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Dear Readers!

We traditionally present to your attention the summer issue of Precious 
and Decorative Stones with the new publications by our authors.

The researchers of the Research-Technological Diamond Concern ALKON 
of SAS of Ukraine present to you the second part of their study on tools, 
technological parameters and the complexity of polishing of natural stones.

The specialists of the SGCU are doing the research work on issues of treated 
diamonds and development of methods for their identification. The publication, 
prepared by them, proves the use of infrared spectroscopy for identification of 
diamonds treated by irradiation followed by heat treatment.

One of the studies of the SGCU is to assess resistance to weathering of labradorite 
of the Ukrainian Shield by X-ray analysis methods. The published article demonstrates 
that the first to break down are accessory ferruginous silicates. Similar destruction of 
minerals makes the processing of labradorite with fuming nitric acid, which allows assessing 
the stability of products from labradorite to weathering in a modern city environment.

Most people tend to decorate the surrounding space round the place of residing, especially 
the landscape areas. The publication on the use of natural stones in landscape design describes the 
basic types of natural materials and examples of their use, basic landscape design styles and varieties 
of products.

The experts of the SGCU participated in the World Amber Council in Poland and the World Jewellery 
Confederation (CIBJO) Congress in Italy, and we publish their short reports.

We wish you a pleasant reading, and all the best.

The editor-in-chief and editorial board
Precious and Decorative Stones

Шановні читачі !

Ми традиційно представляємо до вашої уваги літній номер журналу «Коштовне та декоративне каміння» і 
пропонуємо ознайомитися з новими публікаціями наших авторів. 

Наукові працівники ІВЦ «АЛКОН» НАН України представили до вашої уваги продовження досліджень про 
абразивні інструменти, технологічне обладнання і трудомісткість полірування напівдорогоцінного та деко-
ративного каміння, а також можливість розрахунку трудомісткості полірування зазначених каменів. 

Науковці ДГЦУ здійснюють науково-дослідну роботу з проблематики облагородження діа-
мантів та розробки методів їх ідентифікації. У їхній публікації обґрунтовано можливість 
застосування інфрачервоної спектроскопії для ідентифікації діамантів, облагороджених за 
допомогою опромінення з наступною термообробкою. 

Одним з напрямків досліджень ДГЦУ є оцінка стійкості до вивітрювання лабра-
доритів Українського щита методами рентгенофазового аналізу. У поданій статті 
показано, що першими руйнуються другорядні залізисті силікати. Аналогічні 
руйнування мінералів відбуваються у разі обробки лабрадоритів парами азотної 
кислоти, що дозволяє оцінити стійкість до вивітрювання виробів з лабрадори-
ту під час їх експлуатації в умовах сучасного міста.

Оздоблення навколишнього простору біля свого місця проживання влас-
тиве більшості людей, особливо це стосується ландшафтних територій. У 
публікації, присвяченій використанню природного каміння у ландшафтно-
му дизайні, описано основні типи цього природного матеріалу та при-
клади його  використання, провідні стилі ландшафтного дизайну та 
різновиди виробів, які використовують при цьому. 

Фахівці ДГЦУ були учасниками засідання Всесвітньої ради з 
бурштину в Польщі та Конгресу Всесвітньої конфедерації ювелірів 
(CIBJO) в Італії, про що інформують короткі звіти на сторінках 
нашого журналу.

Бажаємо вам приємного читання 
та всього найкращого!

Редакція журналу 
“Коштовне та декоративне каміння”
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В статье обосновывается возможность 
использования инфракрасной спектро-
скопии для идентификации бриллиан-
тов, облагоро жен ных при помощи об-
лучения с последующей термообра-
боткой. 

The article proves the use of infrared 
spectroscopy for identification of diamonds 
treated by irradiation followed by heat 
treatment.

УДК 549.08 

О.В. ГрУщинсьКа
Ю.Д. ГаєВсьКий
О.р. БєлєВцеВ, кандидат геологічних наук
ДГцУ

http://www.profi-forex.org/news

Інструментальна діагностика  
облагороджених 
діамантів  
за допомогою інфрачервоної 
спектроскопії
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вступ. Природні алмази досить час-
то мають різноманітні дефекти і непри-
вабливі колірні відтінки. Сучасні техно-
логії облагородження дорогоцінних ка-
менів дозволяють усувати більшість 
дефектів та змінювати колір. Останнім 
часом різко зріс попит на кольорові ал-
мази, вони мають дуже високу вар-
тість, тому не дивно, що для зміни ко-
льору алмазів використовують сучасні 
технології. Вчені мають у своєму роз-
порядженні широкий діапазон методів 
– від обробки алмазів за високої тем-
ператури до опромінення. Сьогодні ри-
нок алмазів не може наповнитися ли-
ше кольоровими алмазами природного 
походження, тому все частіше на ринку 
з’являються природні алмази зі штучно 
зміненим кольором. Для ідентифікації 
природного або штучно забарвленого 
кольорового алмазу слід застосовува-
ти складне наукове гемологічне облад-
нання. У цій роботі для ідентифікації 
штучного забарвлення алмазів вико-
ристовували метод інфрачервоної-
Фур’є спектроскопії (далі – ІЧ-Фур’є 
спектроскопія). Сьогодні ІЧ-Фур’є спек-
трометри стали важливим інструмен-
том для аналізу алмазів у сучасних 
гемологічних лабораторіях, зокрема і в 
лабораторії Державного гемологічного 
центру України. Загалом інфрачервона 
спектроскопія є одним з найпотужні-
ших аналітичних методів, який вико-
ристовують у фундаментальних і при-
кладних дослідженнях. Адже за допо-
могою інфрачервоної спектроскопії 
вирішується низка питань аналізу до-
рогоцінного каміння: визначення похо-

Рисунок 1. Приставка Сollector II (на столику вста-
новлено один з досліджуваних зразків) та схема 
проходження ІЧ-променя через досліджуванний 
зразок
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Рисунок 3. Пік 1450 см-1 (H1a) (сліди радіаційного фарбування, а також ознаки 
наступної термообробки у фіолетових, жовто-оранжевих, зелено-жовтих і 
блакитно-зелених діамантах)

Рис. 2. Зразки діамантів
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Рисунок 5. Пік 5166 см-1 (H1c) (сліди радіаційного фарбування, а також ознаки 
наступної термообробки в жовто-оранжевих діамантах)

Рисунок 6. Водневий пік 3107 см-1
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дження, виявлення синтетичних анало-
гів і замінників дорогоцінного каміння, 
виявлення штучно зміненого каміння 
тощо.

Штучне забарвлення природних ал-
мазів можна отримати різними шляха-
ми: опроміненням, опроміненням у ком-
бінації з обробкою високою температу-
рою, НРНТ-методом (обробка за висо-
ких тиску і температури) тощо.

Опромінення. Характер забарвлен-
ня алмазів залежить від типу опромі-
нення. Опромінення з більшою енергі-
єю глибше проникає в камінь. Опромі-
нення нейтронами зумовлює рівномір-
ний розподіл кольору в камені, тоді як 
опромінення електронами викликає 
зміну кольору тільки в обмеженому 
тонкому приповерхневому шарі. Інтен-
сивність зеленого/зеленувато-блакит-
ного відтінку залежить від тривалості і 
дозування опромінення. 

Опромінення в комбінації з оброб-
кою високою температурою. Надалі ко-
лір опроміненого алмазу може зміню-
ватися під дією високої температури. 
Камінь нагрівають до 800 °С (в окре-
мих випадках ще вище) у вакуумі або 
в контрольованому середовищі (без 
кисню). Колір змінюється в порівнянні з 
типовим кольором опроміненого каме-
ня залежно від фізичного типу алмазу 
і його властивостей. 

НРНТ-метод. Під час обробки НРНТ-
методом камінь нагрівають до дуже ви-
сокої температури (1500 °С і вище) під 
високим стабілізуючим тиском. Внаслі-
док цього дефекти кристалічної ґратки 
перерозподіляються, викликаючи тим 
самим зміну кольору каменя. Умови, 
створені під час цього процесу, дуже 
близькі до умов, за яких утворюється 
алмаз у надрах землі. Через це ознаки 
такої обробки виявити дуже проблема-
тично.

параметри експерименту. Вимірю-
вання діамантів проводили на пристав-
ці дифузійного відбиття Сollector II ІЧ-
спектрометра Thermo Nicolet 6700 FTIR 
(рис. 1, 8) за кімнатної температури в 
спектральному діапазоні 7000–400 см-1. 
Для отримання найкращих результатів 
для діамантів шляхом експерименту 
було обрано найбільш оптимальну кіль-
кість сканувань у циклі вимірювання – 
від 64 до 200 за роздільної здатності 
1 см-1 та 4 см-1.

Гемологічне дослідження. Для до-
слідження використовували колекцію 

Рисунок 4. Пік 4934 см-1 (H1b) (сліди радіаційного фарбування, а також ознаки 
наступної термообробки у фіолетових та жовто-оранжевих діамантах)
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облагороджених  діамантів загальною 
кількістю 100 штук. Зразки облагоро-
джених діамантів являли собою набір 
огранених вставок переважно форми 
огранування Кр-57 (круглий діамант 
п’ятдесятисемигранний) і масою від 
0,13 ct до 4,05 ct. Колір зразків – бла-
китно-зелений, зелено-жовтий, темно-
оранжевий, фіолетово-червоний (рис. 2). 

результати дослідження. У проце-
сі дослідження облагороджених діа-
мантів залежно від їх кольору було 
встановлено такі діагностичні ознаки:

В облагороджених діамантах фіо-
летового кольору наявні певні піки – 
1450 см-1 (h1a) та 4930–4934 см-1 
(h1b) (рис. 3, 4), які сучасні дослідники 
по в’язують зі слідами радіаційного фар-
бування, а також з наступною термо-
обробкою цих каменів [1, 2, 3]. У дея-
ких каменях виявлено так званий 
amber-пік – 4134 см-1, який, за думкою 
дослідників, спричинений коричневим 
кольором діамантів, зумовленим плас-
тичними де фор маціями в кристалічній 
ґратці алмазу.

В облагороджених діамантах 
темно-жовто-оранжевого кольору 
сліди радіаційного фарбування, а та-
кож ознаки наступної термообробки 
встановлюють за наявністю піків 
1450 см-1 (h1a), 4930–4934 см-1 (h1b) 
та іноді 5166 (h1c), (рис. 3–5, ) [1–3].

