
Як дилери компанії “Swarovski
AG” по натуральних
вставках
(рубіни,
сапфіри сині і рожеві,
аметисти, цитрини, топази тощо)
отримуємо товар
австрійського
огранювання цього всесвітньовідомого концерну.
: Могли б Ви відзначити
камінь, що користується найбільшим попитом, не з точки зору отримання естетичного задоволення, а
з метою придбати?
Взагалі, першість серед дорогоцінного каміння належить діаманту. На його боці громадська думка, підігріта рекламою “DeBeers”,
сталість цін, забезпечена світовою
монополією на сировину, і зрозуміла система оцінки, яка дозволяє
бути впевненим у вартості покупки.
Противагою цьому можна вважати
лише безбарвний, позбавлений почуттів, колір і відсторонений блиск.
Жоден з кольорових дорогоцінних каменів не порівняти з діамантом щодо інвестиційної привабливості. Насамперед тому, що
визначити ринкову вартість олександриту,
смарагду або рубіну

Додаткові можливості сьогодні
стали надавати
наші постачальники, які пропонують підтримувати покупців
продукції відповідними промоушенпрограмами.

32
32

№ 34 (57)
(58) september
december 2009
2009

PDS

КАМІНЬ
ГЕОЛОГІЯ
І ЛЮДИ
дуже важко, іноді візуально подібні
камені відрізняються в ціні у 10 разів. При цьому купівля ідеального
олександриту, рубіну або смарагду
масою понад 5-7 каратів при повільному продажу приносить прибуток
удвоє – утроє більший, ніж “білого”
діаманта такої ж ваги.
Уподобання українців не відрізняються оригінальністю. Так, більш
за все наше населення полюбляє
вироби з діамантами. Серед кольорового каміння відзначаються сині
до чорних сапфіри, середньої або
низької якості смарагди, блакитні
топази і димчасті кварци, що заради
краси називають раухтопазами.
: Зрозуміло, що каміння,
навіть якщо воно дорогоцінне, це
не хліб насущний, і багато хто перегляне свої пріоритети відносно трати
грошей. Що Ви маєте намір запровадити, щоб утримати клієнтів у період фінансової кризи?
Питання скоріше риторичне. З
одного боку, криза призвела до притримання грошей у людей, які були
потенційними споживачами ювелірної продукції, з іншого, народила
відкладений попит. Деякі верстви
населення відносно безболісно погодились на вироби із синтетичним
камінням, таким чином, значно
зменшивши витрати. Переконати
споживача замість речей першої потреби купувати каблучку з діамантом – абсолютна дурниця.
Наші клієнти – підприємства,
які відчули на собі зменшення попиту, намагаються шукати вихід з
цього становища, і для нас головне
сьогодні швидко налаштовуватись
на такі зміни і забезпечити їх всім
необхідним. Додаткові можливості
сьогодні стали надавати наші постачальники, які пропонують підтримувати покупців продукції відповідними промоушен-програмами.
Загалом, позитиву надає підвищена
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увага до потреб клієнтів, розуміння
їх становища і відчуття, що лише
разом ми зможемо вийти з кризи,
яка для товарів елітного спектру (за
загальною думкою) завершиться в
останню чергу.
: Чи можете Ви назвати колектив, що склався, єдиною командою?
Цілковито так! Більш того, я поновому сьогодні розумію поняття
“єдиної команди”. Раніше здавалось,
що єдина команда – це щось на зразок комсомолу, проте насправді результативна команда, це коли кожний має власну думку і переконання,
відстоює їх правоту. Вже 6 років мої

Вже 6 років мої колеги
Сергій Мозоль і Дмитро Горевий роблять
компанію сильною,
здатною змінюватись
і знаходити нестандартні рішення у проблемних ситуаціях.
Ця підтримка вкрай
важлива для мене.
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колеги Сергій Мозоль і Дмитро Горевий роблять компанію сильною,
здатною змінюватись і знаходити
нестандартні рішення у проблемних
ситуаціях. Ця підтримка вкрай важлива для мене.
: Ваші особисті захоплення
пов’язані якимсь чином з камінням,
ювелірною справою чи це щось з іншої області?
Питання яке, на жаль, ставить
мене в глухий кут. Як це не смішно,
але в питанні про захоплення можна повернутись до першого питання
про мрії або про нездійсненні мрії.
Справа в тому, що сьогодні за стандартною програмою “родина – робота” майже не залишається місця
для реалізації захоплень, вони, наче
незавершені малюнки, зберігаються
ескізами десь на даху власного розуму, і при нагоді, коли виникає вільна хвилинка піднімаються буйними
вітрами думок, створюючи незрівнянну феєрію якогось іншого життя.
Визнаю, що каміння не займає в них
провідної ролі, але, перефразуючи
відомий вислів “каміння мені вистачає і в житті”, додам: “Проте все ще
може змінитися...”

Підготувала Галина Соловко
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Сад людей, або
парк довжиною у

життя
Дмитро Власюк

Я став скульптором ще до свого народження.
Сили, непідвладні мені, рухали мене вперед.
Спочатку я намагався зійти, але ці сили
повертали мене на попередній шлях ...
Дозвольте світу прийти до мене, я знаю
справжню ціну своїм скульптурам
Густав Вігеланд
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толиця Норвегії – Осло є невеликим містом. Збільшуватись у ширину воно не може: з
одного боку затиснене фіордом, а з
іншого – заповідним лісом. Ці фактори роблять Осло ще й надто дорогим
містом. Кожному, хто хоче жити у столиці, доводиться знаходити місце на
дуже обмеженій території. Попри те, у
місті існує великий парк скульптур,
який на сьогоднішній день є національним та світовим надбанням і відвідується щороку сотнями тисяч норвежців та іноземних туристів.
Свого часу будівництво парку
скульптур прийняли в багнети, але
згодом, оцінивши вклад митця у
культуру, Густава Вігеланда було нагороджено найвищою нагородою
Норвегії – Великим Хрестом Ордена
Святого Олафа.
Історія парку розпочинається на
початку ХХ століття, коли у 1902 році адміністрація міста Осло вирішила
знести студію Густава Вігеланда: вона заважала будівництву нової біб
ліотеки. Вігеланд уклав угоду з міською радою про те, що він подарує
Осло всі свої твори в тому випадку,
якщо йому буде надана нова студія,
яка після його смерті стане музеєм
та його скульптурами буде прикрашено міський парк. Всі витрати,
пов’язані із забезпеченням створення та будівництва парку, взяли на
себе муніципалітет міста Осло, прості громадяни та меценати, внаслідок
чого за життя скульптору, а після його смерті місту, в якості виставкового
майданчика дісталась величезна галявина Фрогнер-парку.
Парк скульптур Вігеланд (так він
нині називається) вражає уяву навіть
лінивих та байдужих людей своєю
первісною дикою енергією та свободою. Своєю творчістю Густав Вігеланд замислив розповісти про долю
людини: її народження та смерть,
розквіт та згасання, про любов, кохання та дружбу, про батьків та дітей. Грандіозність задуму скульптора
просто неймовірна і навіть сьогодні
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вражає своєю масштабністю та мистецькою майстерністю.
Більшість скульптур у парку Вігеланд мають реальних прототипів та
змальовують звичайні заняття людей: біг, боротьбу, танок, обійми, тримання за руки і тому подібне. Можливо, саме тому це справляє на відвідувачів незабутнє враження. Густав
Вігеланд намагався відобразити у
своїх скульптурах всі етапи людського життя, деякі з них здаються якимись необтесаними, грубими, інші –
вишуканими, треті – дивними та похмурими. Парк займає площу 32 га
та працює 24 години на добу. Всі 212
скульптурних композицій з граніту,
бронзи та кованого заліза з-понад
600-ми фігурами змодельовані в натуральну величину власне Густавом
Вігеландом без сторонньої допомоги
його учнів та асистентів.
Титанічна праця, яка не переривалась ні на мить, розпочалась у 1901
році. Протягом більше ніж 40 років та,
власне, і всього попереднього життя
Вігеланд працював над створенням
цього парку. Від часів Мікеланджело
світ не бачив такого плідного скульптора. Близько 1 600 скульптур, тисячі ескізів та малюнків, сотні гравюр...
Його не зупинила навіть Друга світова війна – Вігеланд продовжував
свою роботу і під час окупації Норвегії фашистською Німеччиною, але у
1943 році обірвалося життя митця.
Після його смерті роботи в парку
остаточно було завершено у 50-х роках минулого
століття.
Густав Вігеланд також
розробив проект розташування і оточення елементів парку. Скульптурні композиції розміщені
вздовж 850-метрової осі
та розділяють парк на 6
основних частин: Головні
ворота, Міст, Дитячий
майданчик, Фонтан, Плато “Моноліт” та Колесо
життя.
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Головні ворота
Висічені з граніту та ковані з металу, Головні ворота є центральним
входом до парку. Вони складаються
з п’яти великих воріт, двох малих пішохідних воріт та двох кованих з міді
хвірток, що прикрашені різноманітними візерунками та флюгерами. Головні ворота, фінансування яких здійснював Норвезький банк, було встановлено у 1926 році.
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Міст
Міст має довжину 100 та ширину
15 метрів, з’єднуючи Головні ворота та
Фонтан. Він повністю вкритий ліхтарями та розташований на місці старого
моста, який було збудовано у 1914 році. Вігеланд розробив проект нового
моста та змоделював його у 19251933 роках, прикрасивши 58-ма бронзовими скульптурами, що втілюють
головну тему парку “Події життя”.
Скульптури встановлено на гранітних
парапетах по обидва боки моста. На
скульптурних композиціях зображено
різноманітні фігури дітей, чоловіків та
жінок різного віку: статуї одиничні і
групами. На мосту також знаходиться
статуя “Сердитий хлопчик”, або “Злюка” (Sinnataggen), що стала символом
міста Осло. Головний мотив цих композицій – взаємовідносини між чоловіком та жінкою, дорослими та дітьми.
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Фонтан
Серед усіх скульптурних композицій, що є у парку, Фонтан має найдовшу історію. Ідея монументального
бронзового фонтана полонила розум
Вігеланда на початку ХХ сторіччя.
Модель, виконана у гіпсі, що нагадує
сьогоднішній фонтан, викликала неабиякий інтерес публіки на виставці
1906 року. Муніципалітет м. Осло доручив встановити фонтан на площі,
навпроти будівлі Парламенту (Eidsvolls
Plass), але згодом ця пропозиція була
відхилена. Можливо, його мали встановити на вершині пагорба у публічному саду Королівського палацу Але
все це залишалось у проектах до того часу, коли, врешті-решт, у 1924
році місцева влада не виділила майстру поля Фрогнера під розташування
фонтана, де згодом розмістився й
весь парк.
В центрі Фонтана
шість бронзових гігантів тримають величезну таріль, що знаходиться в оточенні 20
груп дерев (змодельовані між 1906 та 1914
роками), утворюючи
“Дерево життя”. З чаші,