В облагороджених діамантах 
зелено-жовтого кольору сліди радіа-
ційного фарбування та ознаки наступ-
ної термообробки встановлюють за на-
явністю піка 1450 см-1 (h1a) (рис. 3) [1, 
3]. Також у цих зразках діагностовано 
amber-пік 4065 см-1, що свідчить про 
первинний коричневий колір дослідже-
них діамантів.

В облагороджених діамантах 
блакитно-зеленого кольору сліди ра-
діаційного фарбування та ознаки на-
ступної термообробки встановлюють 
за наявністю піка 1450 см-1 (h1a) 
(рис. 3) [1, 3]. Окрім цього, для бла кит-
но-зелених діамантів властивий підви-
щений вміст водню. Домішковий во-
день діагностують за піками 3107 см-1 
та 1405 см-1 (рис. 6, 7).

Отже, проведені дослідження дозво-
лили за допомогою ІЧ-Фур’є спектро-
скопії ідентифікувати діаманти, які бу-
ли облагороджені методом опромінен-
ня в комбінації з термообробкою. На 
жаль, окремо встановити радіаційне 
фарбування діамантів за допомогою 
цього методу неможливо.

Рисунок 7. Водневий пік 1405 см-1

Рисунок 8. Спектрометр Thermo Nicolet 6700 FTIR
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У    першій частині цієї роботи, при-
свяченій поліруємості декоратив-
ного та напівдорогоцінного камін-

ня, було розглянуто основні абразивні 
матеріали, які використовують під час 
полірування цих каменів, та сформульова-
но вимоги до полірованих поверхонь [1].

Метою нашої роботи є розподіл біль-
шості декоративних та напівкоштовних 
каменів по групах залежно від їх поліру-
ємості за аналогією до того, як ці каме-
ні розподілені за оброблюваністю [2].

Операції полірування, як і інші опера-
ції каменеобробки, різняться насампе-
ред за виглядом поверхонь, які обро-
блюють (плоскі поверхні, поверхні обер-
тання та поверхні складної геометричної 
форми), а також за рівнем механізації 

(ручні, механізовані та верстатні) [3], ви-
дами застосовуваного устаткування та 
використовуваного інструменту.

Полірування поверхонь обертання у 
виробах з природного каміння при ме-
ханізованому способі обробки здійсню-
ється переважно на токарних верстатах 
після послідовного виконання операцій 
формоутворення і чистового шліфуван-
ня цих поверхонь, як правило, без пере-
установлення заготовки. Режими полі-
рування на токарних та шліфу вально-
полірувальних верстатах наведено в 
таблиця 1.

Полірування плоских поверхонь 
(розмірами до 3 дм2) здійснюється на 
шліфувально-полірувальних верстатах 
моделей 3ШП-320 або аналогічних їм у 

УДК.679.8. Рассмотрены основные виды 
используемого для полирования абра-
зивного инструмента и применяемого 
технологического оборудования, прове-
дено распределение природных деко-
ративных и полудрагоценных камней по 
трудоемкости полирования, показана 
возможность расчета трудоемкости по-
лирования камня.

The basic types of in-use for polishing 
abrasive instrument and applied techno-
logical equipment are considered, 
distributing of natural decorative and semi-
pre cious stone is conducted on labour 
intensiveness of polishing, possibility of 
calculation of labour intensiveness of 
polishing of stone is rotined.

Дослідження 
трудомісткості полірування 
природного каміння

Частина 2. Інструмент, технологічні 
параметри та трудомісткість полірування

УДК 679.8.

В.В. ПеГлОВсьКий, 
кандидат технічних наук
В.І. сиДОрКО, доктор технічних наук 
В.н. ляхОВ, інженер 
науково-технологічний алмазний 
концерн "алКОн " нан УКраїни
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разі верстатного способу обробки або 
ОС-320 у разі механізованої обробки 
(табл. 1).

Полірувальний інструмент для об-
робки каменю є в основному шаржова-
ним інструментом (повсть, тканина, 
парусина і т. ін.) [4], що має основу, 
яка в процесі роботи наповнюється 
абразивом.

Шаржований інструмент для поліру-
вання в каменеобробці за час його ви-
користання не зазнав істотних змін. У 
роботі [5] так описується процес полі-
рування виробів на каменеобробних 
підприємствах Росії XVII-XVIII століть: 
«Поліровка проводиться олов’яними 
терками і шківами з дрібним треплом». 
Під шківами тут мається на увазі ма-
тер’яний інструмент, що обертається.

Останнім часом для полірування 
плоских поверхонь застосовують полі-
рувальний інструмент із зв’язаним 
абразивом [6]. Завдяки обробці таким 
інструментом на основі двоокису церію 
і деревинної смоли ПЕК можна отрима-
ти найвищу якість обробки плоских по-
верхонь каменя.

Види інструменту, використовувано-
го під час полірування, представлені в 
таблиці 2. Вказані види інструменту за-
стосовують, як правило, для фінішної 
обробки виробів декоративно-худож-
ньо го і виробничо-технічного при-
значення [7], що випускають дрібними 
серіями або в одиничних екземплярах, 
до якості оброблених поверхонь яких 
пред’являють досить високі вимоги, а 
саме – отримати дзеркальні поверхні.

У випадках, коли вироби випуска-
ють крупними серіями або масово (на-
приклад, будівельні вироби), до якості 
поверхонь яких вимоги нижчі, відповід-
но застосовують інші види устаткуван-
ня (наприклад, поточні лінії) та вико-
ристовують інші види інструменту [8].

У таблиці 3 наведено дані про нор-
ми оперативного часу, які застосову-
ють для розрахунку трудомісткості ви-
готовлення виробів з природного каме-
ню у разі його полірування за виробни-
чих умов НТАК «АЛКОН» НАНУ.

Норми часу істотно залежать від 
необхідної кінцевої якості обробленої 
поверхні, оскільки потрібна шорсткість 
поверхні коливається в достатньо ши-
роких межах [1] та розроблюється для 
своїх умов кожним каменеобробним 
підприємством. 
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Таблиця 1. Технологічні режими полірування поверхонь природного каменю

№
з/п

технологічні
параметри

види устаткування (верстатів)

токарні 
верстати 

1к62м 
або ін.

Шліфувальний 
верстат ос-320 

або ін.

верстати 
шліфувальні 
типу 3Шп-320 

або ін.

1 2 3 4 5

1

Число обертів шпинделю (об./хв.) 
під час полірування деталей:
до ∅ 100 мм
більше ∅ 100 мм

300–600
200–300

600–735 90–180

2 Подача, мм ручна – –

3 Окружна швидкість обробки, м/с 2–15 до 10–12 до 3

4 Зусилля притиску інструменту, Н – – до 300

Таблиця 2. Види інструменту, використовуваного для полірування   
природного каменю

№
з/п

вид інструменту вид абразивного матеріалу

1.1

Круг з повсті ГОСТ 288-72 або парусини 
лляної ГОСТ 15530-93 ∅ 150-400х3-5, 
як матеріали для кругів також викорис-
товують фетр, шкіру, папір тощо

Алмазний порошок (АСМ 3/2-1/0), полі-
рувальна суспензія такого порошку, ал-
мазна паста (КВОМ АСМ 5/3-1/0 ГОСТ 
25593-83), порошки (оксиди) церію, хро-
му, алюмінію, заліза, олова, оптичний 
полірит й ін.

1.2
Інструмент на основі зв’язаного абрази-
ву. Круги плоскі типу 6A2Т 
∅250-400х3-5х32-40

Зв’язаний полірувальний порошок
(двоокис церію) та деревинно-смоляний 
ПЕК

Таблиця 3. Основний технологічний (оперативний) час полірування для 
каменів 1-ої групи поліруємості

1 устаткування, інструмент
Діюча норма оперативного 

часу (Ноч), хв./дм2

полірування

1
Токарно-гвинторізний верстат моделі 1К62М або 
інших моделей до ∅ 300 мм

25–30

2
Шліфувально-полірувальні верстати НС.226, 
ОС-320 або інших моделей

8–12

3
Шліфувально-полірувальний верстат 3ШП-320, 
інструмент із зв’язаним абразивом

140–180

Площа поверхні виробу для поліру-
вання може бути розрахована приблиз-
но, виходячи з геометричних розмірів 
виробу, а також за методами тривимір-
ного проектування таких виробів за до-
помогою відповідного програмного за-
безпечення [9, 10].

З практичного досвіду обробки (по-
лірування) природних каменів у разі ви-
готовлення каменерізних виробів у 
НТАК «АЛКОН» НАНУ (для каменів, які 
добре поліруються) було визначено ко-
ефіцієнти, які враховують у розрахун-

ках трудомісткості полірування таких 
виробів (табл. 4). Ці коефіцієнти засто-
совують для визначення оперативного 
часу полірування поверхонь різних ви-
дів каменю в розрахунку трудомісткості 
виготовлення каменерізних виробів [7].

Відповідно до існуючих нормативних 
документів встановлено такі визначення.

Норма оперативного часу (Топ) – 
норма часу на виконання технологічної 
операції, яка є частиною норми шту-
чного часу (Тшт) і сумою основного і 
допоміжного часу.
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топ = тос + тдо

Норма основного часу (Тос) – норма 
часу, яка направлена на досягнення 
безпосередньої мети певної технологі-
чної операції щодо якісної або кількіс-
ної зміни предмета праці. Норма допо-
міжного часу (Тдо) – норма часу на 
здійснення дій, що створюють можли-
вість виконання основної роботи, яка є 
метою технологічної операції [11].

Вираз для розрахунку основного 
оперативного часу полірування можна 
записати так: Топ = НОЧ х Sпо, де Sпо 
– площа поверхні, яку полірують, НОЧ 
– час, який витрачається для поліру-
вання одиничної площі (наприклад, 
дм2). Якщо використати дані, наведені 
вище, то для виробів (годинників, 
рис. 1), виготовлених з кварциту та 
скарну, розробку тривимірних моделей 
яких з однаковою площею поверхні 
Sпо=6,3 дм2 (значення одержано відо-
мими методами [10]) було розглянуто 
раніше [12], можна отримати розрахун-
кову трудомісткість їх полірування. 
Причому будемо враховувати, що по-
лірування 70 % цієї площі виконують на 
токарному верстаті моделі 1К62М, а 
решту – на шліфувально-поліру валь но-
му верстаті ОС-320.