розливаючись в різні боки, тече вода
– всесвітній символ родючості та достатку. Статуї людей різного віку втілюють у своїх образах неймовірні
зусилля у спробі втримати таріль. Під
кронами дерев зображено життя людини: від народження до смерті – одвічний вир життя без початку і без
кінця. Поєднання скульптур людей та
дерев заввишки у 2 метри – одна з
найбільш оригінальних концепцій
Скульптора. Навколо чаші Фонтана
не просто дерева з бронзи, а ясені,
які не випадково розташовані так
близько до води. Дерево Ігдрасиль –
Всесвітній Ясень – першооснова
Всесвіту у скандинавській міфології,
його корені зрошують Норни – богині
долі. Дехто вбачає у цьому віру
Вігеланда-протестанта у зумовленість, без якої дерево, а з ним і життя зникли б. Групи дерев втілюють
собою взаємовідносини між людиною
та природою.
По периметру Фонтан прикрашено
60-ма бронзовими барельєфами, на
яких зображено фігури дітей та скелетів в ″руках″ велетенських дерев.
У 1947 році монтаж Фонтана було
остаточно завершено. Майданчик біля
Фонтана загальною площею 1800 м2
викладено гранітною брущаткою чор-
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ного та білого кольорів у вигляді мозаїки. Геометричний візерунок утворює лабіринт довжиною 3000 метрів.

Плато "Моноліт"
Моноліт знаходиться в оточенні 36
груп гранітних скульптур, які зображають цикл життя. Кожна скульптур-
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на композиція поєднує в собі щонайменше дві фігури, які відображають
людину в різних типових людських
ситуаціях та стосунках. Чоловік та
жінка сидять обличчям один до одного з маленькою дитиною між ними.
Діти граються, юні парубок та дівчина мріють в обіймах один одного.
Старість відображена декількома
групами. Групи демонструють
певні зміни композиції та форми.
З початку Вігеланд хотів зберегти масивність гранітного блоку.
Фігури цього раннього періоду
грубі та примітивні, з мінімумом
деталей. Пізніше, незважаючи на
це, він впровадив величезне різноманіття композицій та стилів
фігур, а також збільшив простір
та відстань між ними. Хоча Вігеланд і був майстерним каменярем, він не висікав скульптури
одразу в граніті. Спочатку робив
моделі груп у натуральну величину та наймав професійних майстрів, які протягом тривалого часу працювали над перенесенням
оригінальних моделей в камінь.
Моноліт є центральним елементом парку. Разом із поста-
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ментом він має висоту 17,3 м і розміщений у найвищій його точці. Він
являє собою суцільну гранітну колону, яка повністю вкрита вирізьбленою на ній 121 фігурою людських тіл,
які, переплітаючись, здіймаються до
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небес, втілюючи вічний коловорот
життя. Внизу колони зображено
інертні тіла людей похилого віку, підіймаючись вище по спіралі, вони молодіють та розпрямляються, повільно
рухаючись до середини, та потім
прискорюють рух, прямуючи до вершини, яка вкрита немовлятами.
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Існує декілька тлумачень Моноліту: воскресіння людства, боротьба
за існування, прагнення людства до
духовності, трансцеденція повсякденного існування та одвічний цикл
життя.
Перші невеликі ескізи гігантської
колони датовано 1919 роком. Будів-

ництво ж найбільшої монументальної композиції почалося у 1924 році,
коли у своїй студії у Фрогнері Вігеланд створив глиняну модель у натуральну величину. Для цього знадобилось лише 10 місяців. Після
того було відлито гіпсову модель.
Восени 1926 року гранітний блок вагою кількасот тон було доставлено
морем до Ослофіорду з гранітного
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кар’єру поблизу Хальдена (Halden).
На місце призначення блок було
доставлено на початку 1927 року
та встановлено роком пізніше. Навкруги гіпсової моделі та блоку було збудовано дерев’яний навіс. У
1929 році почалося пунктирування
(перенесення зображення з моделі
в камінь або метал). Для того щоб

У кінці моста розташовано Дитячий майданчик, на якому розміщено
вісім бронзових статуй дітей, які немов застигли у грі. У центрі майданчика на гранітній колоні встановлено
статую ембріона – ненародженої дитини. Тут також розташовано ставок,
в якому плавають качки і лебеді.

Колесо життя
У кінці 850-метрової осі знаходиться сонячний годинник, викува-

завершити це грандіозне творіння, знадобилось 3 різьбярі по каменю та 14 років самовідданої праці. У 1943 році
остання частина гіпсової моделі колони була
розібрана та повернута
музею Вігеланда, де вона зберігається й до цього часу. Напередодні
Різдва 1944 року громадськість
міста Осло мала можливість милуватись Монолітом, 180 000 людей
насолоджувались витвором мистецтва безпосередньо з висоти розташованого поруч навісу, який невдовзі після цього було розібрано.
Монтаж 36 груп гранітних скульптур на Плато "Моноліт" розпочався у 1947 році. Остаточно ж роботи
по встановленню всього комплексу
було завершено у 50-х роках минулого століття.

кДК

ний з бронзи та встановлений на
гранітному постаменті у 1930 році,
та Колесо життя, створене у 19331934 роках. Колесо – символ вічності, що втілює в собі постійне тяжіння
між чоловіком і жінкою та є фігуральним варіантом східного символу

“Інь та Янь”. Воно виконане з бронзи у вигляді вінка з жінок, дітей та чоловіків, які, переплітаючись
тілами, тримаються один
за одного. Значення цього
скульптурного витвору –
підсумок драматизму
всього парку скульптур.
За задумом автора, цей
символ втілює основний
лейтмотив – подорож людини від колиски до самої
смерті крізь щастя та смуток, крізь мрії, сподівання
та бажання вічності.
Думаю, що після ознайомлення зі статтею, у читачів виникне бажання побачити на
власні очі різноманіття життя та його
одвічний вир, що доніс до нас у своїх витворах мистецтва Великий Майстер, скульптор, філософ та митець
– Густав Вігеланд.
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Україна.

На Рівненщині
освоюватимуть ще
одне родовище
сонячного каменю

іцензію на видобуток бурштину на
родовищі Володимирець Східний,
що у Володимирецькому районі, планує
реалізувати за кілька тижнів на аукціоні
Мінприроди. Стартова ціна 386 тисяч
гривень.
За інформацією Рівненської геологічної
експедиції, родовище оцінене та підготовлене
до розвідки. 15 вересня відбудеться аукціон,
на якому реалізують ліцензію на видобуток
на цьому родовищі. Упродовж перших трьох
років геологічна розвідка здійснюватиметься
паралельно з видобутком.
Як повідомили з управління економіки

Рівненської ОДА, роботи на цьому родовищі
почалися з 2005 року, хоча воно поки
що не розвідане. Очевидно, добувати
сонячний камінь на родовищі у Володимирці
буде приватна компанія. На Державному
підприємстві “Бурштин” (чи не єдине в Україні,
що займається видобутком та переробкою
бурштину), яке знаходиться в Рівному, не
мають намірів брати участь у торгах. Як
стало відомо, столичне ТОВ “Центр “Сонячне
ремесло” частково фінансувало проведення
геологічної розвідки на цьому родовищі.
Тепер же товариство має намір придбати
ліцензію на видобуток.