Розрахункова трудомісткість поліру-
вання виробу з кварциту складе Топ1 = 
НОЧ1хSпо=6,3 х 0,7 х 27,5 + 6,3 х 0,3 х 
х10 = 2,3 год., а для скарну – 3,5 год. 
відповідно (табл. 3, 4). Причому для 

а б
Рисунок 1. Годинники з каменю: а – кварциту; б – скарну

Таблиця 4. Значення коефіцієнтів, які враховують трудомісткість полірування 
природного каменю

Група 
каменів

вид каменю, походження (родовище, країна) 
або торгова марка

Значення 
коефіцієнта 

кпол

1 2 3

1

Напівдорогоцінне каміння – мінерали (силікати групи кварцу): 
кварц (моріон, цитрин, рожевий льодистий, ін. – Україна, Росія); 
агат, агат-переливт, халцедон (Казахстан, Росія), хризопраз, сер-
долік, кахолонг, ін. Гірські породи, утворені цим камінням: біль-
шість яшм (Маломуйнаківське, Орське, ін. – Росія);            
кремінь (Росія, Україна); кварцити (Овруцьке – Україна, Шокшин-
ське – Росія); порфіри, яшмоїди різних родовищ і країн.
Напівдорогоцінне каміння (силікати різних груп) і гірські породи, 
утворені цим камінням: лазурит (Карнасуртовське – Росія),      
чароїт, родоніт (Росія), обсидіан (Вірменія), амазоніт і біломорит    
(Росія), ін.
Напівдорогоцінне каміння (карбонати різних груп) і гірські породи, 
утворені цим камінням: малахіт (Росія, Заїр), серпентинит (Росія), 
офіокальцит, мармурові онікси (медовий, зелений і ін.) всіх видів 
(Карлюкське – Казахстан, «Ladi Onyx» – Індія), а також онікси 
різних родовищ і торгових марок з інших країн (Ірану, Іраку, Па-
кистану тощо).
Декоративне каміння: деякі види мармуру з високим (до 25 %) 
вмістом (SiO2, Al2O3, Fe2O3). Наприклад: Бєлогорське (Росія), 
«Verde Antiquo» (Індія), «Верде Серано» (Куба), «Верде Гватема-
ла» (Гватемала) й ін.

1,0

2

Напівдорогоцінне каміння – мінерали (жадеїт) і гірські породи: 
нефрит, скам'яніле дерево, гранат-хлоритова порода, джеспіліт, 
лиственіт, роговик, скарн.
Декоративне каміння: всі види лабрадориту (Головинське, Тур чин -
ське, ін. – Україна; «Blue Pearl», «Emerald Peaprl», ін. – Норвегія).
Всі види габро (Сліпчицьке, Олександрівське, ін. – Україна; Баже-
новське, Шавасайське – Росія), ін.
Граніти всіх видів (Софіївське, Маславське, ін. – Україна; 
Сухов’язовське, Каштакське, ін. – Росія; «Amadeus» – Фінляндія; 
Куртинське – Казахстан).
Брекчія, деякі види мармуру («Каррара В», «Каррара D» – Італія) й ін.

1,5
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Таблиця 5. Норми часу полірування природного каменю
Група 

каменів
вид каменю, походження або торгова марка

Ноч
год./дм2

1
Поліровка скульптурних творів: фігури людей, бюсти, орнаменти, 
портрети, барельєфи і горельєфи; пам’ятники і меморіальні до-
шки; деталі архітектурних творів та ін.

1.1  Нескладні 0,9

1.2  Складні 1,3

1.3  Особливо складні 2,7

примітка. Наведені норми часу розраховані для виконання поліровки скульптурних творів з   
мармуру. У разі виконання поліровки скульптурних творів з граніту до норм часу застосовувати 
коефіцієнт твердості матеріалу, що підвищує норму в 1,5 раза.

розрахунку взято середні значення ді-
ючих НОЧ.

Досліджуючи поліруємість природ-
ного каміння, не можна встановити 
прямий зв’язок здатності природного 
каменю приймати поліровку з його хі-
мічним або мінералогічним складом, як 
у разі вивчення оброблюваності камін-
ня [2]. Проте зазначено, що якіснішої 
поліровки набувають ті види каміння, в 
хімічному складі яких у більшій кількос-
ті присутні такі компоненти, які у віль-
ному вигляді самі є абразивами (SiO2, 
Al2O3, Fe2O3). Для таких каменів і продук-
тивність полірування також буде вищою.

Так, наприклад, найкраща якість по-
лірованої поверхні природних каменів 
спостерігається в класі силікатів групи 
кварцу, а в класі карбонатів у тих видів 
каменю, які мають у своєму складі най-
більший вміст оксидів кремнію, алюмі-
нію та заліза або інших оксидів мета-
лів.

Порівнюючи трудомісткість процесу 
полірування каменю різних видів під 
час виготовлення каменерізних виробів 
та процеси полірування в інших підга-
лузях каменеобробки (наприклад, під 
час проведення каменотесних робіт і 
створення скульптурних творів з мар-
муру і граніту), можна виокремити пев-
ну їх схожість. У таблиці 5 [13] пред-
ставлено дані про трудомісткість полі-
рування скульптурних творів з природ-
ного каменю.

Слід зазначити, що в наведену нор-
му часу також входить підготовка ви-
різаних скульптур до полірування, в 
прийнятій термінології – чистового шлі-
фування. Порівнюючи таблиці 3, 4 і 5, 
можна зазначити, що коефіцієнти, ви-
значені для різних видів виробів з ура-
хуванням відмінностей у трудомісткості 
полірування певних видів каменю, 
практично однакові, а норми оператив-
ного часу є близькими.

Таким чином, з наведених даних 
можна дійти таких висновків.

Для полірування природного деко-
ративного та напівдорогоцінного камін-
ня як полірувальний матеріал найчасті-
ше використовують синтетичний алмаз, 
двоокис церію, оптичний полірит та 
оксид хрому. Ці матеріали застосову-
ють переважно у вигляді абразивної 
суспензії або абразивної пасти для по-
рошків синтетичного алмазу. Як абра-
зивний інструмент найпоширенішим є 
шаржований інструмент, який виготов-

ляють для технологічного обладнання 
(універсального або спеціалізованого) 
різних класів.

Використання цих абразивних мате-
ріалів, інструменту та технологічного 
обладнання дозволяє отримати шор-
сткість якісно полірованої (дзеркальної) 
поверхні каменів не вище Rа = 0,050–
0,063 мкм, а відбивна здатність якісно 
полірованих поверхонь може дорів-
нювати 130–160 відн. од. у разі вимірю-
вання блискоміром НІЇКС-БМ-3 або 

70–200 GU у разі використання блиско-
міра Novo-Gloss Trio.

Трудомісткість отримання таких по-
верхонь може бути розрахована, вихо-
дячи з оброблюваної площі поверхні, 
групи поліруємості, до якої належить 
той або інший оброблюваний камінь, та 
відповідних норм часу, які залежать від 
форми поверхні вживаного на камене-
обробному підприємстві технологічного 
обладнання та використовуваного ін-
струменту.



12 precious and decorative stones   2012 № 2ISSN 2079-1410

RESEARCh AND DEVELOPMENT

Дослідження та оцінка стійкості 
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ДГцУ 

Лабрадорит є одним з найпопу-
лярніших декоративних каменів 
у світі. Наявність особливого 

оптичного ефекту – іризації, механічна 
міцність і водночас добра придатність 
до обробки роблять лабрадорит цінним 
об’єктом практичного використання. 
Таке виняткове положення на ринку де-
коративного каміння викликає посиле-
ну увагу споживачів щодо якісних ха-
рактеристик цього матеріалу та його 
споживчих властивостей.

Лабрадорит – магматична гірська 
порода основного складу з темно-сірим 

до майже чорного забарвленням, яка 
складена на 90–100 % з основного пла-
гіоклазу (лабрадору). Крім того, до 
складу лабрадориту можуть входити 
такі мінерали, як піроксен, олівін, апа-
тит, ільменіт, рідше – калієвий польо-
вий шпат, кварц, біотит, сульфіди. 
Структура лабрадоритів переважно 
крупно-, гігантозерниста. Текстура ма-
сивна. Лабрадорити України входять до 
складу анортозит-рапаківігранітної фор-
мації і поширені в межах Коростенсько-
го (Житомирська область) і Корсунь-
Новомиргородського (Черкаська і Кіро-

воградська області) плутонів Україн-
ського щита (УЩ). В Україні виявлено 
майже сорок родовищ лабрадоритів та 
анортозитів, з них розробляють близь-
ко 10–12. У світі найвідомішими є ла-
брадорити Осниківського, Головинсько-
го, Очеретянського, Добринського, 
Слобідського, Кам’янобрідського родо-
вищ Житомирщини [5].

Лабрадорити займають одне з чіль-
них місць серед нечисленних різновидів 
особливо цінних сортів декоративного 
каміння, яке використовують для виго-
товлення оздоблювальних матеріалів 

precious and decorative stones   2012 № 1ISSN 2079-1410

Проведено исследование лабрадоритов Украинского щита 
различной степени выветрелости методами рентгенофазово-
го анализа. Показано, что первыми начинают разрушаться 
второстепенные железистые силикаты (слюды, амфиболы, 
пироксен, оливин), в то время как рудные минералы остают-
ся неизменными. Аналогичные разрушения минералов дает 
обработка лабрадоритов парами азотной кислоты, что позво-
ляет оценить стойкость изделий из лабрадорита к вы вет ри-
ванию при их эксплуатации в условиях современного города.

A research on the Ukrainian Shield labradorite of various degrees 
of weathering by methods of X-ray analysis is carried out. The 
article demonstrates that first begin to break down accessory 
ferruginous silicates (mica, amphibole, pyroxene, and olivine), 
whereas the ore minerals remain invariable. Similar destruction of 
minerals makes the processing of labradorite with fuming nitric 
acid, which allows assessing the stability of products from 
labradorite to weathering in a modern city environment.
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та архітектурно-будівельних виробів. 
Вони добре піддаються обробці, поліру-
ються до дзеркального блиску, досить 
стійкі до впливів атмосферних чинників 
і, найголовніше, вирізняються високими 
декоративними властивостями, пов’я-
за ними з іризацією – райдужним опти-
чним ефектом, властивим саме лабра-
доритам. Це дозволяє виготовляти з 
них широкий спектр ар хі тек турно-
будівельних виробів: плити окантовані і 
неокантовані (сляби), модульні плити 
для облицювання та плити для мостін-
ня, підвіконня і сходинки, брущатку пи-
ляну і колоту, бордюри, ритуальні ви-
роби, фасонні і криволінійні деталі, у 
тому числі кулі, вази, балясини тощо.

Будь-які кам’яні матеріали під час 
експлуатації піддаються постійній дії 
природних та антропогенних чинників. 
Усі без винятку види природного камін-
ня з плином часу руйнуються: деякі, на-
приклад, кварцит, за час, який вимірю-
ється тисячами років, інші – за порівня-
но незначний час експлуатації споруд, 
причому певні різновиди декоративного 
каміння встигають зазнати непоправ-
них пошкоджень майже відразу після 
закінчення будівництва.

Лабрадорит як гірська порода, яка 
збагачена основними оксидами, досить 
стійкий до дії лужних та основних роз-
чинів, але не є стійким до дії кислотних 
розчинів незалежно від їх походження 
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Рисунок 1. Мікрофотографія псевдоморфоз карбонатів та гідроксидів заліза по 
залізистим силікатам у лабрадоритовому облицюванні Будинку культури 
ім. Артема (м. Кривий Ріг)

– атмосферного, антропогенного, біо-
генного. Кислотні компоненти розчинів 
безпосередньо впливають на процеси 
карбонатизації лужних польових шпа-
тів, що призводить до посвітління за-
барвлення породи в цілому, а разом з 
киснем швидко руйнують один з осно-
вних компонентів лабрадориту – залі-
зисті мінерали. У результаті забарвлен-
ня цих мінералів змінюється з чорного 
на буре, і порода в цілому набуває чер-
вонуватого або буруватого відтінків 
(рис. 1). У середовищі каменеобробни-
ків цей процес пов’язують з наявністю 
в гірських породах «рудних мінералів» 
або «заліза», а в чинних державних 
стандартах – з наявністю сульфідів.

Для точного визначення нестійких 
мінералів, які входять до складу лабра-
доритів УЩ, а також продуктів їх виві-
трювання, було проведено рентгенофа-
зові дослідження зразків лабрадориту 
з різних родовищ України та зразків 
облицювання архітектурних споруд зі 
слідами вивітрювання. Крім того, до-
сліджено зразки головних родовищ ла-
брадоритів УЩ після обробки парами 
азотної кислоти.

Рентгенофазовий аналіз було вико-
нано в Інституті геохімії, мінералогії та 
рудоутворення НАН України на рентге-
нівському дифрактометрі ДРОН-3М з 
двома щілинами Солера з фільтрова-
ним СuКб-випромінюванням. Зйомка 
дифрактограм здійснювалася в інтер-
валі кутів подвійного відбиття 2–80° 2θ 
у покроковому режимі через 0,05° 2θ 
за нагромадження в кожній точці про-
тягом 3 секунд. Точність визначення 
міжплощинних відстаней була не гіршою 
0,01Ǻ. Визначення положення дифрак-
ційних максимумів проводилося за до-
помогою графічної програми ORІGІN 7.5. 
Якісний фазовий аналіз здійснювався з 
використанням стандартних порошко-
вих рентгенограм мінералів, зібраних 
Міжнародним центром дифракційних да-
них [1], і літературних джерел [2–4, 7]. 

Зразки невивітрених лабрадори-
тів родовищ невирівське, Васько-
вицьке та «Пасіка».

На дифракційних кривих спостеріга-
ються інтенсивні дифракційні відбиття, 
типові для лабрадору. В області кутів 
від 2 до 15° 2θ видно слабкі дифрак-
ційні відбиття з міжплощинними відста-
нями 14,4 і 7,08 Ǻ, які пов’язані з при-
сутністю в зразках хлориту, а слабка 
дифракційна лінія 9,98 Ǻ належить 
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слюдам [3, 7]. Помічені дифракційні 
смуги  з  міжплощинними відстанями 
3,55 Ǻ і 3,52 Ǻ по CuKб-випромінюванню 
є лініями, яким відповідають найбільш 
інтенсивні рефлекси лабрадору з між-
площинними відстанями 3,18 та 3,20 Ǻ. 
Виходячи з інтенсивності дифракційних 
ліній, приблизний фазовий склад цих 
зразків: 99–98 мас. % плагіоклазу (ла-
брадору), 1–2 мас. % хлориту і менше 
1 мас. % слюди.

У плагіоклазі Невирівського родови-
ща виявлено ільменіт (за спостережу-
ваною слабкою лінією 2,75 Ǻ, найбільш 
інтенсивною на дифрактограмі еталон-
ного ільменіту). Приблизний вміст іль-
меніту в зразку – 2–3 мас. %. 

Таким чином, досліджені зразки 
плагіоклазу без включень темноколір-
них мінералів з родовищ «Пасіка» і Не-
вирівське є практично чистими лабра-
дорами, які містять не більше 1–2 мас. % 
хлориту і слюди у вигляді домішок. 
Приблизно така сама кількість хлориту 
і слюди є у візуально чистому плагіо-
клазі Васьковицького родовища, в яко-
му додатково спостерігаються домішки 
ільменіту. Лабрадори вивчених родо-
вищ мають практично однаковий склад, 
що випливає з однакових значень між-
площинних відстаней.

Зразки окисненого лабрадориту 
з родовища «Пасіка» (кора вивітрю-
вання).

У зразках сильно вивітреного лабра-
дориту поряд з лабрадором присутні 
хлорит, слюда і кварц. Кварц ідентифі-
кується за інтенсивними дифракційни-
ми лініями з міжплощинними відстаня-
ми 3,34 Ǻ і 4,26 Ǻ [3, 7], слюда – за 

базальним відбиттям 001 і 002–9,99 Ǻ і 
4,997 Ǻ, а хлорит – за наявністю на 
дифрактограмі показників інтенсивного 
базального відбиття 14,14 Ǻ (001), 
7,08 Ǻ (002), 4,708 Ǻ (003) і 3,534–
3,541 Ǻ (005), а також показників від-
биття загального типу (2,656; 2,532; 
2,40; 2,326 Ǻ і т.д.) [2, 3]. Крім того, у 
зразках присутній ільменіт (інтенсивна 
лінія 2,763 Ǻ).

Зразки плагіоклазу без кірок заліз-
нення, як видно з інтенсивності диф-
ракційних ліній хлориту і кварцу, мен-
ше хлоритизовані і містять менше 
кварцу. Також варто зазначити, що у 
вивчених вивітрених зразках спостері-
гається зростання інтенсивності диф-
ракційної лінії плагіоклазу з міжпло-
щинною відстанню 6,371 Ǻ, що можли-
во свідчить про часткову альбітизацію 
лабрадору. 

Псевдоморфози вторинних міне-
ралів по залізистих силікатах (родо-
вище «Пасіка»).  

Поряд з частково альбітизованим 
лабрадором у центральній частині 
псевдоморфози наявна кристалізація 
кальциту. На рентгенограмі, крім спо-
стережуваних інтенсивних дифракцій-
них ліній (3,86 Ǻ; 3,03 Ǻ), присутні прак-
тично всі показники дифракційного від-
биття, характерні для цього мінералу, 
що вказує на його високий вміст 
(30 мас. %). Кварц ідентифікується за 
інтенсивними лініями 4,26 Ǻ і 3,345 Ǻ 
(~10 мас. %). Спостерігаються також 
дифракційні лінії преніту (9,26; 5,26; 
4,64; 3,48; 3,079; 2,561 Ǻ), найбільш ха-
рактерні з яких – 3,079 і 2,561 Ǻ – не 
накладаються на піки інших мінералів. 

Рисунок 2. Дифрактограма зразка лабрадоритового облицювання Будинку куль-
тури ім. Артема (м. Кривий Ріг). Чітко виділяються лінії карбонатів кальцію та 
магнію з псевдоморфоз по залізистим силікатам
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Вміст преніту в центральній частині 
псевдоморфози ~ 8 мас. %. Також у 
зразку виявлено мінерал групи епідот-
кліноцоїзиту, його вміст 2 мас. %. При-
близно в такій самій кількості присут-
ній амфібол. Шаруваті мінерали в до-
сліджуваному зразку представлені 
хлоритом (14,1; 7,10–7,08; 3,534 Ǻ, що 
відповідає  показникам базального від-
биття 001, 002, і 003) і слюдою, чітко 
ідентифікованою за першими двома 
показниками базального відбиття 001 і 
002, які відповідають міжплощинним 
відстаням 10,05 і 5,01 Ǻ. Відповідно 
вміст слюди і кварцу становить близь-
ко 7 і 3 мас. %. Більш висока інтенсив-
ність базального відбиття слюди, осо-
бливо другого, порівняно із спостере-
жуваним у зразках «свіжого» плагіо-
клазу пов’язана, очевидно, з кристалі-
зацією вторинної діоктаедричної слюди 
– серициту. 

За винятком амфіболу, якісний фа-
зовий склад периферійної озалізненої 
частини псевдоморфози аналогічний її 
центральній частині. Відмінності спо-
стерігаються тільки в кількісному вмісті 
наявних мінералів. Завдяки більш ви-
сокому вмісту на дифрактограмі одно-
значно ідентифікується кліноцоїзит 
(1–4 мас. %). У периферійній частині в 
порівнянні з центральною приблизно в 
10 разів менше кальциту, в 3 рази 
менше кварцу, трохи менше преніту (5 
мас. %) і слюди (3 мас. %). Вміст хло-
риту в периферійній частині псевдо-
морфози приблизно в 4–5 разів вищий, 
ніж у її центрі. Тут більше амфіболу 
(4 мас. %). У значній кількості спосте-
рігається ільменіт.

темноколірні мінерали з незна-
чним залізненням (родовище «Пасі-
ка», забій).

Високий фон на дифрактограмах 
наведених зразків пов’язаний зі зна-
чним вмістом залізовмісних мінералів і 
слабо розкристалізованого рентгено-
аморфного мінералу. Спостережувані 
на рентгенограмах зразків розмиті 
дифракційні лінії з максимумами близь-
ко 4,40, 2,54 і 1,54 Ǻ належать, імовір-
но, до гідроксиду заліза – δ-FeООН 
(лепідокрокіт) [2]. У цих зразках також 
наявний кварц (6 мас. %), плагіоклаз (3 
мас. %) та ільменіт (4 мас. %), але ви-
сокий фон ускладнює точне визначен-
ня значень міжплощинних відстаней 
зазначених мінералів.