Україна. Проект Кодексу
України про надра
Проект Кодексу України про надра у новій
редакції розроблено на виконання Указу Президента від 27.12.2007 № 1842/2005. Даний
регуляторний акт розробила Державна геологічна служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Зазначений проект постанови та аналіз
регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної геологічної служби:
http://www.dgs.kiev.ua/post160709.htm.
У новому проекті Кодексу уточнюється та
суттєво удосконалюється завдання законодавства про надра, принципи державної політики у сфері користування надрами, основні
вимоги щодо державного обліку надр, особливості реалізації прав власності на надра,
ґрунтовно висвітлено повноваження органів
державної влади та органів самоврядування
в цій сфері, особливості та порядок набуття
прав на користування надрами.
У новій редакції удосконалено перелік
підстав на позбавлення права користування
ділянками надр. Запропоновано нову схему
державного регулювання надрокористування, за якою посилюється вплив місцевих органів самоврядування. Саме ці органи передбачено наділити правом надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на розробку родовищ корисних копалин місцевого значення.
Особливу увагу приділено визначенню
вимог щодо видобування корисних копалин,
охорони надр, організації державного конт
ролю і нагляду у сфері використання і охорони надр. До інших основних новацій проекту
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слід віднести створення надійного захисту
соціальних, економічних, екологічних інте
ресів народу України та користувачів надр, а
також введення сучасних правових механізмів у цій сфері.
Новим проектом визначено умови набуття права власності надрокористувача на
видобуті корисні копалини, а також на збудовані ним підземні споруди та інше майно,
пов’язане з надрами, що утворює надійний
механізм захисту прав користувача.
Передбачений особливий статус техногенних родовищ корисних копалин, які як відходи утворюються в результаті видобування
та переробки природних покладів корисних
копалин. З метою вирішення проблем можливого негативного впливу на довкілля пропонується віднести ці родовища до власності
підприємств, діяльність яких забезпечила їх
формування.
Окремими статтями регламентовано
право на встановлення сервітуту та огляд
гірничих виробок сусіднього користувача
надр при підозрі на вторгнення, що сприятиме вирішенню конфліктів у сфері користування надрами. Запропоновано врегулювання питання фінансування робіт з ліквідації
гірничодобувних об’єктів та екологічних наслідків їх функціонування.
Новим є поняття тимчасового гірничого
відводу, який надається органами гірничого
нагляду при проведенні дослідно-промислової
розробки родовищ, а також при розробці родовищ, які не пройшли державну експертизу.

Проектом Кодексу передбачені умови
суміщення розвідки і розробки родовищ, геологічна будова яких відзначається надзвичайною складністю при незначних обсягах
корисних копалин. Запропоновано ввести
також такий вид користування надрами, як
старательська розробка, що дасть змогу забезпечити потреби виробництва у сировині,
добування якої недоцільне з економічних
розрахунків.
Положення нової редакції Кодексу спрямовані на удосконалення гірничих відносин
України та створюють умови для більш ефективного державного регулювання і управління надрокористуванням, зміцнюють позиції
надрокористувачів і забезпечують сприятливі умови для інвестицій у геологічне вивчення і розробку надр.
В результаті прийняття цієї редакції
Кодексу буде удосконалена система державного регулювання у галузі надрокористування, змістовно удосконалені вимоги до
провадження діяльності надрокористування
з боку держави, а надрокористувачі отримають законодавчий захист своєї діяльності,
впровадження ринкових відносин у сферу
надрокористування на фоні державного регулювання, що має стимулювати збільшення
інвестицій у вивчення і використання надр,
оскільки вкладення коштів на стадії геологічного вивчення родовищ корисних копалин
передбачає відповідні пільги при отриманні
права на розробку цих родовищ.
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Ботсвана. “Afrіcan
Dіamonds” відновила дві
ліцензії на розвідку
Компанія “Afrіcan Dіamonds” відновила дві ліцензії на розвідку
в Ботсвані (PL004 і PL007) терміном на два роки й одержала одну
нову ліцензію (PL605). Ліцензії належать компанії “Atlas”, що знаходиться у 100-відсотковій власності “Afrіcan Dіamonds”. Ліцензія
на розвідку PL004 видана на ділянку площею 1 112 га, на якій
знаходяться кімберлітові трубки AK8, AK9 і BK5, розташовані поруч з рудниками Орапа (Orapa) і Дамча (Damtsha).
Ресурси кімберлітової трубки AK8, оцінені до глибини 300 м
від поверхні, складають 20 млн. т кімберліту. Середній вміст алмазів – 0,03-0,07 ct/т, їхня передбачувана ціна – 35-190 доларів
США/ct. Площа трубки – 5 га.
Кімберлітова трубка AK9 має площу 3 га. Ресурси трубки,
підраховані до глибини 250 м від поверхні, складають 11 млн. т
кімберліту. Середній вміст алмазів – 0,025-0,035 ct /т. Трубка BK5,
за словами компанії, ще недостатньо вивчена.
Ліцензія на розвідку PL007, що також була відновлена, видана
на ділянку площею 3 144 га, що знаходиться в межах дуже перспективної на алмази території, повідомила “Afrіcan Dіamonds”.
Нова ліцензія на розвідку PL605 видана компанії “Atlas” на ділянку площею 159 га, яка розташована поруч з рудником Дамча,
що належить компанії “Debswana”. Ділянка також є перспективною щодо відкриття нових кімберлітових тіл. За словами компанії,
одержання ліцензій дасть їй час і можливість оцінити економічний
потенціал виявлених кімберлітових трубок і намітити нові об’єкти
для планування розвідницьких робіт на ліцензійних ділянках.