15коштовне та декоративне  каміння   2012 № 2ISSN 2079-1410

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

Плагіоклази з включеннями тем-
ноколірних мінералів (невирівське 
родовище).

На всіх рентгенограмах спостеріга-
ється високий фон, що зумовлено зна-
чною кількістю Fe-вмісних мінералів. 
Дійсно, на рентгенограмі видно інтен-
сивні дифракційні лінії олівіну (5,21; 
3,77; 3,548; 2,818; 2,622; 2,607; 2,558; 
2,491 Ǻ і т. ін.), вміст якого становить 
до 16 мас. %. У незначній кількості 
(~3 мас. %) присутній ільменіт, оскільки 
на рентгенограмі наявна лише най-
більш інтенсивна лінія (2,755 Ǻ) цього 
мінералу. Силікати представлені плагі-
оклазом (50 мас. %), слюдою (5 мас. %) 
і пренітом (1 мас. %).

Плагіоклази з включеннями тем-
ноколірних мінералів (Васьковицьке 
родовище).

Рентгенограма озалізненого плагіо-
клазу з включеннями темноколірних 
мінералів дуже схожа на дифрактогра-
му візуально чистого плагіоклазу. Тут 
також спостерігаються дифракційні лінії 
плагіоклазу, хлориту і слюди. У зразку 
наявний преніт, ідентифікований за 
дифракційною лінією 3,084 Ǻ. З темно-
колірних мінералів у зразку присутній 
амфібол (дифракційні лінії 8,30; 4,13 і 
3,084 Ǻ). На дифрактограмі є ряд слаб-
ких дифракційних ліній (5,86; 5,64 і 
4,49 Ǻ), які не належать ні плагіоклазу, 
ні амфіболу. 

Вивітрений плагіоклаз (родовище 
«Кам’яна Піч»).

На рентгенограмі зразка плагіоклазу 
з ознаками вивітрювання без включень 
спостерігаються інтенсивні дифракційні 
лінії плагіоклазу. Крім того, присутні 
слабкі дифракційні лінії з міжплощин-
ною відстанню 8,425 і 7,14 Ǻ, які по в’я-
зані з домішками (менше 1 мас. %) 
амфіболу і хлориту відповідно. Вміст 
цих мінералів, як видно з інтенсивності 
дифракційних ліній, зростає у зразку з 
включенням чорних і зелених зерен – 
до 5 мас. %. Також проявляється дуже 
слабке перше базальне відбиття слю-
ди. У деяких зразках у кількості до 
2–3 мас. % спостерігається ільменіт, 
присутність якого реєструється за слаб-
кою дифракційною лінією 2,75 Ǻ, що 
найбільш інтенсивна на дифрактограмі 
ільменіту.

До складу темноколірних включень 
цього зразка входять: хлорит, амфібол, 
ільменіт і в значно меншій кількості – 
слюда. 

Таким чином, методами рентгено-
фазового аналізу доведено, що в зраз-
ках візуально чистих і невивітрених по-
рід лабрадоритових родовищ Житомир-
ської області як домішка практично 
завжди присутні хлорит і слюда. Осно-
вними продуктами сильно вивітрених 
лабрадорів є хлорити і слюда (серицит). 

Дослідження фазового складу псев-
доморфоз дозволило встановити пер-
винні продукти гідролізу – преніт, кліно-
цоїзит і кальцит. 

Серед кольорових залізовмісних мі-
нералів достовірно визначені амфібол, 
ільменіт, олівін і хлорит. Для підтвер-
дження присутності піроксенів і визна-
чення їхнього типу необхідні додаткові 
дослідження. 

Здебільшого немає можливості до-
стовірно визначити оксидні і/або гідро-
ксидні залізовмісні фази, поява яких 
зумовлює візуальний ефект «залізнен-
ня» плагіоклазу. Це може бути пов’язане 
як з їхньою низькою концентрацією в 
досліджених зразках, так і з незначною 
кристалічністю лімоніту – гідроксидних 
форм типу δ-FeООН, знайдених під 
час дослідження лише в деяких зраз-
ках. Остання обставина вказує на низь-
котемпературний режим вивітрювання 
під впливом екзогенних факторів.

Виявлена відмінність у мінерально-
му складі свіжих та вивітрених лабра-
доритів дозволяє припустити меншу 
стійкість до процесів вивітрювання за-
лізовмісних силікатних мінералів – 
слюд, амфіболів, олівіну і піроксенів у 
порівнянні з рудним мінералом (ільме-
нітом).

Для моделювання пошкоджень у ви-
робах з лабрадориту, отриманих під ді-
єю кислотних опадів, зразки було об-
роблено парою азотної кислоти за кім-
натної температури й атмосферного 
тиску протягом семи діб у лабораторії 
ДГЦУ. Внаслідок чого зразки отримали 
пошкодження, ідентичні пошкодженням 
від дії кислотних опадів, а саме: руйна-
цію ксеноморфних залізистих мінералів 
з утворенням світлих плям на темному 
тлі породи (рис. 3). Зразки лабрадори-
тів, оброблених парою азотної кислоти, 
та контрольні зразки, які не обробляли 
кислотою, були досліджені за допомо-
гою рентгенофазового аналізу, який 
було виконано в Інституті геохімії, міне-
ралогії та рудоутворення НАН України 
за методикою, наведеною вище.

На рентгенограмах оброблених 
зразків порід Очеретянського, Кам’яно-
брідського родовищ та родовища «Ка-
м’я на Піч» домінують інтенсивні диф-
ракційні рефлекси, характерні для ла-
брадору. Набори міжплощинних відста-
ней цих зразків близькі, що свідчить 
про близькість параметрів кристалічних 
ґраток і відповідно складу лабрадору в 
цих зразках. Окрім типового набору лі-
ній лабрадору, на рентгенограмах спо-
стерігаються дифракційні смуги з між-
площинними відстанями 3,56 і 3,53 Ǻ 
по середньому Сu Кα-опроміненню. Це 
β-лінії з міжплощинними відстанями 
3,21 і 3,19 Ǻ – найбільш інтенсивні диф-
ракційні лінії лабрадору. Крім того, на 
дифрактограмах присутні слабкі диф-
ракційні рефлекси з міжплощинними 
відстанями близько 8,5 і 2,09 Ǻ, які 
свідчать про наявність у складі цих по-
рід у межах 1 мас. % амфіболу та ав-
гіту відповідно. 

Унаслідок обробки лабрадоритів, 
близьких до мономінеральних, парою 
азотної кислоти зафіксовано повне 
зникнення авгіту.

На дифрактограмах зразків порід з 
Гацьківського, Верхньолузького, Букин-
ського, Осниківського і Невирівського 
родовищ поряд з характерними доміну-
ючими лініями лабрадору спостеріга-
ється ряд дифракційних рефлексів се-
редньої та малої інтенсивності (4,27–
4,24; 2,90; 2,81–2,83; 2,75; 2,57–2,58 Ǻ 
і 14,4; 10,1; 4,24; 3,96; 3,35; 3,32–3,28; 
3,24; 3,04 Ǻ), що свідчить про більш 
складний мінеральний склад цих плагі-
оклазових порід у порівнянні з описани-
ми вище лабрадоритами.

На рентгенограмі зразка Гацьків-
ського родовища на додаток до інтен-
сивних ліній лабрадору також можна 
побачити сильні дифракційні лінії, типо-
ві для лужних польових шпатів – 4,24; 
3,243; 3,32; 3,31 Ǻ та ін. Їх присутність 
дозволяє віднести породу не до класи-
чного лабрадориту, а до монцоніту. 
Аналіз значень цих ліній показує їх 
близькість до ортоклазу, що дозволяє 
зробити висновок про наближеність па-
раметрів їх кристалічних ґраток і відпо-
відно складу. Окрім цього, на рентгено-
грамі присутні дифракційні рефлекси з 
міжплощинними відстанями 10,1; 8,50; 
4,27 і 3,35 Ǻ, а також чітка дифракційна 
смуга з міжплощинною відстанню 3,04 Ǻ. 
Перелічені дифракційні лінії свідчать 
про наявність у породі слюди (3 мас. %), 
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амфіболу (рогової обманки) (до 10 мас. %), 
кварцу (5 мас. %), а також кальциту   
(5 мас. %). Приблизно в рівній кількості 
(біля 7 мас. %) в породі також присутні 
піроксен (авгіт) і олівін (фаяліт), їм на 
рентгенограмі відповідають сильні диф-
ракційні віддзеркалення з міжплощинни-
ми відстанями 2,903 і 2,831 Ǻ та ін.

Обробка породи з Гацьківського ро-
довища азотною кислотою призвела до 
розчинення кальциту. Інші мінерали не 
зазнали суттєвого впливу від взаємодії 
з кислотою. Поява дифракційної смуги 
2,755 Ǻ, за якою впевнено ідентифіко-
вано домішку ільменіту (до 4 мас. %), 
скоріше пов’язана з неоднорідністю 
окремих ділянок породи, ніж з наслід-
ками її обробки кислотою. 

На дифрактограмах зразків Верх-
ньолузького родовища спостерігаються 
інтенсивні дифракційні лінії лабрадору. 

Наявні дифракційні рефлекси серед-
ньої інтенсивності з міжплощинними 
відстанями 2,903 і 2,578 Ǻ, які нале-
жать авгіту (близько 7 мас. %). Диф-
ракційні смуги з міжплощинними від-
станями 10,1 і 8,50 Ǻ свідчать відповід-
но про присутність слюди (5 мас. %) і 
незначної домішки амфіболу (1 мас. %). 
Рефлекси 4,27; 3,35 Ǻ належать кварцу 
(5 мас. %); 2,814; 2,778; 2,706 Ǻ – апа-
титу (2 мас. %), а 2,751 Ǻ – ільменіту. 

Після обробки кислотою на рентге-
нограмі відсутні лінії апатиту (2,814; 
2,778; 2,706 Ǻ) та амфіболу (8,50 Ǻ, ро-
гова обманка). Як видно з падіння ін-
тенсивності рефлексу 10,1 Ǻ, також 
часткового розчинення зазнала слюда. 

На дифрактограмі габро-монцоніту 
Букинського родовища, окрім інтенсив-
них дифракційних ліній лабрадору, на-
явні інтенсивні лінії ортоклазу: 4,25; 

Рисунок 3. Зразок лабрадориту Верхолузького родовища після обробки                      
парою азотної кислоти

3,95; 3,55; 3,324; 3,243 Ǻ і т. ін. Вміст 
плагіоклазу і ортоклазу в цій породі 
складає відповідно 50 і 25 мас. %. На 
дифрактограмі також спостерігаються 
характерні лінії слюди (10,1 Ǻ), амфібо-
лу (8,50 Ǻ), кварцу (4,26 і 3,35 Ǻ) та 
ільменіту (2,755 Ǻ), вміст яких складає 
відповідно 2, 3, 7 і 5 мас. %. Інтенсивні 
дифракційні лінії 2,908 Ǻ та 2,581 Ǻ 
свідчать про присутність авгіту до 7 мас. %. 

За даними рентгенофазового аналі-
зу, обробка букинського габро-мон цо-
ніту азотною кислотою не спричинила 
зміни мінерального складу породи.

На дифрактограмі породи Федорів-
ського родовища відслідковуються ін-
тенсивні дифракційні лінії лабрадору і 
ряд рефлексів близько 14,60 Ǻ, 7,22 Ǻ, 
10,1 Ǻ, а також 4,27; 3,35 Ǻ, які зумов-
лені присутністю у дослідженому зраз-
ку хлориту (сапоніт) (2 мас. %), слюди 
(3 мас. %) та кварцу (7 мас. %). Диф-
ракційні лінії 2,908 та 2,570 Ǻ вказують 
на вміст авгіту (до 7 мас. %). У породі 
також є апатит (4 мас. %) та ільменіт 
(3 мас. %), про що свідчить наявність 
на дифрактограмі слабких ліній 2,788; 
2,718 і 2,755 Ǻ відповідно. 

Обробка кислотою зразка лабрадо-
риту Федорівського родовища спричи-
нила часткове розчинення апатиту і 
слюди та повне видалення шаруватого 
силікату (хлориту).

На дифрактограмах зразків Осни-
ківського родовища виділяються інтен-
сивні контрастні лінії лабрадору. При-
сутні інтенсивні дифракційні лінії 3,232 
і 4,23 Ǻ на рентгенограмі вказують на 
достатню кількість у породі лужного 
польового шпату. У породі також є 
кварц (5 мас. %), оскільки наявні слаб-
кі рефлекси 4,26 і 3,35 Ǻ. Окрім того, 
на рентгенограмі видно дифракційні лі-
нії 10,16; 8,42 і 7,20 Ǻ, які свідчать про 
присутність слюди (3 мас. %), амфібо-
лу (рогова обманка, 1 мас. %) та до-
мішки залізистого хлориту (1 мас. %). 
У залізистих хлоритах спостерігається 
зворотне відношення інтенсивності 
перших двох базальних рефлексів 001 
і 002 в порівнянні зі звичайними хлори-
тами. Внаслідок цього на рентгеногра-
мі зразка відсутнє перше базальне від-
дзеркалення хлоритового мінералу. У 
дослідженій породі також є піроксен 
(авгіт, 7 мас. %) і олівін (фаяліт, 
5 мас. %), яким на рентгенограмі від-
повідають дифракційні лінії 2,908; 
2,581 Ǻ і 3,96; 2,823 Ǻ відповідно. Руд-
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ний мінерал представлений ільменітом 
(1 мас. %). 

Азотна кислота повністю розчиняє 
та видаляє хлорит і частково слюду. 
Оброблена порода також містить мен-
ше лужного польового шпату (3 мас. %), 
про що свідчить відсутність дифракцій-
ного віддзеркалення 3,232 Ǻ.

На всіх порошкових рентгенограмах 
зразків, відібраних на Невирівському 
родовищі, виділяються інтенсивні контр-
астні дифракційні лінії, характерні для 
лабрадору, що підтверджує його поро-
дотвірну роль у досліджених породах. 
На рентгенограмах присутні слабкі 
дифракційні лінії з міжплощинною від-
станню 4,23–4,24 Ǻ, що свідчить про 
незначний вміст  лужного польового 
шпату (ортоклазу, 1–2 мас. %) на окре-
мих ділянках родовища. 

В області малих кутів подвійного 
відбиття ряду зразків спостерігаються 
слабкі дифракційні лінії 10,1 і 4,48 Ǻ, 
типові для мінералів групи слюди, а та-
кож дуже слабке дифракційне віддзер-
калення 8,50 Ǻ, віднесене до домішок 
амфіболу (рогової обманки) (< 1 мас. %). 
На всіх рентгенограмах порід цього ро-
довища також є слабке віддзеркалення 
2,75–2,76 Ǻ, що свідчить про постійну 
присутність ільменіту. 

Виявлена на дифрактограмах диф-
ракційна лінія 4,14–4,17 Ǻ пов’язана з 
домішкою гетиту. Ця лінія зникає після 
обробки зразка азотною кислотою. 

Зареєстрована на багатьох рентге-
нограмах слабка дифракційна смуга 
2,90 Ǻ пов’язана з авгітом або (у разі 
присутності рефлексів 3,31–3,32 і 2,57–
2,58 Ǻ) піжонітом. Зауважимо, що низь-
ка концентрація піроксенів та накладан-
ня їх інтенсивних ліній на домінуючі лінії 
лабрадору заважають надійній іденти-
фікації піроксенової фази. 

Присутність олівіну в габро-лабра до-
ритах Невирівського родовища визна-
чається за характерними дифракційни-
ми рефлексами 3,95 і 2,82 Ǻ. Останнє 
з них накладається на лінію лабрадору 
за 2,83 Ǻ. Зі збільшенням вмісту олівіну 
в породі відношення інтенсивності ліній 
лабрадору I (2,95 Ǻ) / I (2,82 Ǻ), близь-
ке до 3 для чистого лабрадору, змен-
шується. Якщо вміст олівіну в породі 
становить близько 25 мас. %, на рент-
генограмі проявляється цілий ряд його 
дифракційних ліній. За значеннями між-

площинних відстаней олівін Невирів-
ського родовища близький до фаяліту 
(Mg0,26 Fe1,74)SiO4.

На рентгенограмах зразків лабрадо-
риту родовища «Пасіка» зафіксовано 
високий вміст хлориту (базальні реф-
лекси 14,25 і 7,109 Ǻ) і кальциту (диф-
ракційні лінії 3,85 і 3,04 Ǻ). Також у 
зразках відзначаються преніт (дифрак-
ційний рефлекс 3,08 Ǻ) і слюда (10 Ǻ). 
Присутність цих мінералів вказує на ви-
сокий ступінь вивітреності вивчених по-
рід. У цьому зразку також встановлено 
наявність кварцу (4,26; 3,34 Ǻ) та іль-
меніту (слабка дифракційна лінія 
2,741 Ǻ). 

Обробка зразка азотною кислотою 
спричинила повну втрату преніту і 
кальциту, а також часткове розчинен-
ня хлориту.

Ларвикіт є різновидом лужного сіє-
ніту, який, окрім польових шпатів, міс-
тить титан-авгіт, амфібол (баркевикіт) 
та лепідомелан – різновид біотиту, 
збагачений Fe3+, Fe2+. У меншій кіль-
кості присутні нефелін, содаліт, кан-
криніт, олівін, апатит, циркон та рудні 
мінерали. 

Більшість дифракційних ліній на 
рентгенограмі ларвикіту належить пла-
гіоклазу. До 5 мас. % зразка складають 
лужні польові шпати (дифракційні лінії 
близько 4,24 Ǻ). Кварц ідентифікують 
за дифракційними смугами 4,27 та 
3,34 Ǻ. На рентгенограмі присутні ін-
тенсивні базальні рефлекси слюдисто-
го мінералу, вірогідно лепідомелану 
(10,04; 3,34 Ǻ). Амфібол визначено за 
інтенсивними дифракційними лініями 
8,50; 3,382 Ǻ та ін. Дифракційні від-
дзеркалення 3,95 і 2,82 Ǻ пов’язані з 
олівіном, близьким до фаяліту. У зраз-
ку також є авгіт, ідентифікований за 
присутністю дифракційної лінії 2,89 Ǻ, 
яка у цьому випадку не накладається 
на смуги інших фаз. Дифракційні 
рефлекси 2,75 та 2,54 Ǻ належать іль-
меніту. 

Обробка ларвикіту кислотою при-
звела до часткового розчинення слюди, 
амфіболу і олівіну і відповідно до суттє-
вого зменшення їх вмісту в зразку. 
Можливо, більш виражений у цьому ви-
падку ефект розчинення магнезіально-
залізистих силікатів зумовлений їх під-
вищеною залізистістю порівняно з ін-
шими вивченими зразками.

Висновки

Внаслідок дослідження зразків неви-
вітрених лабрадоритів, а також зразків, 
які піддавалися природному вивітрюван-
ню, встановлено, що рудні мінерали, зо-
крема ільменіт, є більш стійкими до ви-
вітрювання, ніж другорядні залізисті си-
лікати (слюди, амфіболи, піроксени, 
олівін). 

Аналогічні результати було отримано 
під час аналізу зразків лабрадориту, 
штучно оброблених парою азотної кис-
лоти: залізисті силікати легше руйну-
ються у разі обробки, ніж рудні мінера-
ли, оскільки основним наслідком оброб-
ки порід кислотою є зменшення кількос-
ті магнезіально-залізистих силікатів та 
повне розчинення апатиту і кальциту. 

Отримані дані дозволяють дійти ви-
сновку, що явище «іржавіння» лабрадо-
ритів полягає в руйнуванні і окисненні 
залізистих силікатів, а не рудних мінера-
лів, зокрема ільменіту.

Простий метод визначення атмосфе-
ростійкості лабрадоритів шляхом оброб-
ки зразків парою азотної кислоти дозво-
ляє оцінювати відносну стійкість до ви-
вітрювання різних торгових марок ла-
брадоритів у лабораторних та польових 
умовах.
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Большинству людей свойственно укра-
шать окружающее пространство вокруг 
своего места проживания, особенно 
ландшафтные территории. В данной пу-
бликации описываются основные типы 
натурального камня и примеры его ис-
пользования в ландшафтном дизайне.

Most people tend to decorate the 
surrounding space round the place of 
residing, especially the landscape areas. 
The publication describes the basic types 
of natural stones and examples of their 
use in landscape design.