Канада. “Stornoway”
знайшла нове
кімберлітове тіло
Канадська компанія “Stornoway Dіamond Corporatіon” при проведенні пошукових робіт у жовтні 2008 р. знайшла нове кімберлітове тіло Хаммер (Hammer) у районі Норт-Слейв (North Slave) провінції Нунавут.
Площа Хаммер знаходиться приблизно в 500 км на північ від м.
Йеллоунайф (Північно-Західні території, Канада) і належить спільному підприємству компаній “Stornoway” (75 % і оператор) і “North
Arrow Mіnerals Іnc.” (25 %).
Природа і реальні розміри тіла до цього часу невідомі. Довжина
його складає приблизно 225 м, ширина 15–100 м, а площа, що виходить на поверхню, – близько 1 га. При проходці шурфів вручну
була виявлена вивітріла кімберлітова брекчія. Результати мінералогічного аналізу зразків з кімберлітового тіла Хаммер показали
наявність повного набору мінералів-індикаторів кімберлітів, включаючи піроп і еклогітові гранати, а хімічний склад цих мінералів
вказує на потенційну алмазоносність даних порід.
Спільне підприємство на даний час розробляє програму майбутніх робіт на площі Хаммер, що можуть включати додаткові дослідження, випробування, наземну геофізичну зйомку та буріння.

Великобританія. Для чого
побудували Стоунхендж?
Вчені з англійського університету міста Шеффілд зробили висновок,
що на місці всесвітньовідомого пам’ятника Стоунхендж були поховання перших мешканців Англії. Професор археології та керівник проекту
“Stonehenge Rіversіde Archaeologіcal Project” Майк Паркер Персон відзначив, що Стоунхендж із самого початку свого існування й до розквіту в ІІІ
тисячолітті до н. е. використовувався мешканцями Англії як територія
для поховання померлих. В результаті досліджень були виявлені сліди
кремації, що проводилася 5 тис. років тому (саме тоді був зведений перший рів навколо монумента). Поховання продовжувалися протягом 500
років, а потім ця територія була відособлена по колу кам’яними брилами.
Після проведення розкопок учені прийшли до висновку, що всього у
Стоунхенджі було поховано близько 240 чоловік, які перед похованням
були кремовані. При цьому археологи вважають, що імовірніше всього
тут ховали представників місцевої еліти правлячої династії.
За допомогою методу радіовуглецевого аналізу вчені встановили вік
знайдених кісток. Найбільша частина останків відноситься до 2570–2340
років до н. е., а перша частина пороху, що була виявлена в самій старій
частині Стоунхенджа, датована 3030–2880 роками до н. е.
Стоунхендж (англ. Stonehenge) внесено до списку Всесвітньої спадщини як кам’яне мегалітичне спорудження на Солсберійській рівнині в
графстві Уілтшир (Англія). Ця ритуальна споруда-кромлех побудована із
125 велетенських кам`яних блоків вагою до 25 тонн кожна. Знаходиться
приблизно на відстані 130 км на південний захід від Лондона.
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15 / 09
19 / 09 / 2009
Таїланд, Бангкок
21 / 09 - 25 / 09 / 2009
23 / 09 - 27 / 09 / 2009
Китай, Гонконг
26 / 09
29 / 09 / 2009
ОАЕ, Дубаї
26 / 09
27 / 09 / 2009
Великобританія, Ньюарк
01 / 10
04 / 10 / 2009
Італія, Валенсія
01 / 10
04 / 10 / 2009
Італія, Турин
02 / 10
05 / 10 / 2009
Німеччина, Ідар-Оберштейн
08 / 10
11 / 10 / 2009
Малайзія, Куала-Лумпур
15 / 10
18 / 10 / 2009
Україна,
16 / 10
19 / 10 / 2009
Греція, Салоніки
24 / 10
25 / 10 / 2009
Великобританія, Лондон
30 / 10
01 / 11 / 2009
Німеччина, Мюнхен
06 / 11
08 / 11 / 2009
Німеччина, Берлін
13 / 11
15 / 11 / 2009
Фінляндія, Тампере
19 / 11
22 / 11 / 2009
Україна, Київ
21 / 11
22 / 11 / 2009
Великобританія, Брайтон
27 / 11
29 / 11 / 2009
Греція, Афіни
28 / 11
29 / 11 / 2009
Німеччина, Дортмунд
04 / 12
06 / 12 / 2009
Італія, Верона
04 / 12
06 / 12 / 2009
Німеччина, Гамбург

Bangkok Gems & Jewelry Manufacturers Fair
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінного і напівдорогоцінного
каміння, перлів, обладнання та інструментів
September Hong Kong Jewellery & Gem Fair
Міжнародна виставка-ярмарок готових ювелірних виробів, алмазів, перлів,
обладнання та інструментів. Виставка проходить у два етапи
Dubai Fashion Jewellery & Accessories Fair
Міжнародна виставка діамантів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів і
аксесуарів
Rock ‘n’ Gem Show
Виставка мінералів, скам’янілостей, самоцвітів, ювелірних виробів
Jewellery and Watching
Виставка дорогоцінностей, дорогоцінного каміння, перлів, годинників
Euromineralexpo
Міжнародна виставка-ярмарок скам’янілостей, самоцвітів і дорогоцінного
каміння
INTERGEM
Міжнародна виставка діамантів, дорогоцінного каміння, мінералів, ювелірних
прикрас, технологій і обладнання для ювелірної промисловості
Malaysia Jewellery Festiva – MJF
Найкрупніший ювелірний фестиваль ювелірних виробів, дорогоцінного
каміння, перлів, обладнання і годинників
Kharkiv Deluxe Festival. Найкращі українські дорогоцінності
Спеціалізована виставка ювелірних виробів, годинників і біжутерії,
дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння
Kosmima
Міжнародна виставка прикрас, годинників, дорогоцінного каміння,
спеціалізованого обладнання для ювелірної промисловості
Rock ‘n’ Gem Show
Виставка виробного каміння, мінералів, скам’янілостей і дорогоцінного
каміння
Mineralientage Munchen
Міжнародний торговий ярмарок мінералів, скам’янілостей, кристалів,
дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, спеціалізованої літератури
MINERALIS
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння і мінералів
Gem Exhibition
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння
Ювелір Експо Україна
Міжнародна спеціалізована виставка ювелірних виробів, банківських металів,
годинників, обладнання і інструментів
Rock ‘n’ Gem Show
Мінерали, скам’янілості, самоцвіти, ювелірні вироби з дорогоцінним і
виробним камінням. Гравіювання і обладнання
GEMIN 2009
Мінерали, корисні копалини. Колекціонування
WESTDEUTSCHE MINERALIENTAGE 2009
На виставці «Дні мінералів» у Західній Німеччині будуть представлені
мінерали, скам’янілості, дорогоцінне каміння, гемологічне обладнання,
спеціалізована література
World Mineral Show
Міжнародна виставка мінералів, дорогоцінного каміння і ювелірних виробів
MINERALIEN HAMBURG 2009
Міжнародна виставка мінералів, скам’янілостей, дорогоцінного каміння і
ювелірних виробів
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КАЛЕНДАР ВИСТАВОК
ГЕОЛОГІЯ

кДК

09 / 09
12 / 09 / 2009
Росія, Санкт-Петербург
16 / 09
18 / 09 / 2009
Казахстан, Алмати
29 / 09
01 / 10 / 2009
Грузія, Тбілісі
30 / 09
03 / 10 / 2009
Італія, Верона
14 / 10
17 / 10 / 2009
Індонезія, Джакарта
19 / 10
22 / 10 / 2009
Росія, Москва
20 / 10
22 / 10 / 2009
Україна, Київ
21 / 10
24 / 10 / 2009
, Лас-Вегас
22 / 10
25 / 10 / 2009
Туреччина, Анталія
28 / 10
31 / 10 / 2009
Україна, Одеса
01 / 11
04 / 11 / 2009
Саудівська Аравія, Ер-Ріяд
02 / 11
06 / 11 / 2009
Йорданія, Амман
05 / 11
08 / 11 / 2009
Польща, Познань

Kazcomak
Ювілейна міжнародна виставка «Розробка кар’єрів, підйомно-транспортного
обладнання, будівництво промислових об’єктів і доріг»
GeorgiaBuild 2009
6-а Грузинська міжнародна будівельна виставка
Marmomacc
Міжнародна виставка мармуру, іншого природного каміння,
технологій видобутку та обробки
Marble & Granite Indonesia
Міжнародна виставка мармуру, граніту, продукції з каменю та обладнання
для його видобутку й обробки
Строительство городов. City Build 2009
Міжнародний форум, до складу якого входить виставка
„Будівельні матеріали і технології”
Міжнародний форум “Індустрія каменю”
Каменеобробка та видобуток каменю, камінь в архітектурі
STONEXPO
Міжнародна виставка природного каміння і обладнання
для його обробки
BAUCON YAPEX 2009
17-а Міжнародна спеціалізована виставка будівельних матеріалів,
технологій і реконструкції (у тому числі каменю і мінеральних продуктів)
StoneExpoUkraine 2009
Міжнародна виставка: камінь у будівництві й архітектурі
Saudi Stone
Міжнародна виставка природного каміння і виробів з нього
Stone Jordan 2009
Міжнародна виставка мармуру та іншого природного каміння
Kamien-Stone 2009
Найбільша міжнародна польська виставка природного каміння і технологій
його обробки
KAMIEN
Міжнародна виставка обладнання і технологій для видобутку і переробки
каменю, природного каміння (граніту, мармуру, пісковику, вапняку,
травертину), ювелірних виробів з бурштину

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
23 / 11
27 / 11 / 2009
ОАЕ, Дубаї
23 / 01
25 / 01 / 2010
Бельгія, Гент

BalticBuild – Балтийская Строительная Неделя
Будівництво: технології, обладнання, матеріали

NATURAL STONE
Міжнародна виставка виробів з мармуру та іншого природного каміння
Glass & Stone 2009
Виставка скла та природного каміння, технологій і обладнання для їх
обробки
Anatolia Stone Fair
Міжнародна виставка індустрії мармуру та іншого природного каміння
BIG 5 Exhibition
Міжнародна будівельна виставка
Stone expo 2010
Міжнародна виставка каменю і спеціалізованого обладнання для його
обробки, кварцвмісних будівельних матеріалів
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Geology
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ДОПИСУВАЧІ!