Природне каміння завдяки своїм 
якісним характеристикам є од-
ним з основних елементів, які 

використовують у ландшафтному ди-
зайні. Декоративність, міцність на стиск 
у сухому і водонасиченому стані, дов-
говічність, морозостійкість, низькі водо-
проникність та стиранність дозволяють 
використовувати його без обмежень у 
будь-яких ландшафтних композиціях. 
Крім того, природне каміння зручно 
транспортувати і монтувати, а за необ-
хідності перепланування ландшафту 
його можна легко перемістити на інше 
місце. 

Для створення ландшафтних компо-
зицій, як правило, використовують те 
природне каміння, яке зустрічається у 
певній місцевості, рідше – завозять з 
інших регіонів. У цьому випадку пере-

вага надається камінню, яке легко об-
робляється, має високу декоративність, 
цікаві, вигадливі форми, отримані вна-
слідок вивітрювання, та відповідає те-
матиці ландшафту. Це вапняк, доломіт, 
пісковик, сланець, граніт, базальт, ла-
брадорит, габро, кварцит, мармур, ба-
зальт, зливний кварц, кремінь, конгло-
мерат, брекчія та інші, які використову-
ють у вигляді гальки, гравію, крихти, 
щебеню, відсіву, буту, природних валу-
нів, глиб, пиляних і колотих плит,  
«плитняку», брущатки, бордюру тощо.

Крім того, для ландшафтного дизай-
ну у вигляді жеод і друз мінералів, 
вставок, інкрустацій та ізометричних 
природних фрагментів використовують 
напівдорогоцінне каміння, а також ка-
міння зі слідами природних і геологі-
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чних процесів та палеонтологічних за-
лишків.

Наведемо коротку характеристику 
основних різновидів природного камін-
ня, яке застосовують у ландшафтному 
дизайні.

вапняк – осадова гірська порода, 
переважно складена кальцитом, араго-
нітом і доломітом з домішками гідроо-
кисів заліза, глинистих мінералів, крем-
незему тощо. Перевагу віддають 
світло-сірому, сірому, білому, біло-
бежевому вапняку. За формою заля-
гання розрізняють блочний (зливний), 
плитчастий, кавернозний (закарстова-
ний) вапняки. Найчастіше для оздо-
блення використовують плитчастий 
або кавернозний вапняки, рідше бло-
чний. У ландшафтному дизайні вапня-
ком викладають декоративні і підпірні 
стінки, облицьовують будівлі, споруди, 
брукують доріжки, з нього виготовля-
ють бордюри, східці, оздоблення для 
штучних водоймищ, кам’яних садів, ро-
каріїв та альпійських гірок. Треба за-
значити, що вапняк легко обробляєть-
ся і є екологічно чистим матеріалом.

пісковик – осадова гірська порода, 
складена зернами кварцу, зцементова-
ними глинистим, кременистим або кар-
бонатним цементом. Залежно від роз-
міру зерен розрізняють грубо-, серед-
ньо- та дрібнозернисті пісковики, які 
мають сіре, бежеве, червоне забарв-
лення з різними відтінками, що робить 
їх дуже привабливими в ландшафтно-
му дизайні. За формою знаходження у 
природі розрізняють плитчастий («плит-
няк») та блочний (зливний) пісковик. У 
ландшафтному дизайні його викорис-
товують для брукування доріжок, ви-
готовлення бордюрів, східців, викла-
дання декоративних і підпірних стінок, 
облицювання будівель, споруд, для 
оздоблення штучних водоймищ, рока-
ріїв тощо. Пісковик добре обробляєть-
ся та є екологічно чистим матеріалом, 
який сьогодні користується великим 
попитом у будівництві.

сланець  – метаморфічна гірська 
порода, яка характеризується майже 
паралельним розташуванням витягну-
тих або пластинчатих мінералів, що 
входять до її складу. За ступенем ме-
таморфізму вирізняють глинисті і крис-
талічні сланці. Колір сланців залежить 
від їх мінерального складу. У ланд-
шафтному дизайні найчастіше відда-
ють перевагу сланцям жовтого, сірого, 

Фото 1. Стінка, облицьована вапняком (фото Сурової В.) 

Фото 2. Декоративна стіна з пісковику (фото Коженевського С.)

Фото 3. Доріжка зі сланцю (фото Коженевського С.)
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чорного кольорів для брукування, по-
сипки доріжок (у подрібненому вигля-
ді), облицювання стін, виготовлення 
покрівельного матеріалу.

мармур – метаморфічна гірська по-
рода, яка утворилася внаслідок пере-
кристалізації вапняку або доломіту. За-
барвлення мармуру дуже різноманітне. 
У ландшафтному дизайні мармур ви-
користовують для посипки доріжок (у 
подрібненому вигляді), виготовлення 
східців, балясин, колон, викладання де-
коративних стінок, облицювання стін, 
басейнів, для виготовлення садово-
паркових композицій.

Граніт – магматична гірська порода 
з зернистою структурою, складена по-
льовими шпатами (60–70 %), кварцом 
(30–40 %) та темноколірними мінерала-
ми (5–10 %). У ландшафтному дизайні 
застосовують для виготовлення бордю-
рів, східців, викладання декоративних і 
підпірних стінок, альпійських гірок і ро-
каріїв, штучних водойм і водоспадів, 
брукування та посипки доріжок (у по-
дрібненому вигляді).

Незважаючи на те, що граніт склад-
ніший в обробці, ніж вапняк, мармур чи 
пісковик, його широко використовують 
у будівництві завдяки його міцності, ат-
мосферостійкості та різноманітному за-
барвленню. 

У природі внаслідок вивітрювання і 
обкатування окремих фрагментів грані-
ту утворюються окремості кулеподібної 
форми – валуни. Валуни користуються 
великим попитом у ландшафтному ди-
зайні, особливо цінуються ті, що оброс-
ли мохом. Також для мурування підпір-
них і декоративних стінок використову-
ють обрізки та відходи від виробництва 
гранітної плитки (брекчію). 

кварцит  – метаморфічна гірська 
порода, складена зернами кварцу, зце-
ментованими кварцовим матеріалом у 
суцільну масу. Колір кварцитів пере-
важно рожевий, світло-сірий, іноді «ма-
линовий». У ландшафтному дизайні 
використовують для створення альпій-
ських гірок, рокаріїв, викладання деко-
ративних і підпірних стінок, брукування, 
посипки доріжок (у подрібненому ви-
гляді). Зустрічаються окремості квар-
циту зі слідами реліктових природних 
процесів, що дуже цінується дизайне-
рами (наприклад, сліди на дні хвиле-
прибійної зони річок, морів та інших 
водоймищ). Кварцит дуже важко під-
дається розпилюванню, тому найчасті-

Фото 4. Розподільна смуга з мармуру (фото Коженевського С.)

Фото 5. Рокарій (фото Сурової В.)

Фото 6. Кварцит (фото Сурової В.)
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ше його використовують у вигляді бу-
тового каменю.

Для ландшафтного дизайну вико-
ристовують природне каміння у вигля-
ді, необхідному для його цільового при-
значення (плити для мостіння, брущат-
ка, бордюр, східці тощо), або підбира-
ють у природному вигляді, який пови-
нен відповідати тематичному спряму-
ванню композиції. Виділяють такі при-
родні форми каміння:

-  галька  – обкатані в річках або 
прибережній зоні морів уламки природ-
них каменів розміром 10–200 мм [2]. 
Також гальку виготовляють шляхом 
штучного обкатування на спеціальному 
обладнанні;

-      гравій – уламкова гірська поро-
да, що утворилася в результаті природ-
ного руйнування масивів гірських порід 
і складена фрагментами розміром від 
2 до 10 мм, які різною мірою обкатані 
в природних умовах;

-  крихта  – штучно подрібнене при-
родне каміння з фракційним розміром 
частинок 2–5 мм;

-  щебінь – гострокутне штучно по-
дрібнене природне каміння, яке фрак-
ціоноване за зерновим складом: від 5 
до 10 мм, від 10 до 15 мм, від 15 до 
20 мм, від 5 до 20 мм, від 10 до 20 мм, 
від 20 до 40 мм, від 40 до 80 (70) мм;

- пісок декоративний – штучно по-
дрібнене і фракціоноване за зерновим 
складом природне каміння: від 0 до 
2,5 мм, від 2,5 до 5 мм;

-  бут – природне каміння непра-
вильної, переважно ізометричної фор-
ми, розміром за найдовшою стороною до 
500 мм (в окремих випадках до 700 мм);

- валун – обкатані в природних умо-
вах уламки природного каміння розмі-
ром від 200 мм;

- глиба – необкатаний гострокутний 
валун. Також глибами називають осо-
бливо крупні обкатані валуни;

-  «плитняк» – пласке природне ка-
міння, розколоте вздовж природних на-
прямків сланцюватості товщиною 12–
150 мм. Інколи «плитняк» називають 
«диким каменем»;

-  плитка  колота – природне камін-
ня, розколоте за заданими розмірами 
на спеціальних пресах. Часто плитку 
колоту доводять до готового вигляду 
шляхом ручного обколювання. Різнови-
дом таких виробів є плитка з фактурою 
«скеля»;

Фото 7. Галька (фото Гелети О.)

Фото 8. Пішохідна доріжка, посипана гравієм (фото Коженевського С.) 

Фото 9. Композиція з гранітним валуном, обкатаними уламками кварцу та 
пісковику (фото Гелети О.)
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-  плитка  та  вироби  пиляні – при-
родне каміння, розпиляне на спеціаль-
ному обладнанні за заданими розміра-
ми на плити або інші вироби; 

-  брущатка – невеликого розміру 
блоки з природного каміння для мос-
тіння з розмірами від 50 до 300 мм, 
жодний плановий розмір яких, як пра-
вило, не перевищує товщину більше, 
ніж удвічі [3]. Мінімальна номінальна 
товщина становить 50 мм.

Переважно гальку, гравій, крихту та 
декоративний пісок з різних гірських 
порід використовують для посипки до-
ріжок, оздоблення рокаріїв, декоратив-
них клумб, облицювання стінок тощо. 
Перевагою доріжок, висипаних гравієм, 
крихтою та декоративним піском є те, 
що вода на їх поверхні не збирається 
в калюжах, а просочується в землю. 
Для практичного та привабливого ви-
гляду такі доріжки потрібно обкладати 
бордюром. 