Шановні читачі!

Нагадуємо, що Державний гемологічний центр України
згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 06.12.2000 № 312

проводить реєстрацію власних і торгових назв
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення
і декоративного каміння з родовищ України
Зареєстровані торгові назви входять
до уніфікованої обліково-інформаційної системи власних ознак
природного каміння з родовищ України —
Реєстру природного каміння України!

• вирішувати питання правомірності використання власних і торгових назв
природного каміння України;
• підтримки та просування власних і торгових назв на національному та зовнішньому ринках (за рахунок надання інформації про торгову назву на
сайті ДГЦУ, в довіднику "КДК" та інших виданнях);
• регулювання прав власників торгових назв природного каміння при здійсненні торгових операцій.

Порядок подання матеріалів
на реєстрацію торгової назви
природного каміння

1. Подання заяви щодо внесення власної й торгової назв до Реєстру природного каміння на ім'я директора ДГЦУ.
2. Надання до ДГЦУ відомостей у 10-денний термін за таким переліком:
• документ, що підтверджує право володіння або розпорядження природним
камінням (окремим каменем);
• атестат природного каміння (окремого каменя);
• технічна картка родовища природного каміння (для надрокористувачів);
• копія протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин
(далі — ДКЗ) (для надрокористувачів);
• стислі письмові пояснення щодо якісних характеристик природного каміння
(окремого каменя), необхідні для встановлення їх відповідності власній і
торговій назвам;
• пропозиції щодо власної і торгової назв природного каміння (окремого каменя) українською, російською та англійською мовами (у разі потреби —
іншими мовами) із відповідним обґрунтуванням (мотивацією);
• еталонні зразки (для дорогоцінних, дорогоцінних органогенного походження
і напівдорогоцінних каменів — зразки довільної форми й розмірів; для декоративних каменів — поліровані плити розміром 300 х 300 мм);
• копія сертифіката радіаційної безпеки.
Перелік власних і торгових назв природного каміння із родовищ України,
включених до Реєстру природного каміння, щоквартально публікується в журналі

«Коштовне та декоративне каміння».

Детальну інформацію можна отримати
на сайті Державного гемологічного центру України gems.org.ua
і за тел.: 492-9318, 483-3177.
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Редакція журналу «Коштовне та
декоративне каміння» приймає для
публікації наукові та науковопубліцистичні статті, тематичні огляди, нариси щодо коштовного, напівкоштовного та декоративного каміння, виробів з нього, напрямків та
культури використання, новин світового та вітчизняного ринку тощо.
1. Статті публікуються українською
або англійською мовами.
2. Матеріали разом зі списком літератури, резюме, рисунками, графіками,
таблицями подаються у форматі А4 в
друкованому та електронному вигляді
загальним обсягом не більше 10 сторінок, кегль (розмір) 12, інтервал між рядками 1,5. Електронний варіант тексту
приймається в одній із версій Word,
шрифт Times New Roman на дискеті 3,5
або по e-mail причіпним файлом.
3. Рисунки, графіки, таблиці та фотографії мають бути чіткими і контрастними. Крім того, фотографії повинні подаватися у графічному форматі (TIF,
JPG).
4. На початку статті обов’язково вказувати індекс УДК, назву статті, ПІБ автора, назву установи, де працює (якщо
працює) автор, його науковий ступінь
(якщо є) та коротке (до 10 рядків) резюме російською і англійською мовами.
5. Рукопис повинен бути датований і
підписаний автором.
6. Матеріали подаються до редакції
для редагування і корекції тексту не пізніше ніж за 1,5 місяця, а для форматування – за 1 місяць до публікації видання «КДК».
7. Редакція не несе відповідальності
за точність викладених у матеріалах
фактів, цитат, географічних назв, власних імен, бібліографічних довідок і можливі елементи прихованої реклами, а
також використання службових й конфіденційних матеріалів окремих організацій, картографічних установ, усіх об’єктів
інтелектуальної власності та залишає за
собою право на літературне й грамати
чне редагування.
8. Неопубліковані матеріали, рисунки, графіки та фото до них автору не
повертаються.
Просимо звертатись за адресою:
ДГЦУ, вул. Дегтярівська, 38–44
м. Київ, 04119
Тел.: 492-93-28
Тел./факс: 492-93-27
Е-mail: olgel@gems.org.ua
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