Існує багато стилів ландшафтного 
дизайну, де використовують природне 
каміння. Серед них можна виокремити 
основні:

- регулярний стиль;
- пейзажний (ландшафтний) стиль;
- тематичний стиль (китайський, япон-

ський, мавританський, кантрі тощо);
- змішаний стиль.
Для регулярного стилю характерні 

прямі лінії і чіткі геометричні форми. 
Він зародився в Італії в епоху Відро-
дження, досяг розквіту в епоху бароко. 
У цьому стилі було створено сади Вер-
саля, більшість парків Парижа, садово-
паркові ансамблі Санкт-Петербурга і 
Петергофа.

 У пейзажному  (ландшафтному) 
стилі відтворено природність ліній і 
композицій, а також зведено до мініму-
му антропогенний вплив на територію. 
Парки, виконані у цьому стилі, ніби 
вписані в ландшафт, що їх оточує. У 
пейзажному стилі оформлені старовин-
ні англійські маєтки, деякі кримські 
парки, парки «Софіївка» в Умані, 
«Олександрія» у Білій Церкві, «Феофа-
нія» у Києві.

сільський  стиль  (кантрі) вирізняє 
використання простих природних мате-
ріалів і форм. У кожній місцевості є 
свій стиль кантрі з національним коло-
ритом. Як елементи дизайну застосо-
вують ті самі матеріали, з яких зробле-
но будівлі – дерево, цеглу, природний 
камінь.

Фото 12. Глиби з граніту (фото Коженевського С.)

Фото 10. Кладка з бутового каменю (фото Гелети О.)  

Фото 11. Гранітний валун (фото Коженевського С.)
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тематичний  стиль  – оформлення 
ландшафтних ділянок у стилі, що має 
тематичне або географічне спрямуван-
ня. До цього стилю можна віднести: 
середземноморський, мавританський, 
японський, китайський тощо.

Змішаний  стиль – це оформлення 
різних куточків ландшафту в різних 
стилях. Наприклад, парадно-в’їзну зону 
частіше оформлюють в регулярному 
стилі, зони відпочинку – в сільському, 
тематичному або пейзажному. Сьогод-
ні в ландшафтному дизайну такі рішен-
ня є дуже поширеними.

Крім цього, виділяють окремі ланд-
шафтні композиції, які створюють за 
допомогою природного каміння: 

альпійська гірка – симетрична, за-
кономірна композиція з природних ка-
менів і рослин, яка імітує гірський 
ландшафт, характерний для альпій-
ського та субальпійського поясу. У цен-
трі гірки встановлюють конусоподібний 
великий камінь, який нагадує гірську 
вершину, а навколо розташовують 
більш дрібне каміння та обсаджують 
рослинами. Для створення альпійських 
гірок найчастіше застосовують валуни, 
бут, глиби, гальку та гравій з вапняку, 
рідше з граніту, базальту і мармуру. 
Важливою умовою створення альпій-
ських гірок, рокаріїв та інших компози-
цій є поєднання різних форм природно-
го каміння, які разом утворюють при-
родний вигляд місцевості.

рокарій – композиція з природного 
каміння і різноманітних рослин, що ба-
зується на нерухомості каміння й лег-
кості трави і квітів. Як правило, камені 
в рокаріях встановлюють горизонталь-
но і вони мають пласку поверхню, на 
відміну від альпійської гірки, яка скла-
дена великими гострокутними каменя-
ми і нагадує гірський пейзаж. 

Для створення рокаріїв використо-
вують валуни, бут, гальку, гравій, ще-
бінь, відсів з вапняку, граніту, піскови-
ку, сланців. Також може застосовува-
тись базальт, кварцит, напівдорогоцін-
не каміння тощо.

водоспади, ставки, струмки – ком-
по зиції з природного каміння, за допо-
могою якого створюють імітації при-
родних водоймищ і водоспадів. Для 
створення штучних водоймищ викорис-
товують валуни, глиби, плити, гальку, 
гравій з вапняку, граніту, пісковику, 
рідше з базальту, кварциту тощо.

Фото 13. Приклад регулярного стилю у ландшафтному дизайні [10]

Фото 14. Приклад пейзажного стилю у ландшафтному дизайні [9]

Фото 15. Приклад сільського стилю (кантрі) у ландшафтному дизайні [5]
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суха  річка – композиція з природ-
них каменів, за допомогою якої іміту-
ють русла природних річок або оформ-
люють тимчасові водотоки. Для русла 
використовують крупну і дрібну гальку, 
гравій в основному з вапняку, піскови-
ку, кварциту, прикрашають великими 
валунами та глибами. 

Фонтан – композиція з природного 
каміння, що слугує основою або об-
рамленням для вертикально направле-
них струменів води. Для схожості з 
природними об’єктами використовують 
валуни, бут, глиби, гальку. Іноді сам 
фонтан роблять з крупних природних 
валунів (Софіївський парк, Умань). 

Доріжки, площадки – штучно ство-
рені ділянки, які пристосовані для руху 
або розміщення певних об’єктів. Доріж-
ки і площадки залежно від стилю ди-
зайну вимощують плитами, плитняком 
колотим, брущаткою або висипають 
гравієм, галькою, щебенем, крихтою, 
відсівом зі  зносо- та атмосферостійко-
го природного каміння, як-от: граніт, 
пісковик, кварцит, габро і т. ін.

підпірні  стінки – елементи ланд-
шафтного дизайну, які перешкоджають 
сповзанню ґрунту на схилах та укрі-
плюють їх. Розрізняють декоративні та 
укріплювальні підпірні стінки. Декора-
тивні підпірні стінки – елемент ланд-
шафтного дизайну, який використову-
ють на рівних або з невеликим нахи-
лом поверхнях. Укріплювальні підпірні 
стінки – елемент ландшафтного дизай-
ну, який застосовують у терасуванні 
схилів для збільшення корисної площі і 
перешкоджання сповзанню ґрунту.   

Для створення підпірних стінок ви-
користовують великі валуни, глиби, 
бут, плитняк, крупну гальку та дрібне 
каміння з вапняку, пісковику, граніту, 
базальту тощо.

квітник – елемент ландшафтного 
дизайну, який оздоблюють або огоро-
джують природним камінням. Залежно 
від ландшафтного стилю використову-
ють пиляні або колоті бордюри, бут, 
валуни, гальку, плитняк з граніту, га-
бро, лабрадориту, пісковику, вапняку, 
кварциту тощо. 

садові фактурні елементи – деко-
ративні прикраси з каміння у вигляді 
столів, лавок, скульптур тощо.

Україна володіє великою кількістю 
запасів різноманітного декоративного 
каміння, яке можна використовувати в 
ландшафтному дизайні. Потрібно за-

Фото 16. Приклад тематичного японського стилю у ландшафтному дизайні [8] 

Фото 17. Приклад змішаного стилю у ландшафтному дизайні [7] 

Фото 18. Приклад альпійської гірки у ландшафтному дизайні [6] 
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значити, що каміння, придатне для 
ландшафтного дизайну, часто знахо-
диться на поверхні і не потребує суттє-
вих капіталовкладень для його видо-
бутку. Вивітрені валуни граніту добува-
ють на поверхні у Житомирській, Київ-
ській, Кіровоградській областях. Закар-
стовані вапняки та вапняк-плитняк – у 
Гірському Криму. Гравій, гальку, валу-
ни природні з вапняку і пісковику зна-
ходять по берегах річок у Карпатах та 
на морському узбережжі Криму. 
Пісковик-плитняк добувають у Луган-
ській (Краснолученське родовище) і 
Тернопільській (Тереблянське родови-
ще) областях, пісковик блочний – у Ві-
нницькій області (Ямпільське родови-
ще). «Малинові» та рожеві кварцити, 
іноді зі слідами геологічних процесів, 
добувають у Житомирській області 
(Овруцьке родовище). Також у районі 
м. Овруч добувають тремолітовий 
кварцит, конгломерати, пірофіліт. При 
виробництві щебеню побічним продук-
том є відсів, який використовують як 
декоративну посипку доріжок, клумб, 
вазонів.

В Україні існує велика кількість ро-
довищ граніту (Омелянівське, Межи-
ріцьке, Лезниківське, Жежелівське, 
Танське та ін.), габро (Буківське, Би-
стріївське, Сліпчицьке та ін.), лабрадо-
риту (Добринське, Федорівське, Осни-
ківське та ін.), з яких виготовляють 
плити для мостіння, брущатку, бордю-
ри та іншу продукцію. Внаслідок видо-
бутку цих гірських порід одним з видів 
продукції є бутовий камінь та глиби, які 
використовують для створення альпій-
ських гірок, рокаріїв, клумб тощо. 

Після обробки каменю часто зали-
шаються відходи, придатні для декора-
тивного мурування, брукування дорі-
жок та ін. (околи та плити обапольні).

Фото 19. Приклад рокарію в ландшафтному дизайні [5] 

Фото 20. Водоспад (фото Коженевського С.)

Фото 21. Гранітні плити для мостіння та сходи (фото Гелети О.)
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Фото 22. Підпірні стінки з природного каміння (фото Гелети О.)

Фото 23. Садовий фонтан з мармуру (фото Гелети О.)

Фото 24. Природні утворення базальту (Рівненська область)

Фото 25. Природне утворення вапняку натічної форми
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лесото. «Paragon» отримала великі  
алмази на проекті лемфейн

«Paragon Diamonds» видобула п’ять 
великих алмазів вагою від 2 до 6,3 ка-
рата в рамках першої програми зі збо-
ру валових проб на розташованому в 
Лесото проекті Лемфейн (Lemphane), в 
якому алмазодобувній компанії нале-
жить 84-процентна частка.

«Виявлення в результаті обробки 
маленької партії проб п’яти великих ал-
мазів на такій ранній стадії розробки 
знаменує дуже позитивний початок для 
проекту Лемфейн, – заявив голова 
«Paragon» Франческо Сколарі (Fran ces-
co Scolaro). – Розташування в безпосе-
редній близькості від проектів Мотае 
(Mothae) і Летсенг (Letšeng), відомих як 

два найбільших у світі джерела вели-
ких алмазів, свідчить про правильність 
нашого вибору ділянки для розробки». 
Видобувна компанія заявляє, що від-
значається тенденція до збільшення 
розміру алмазів, які добувають на про-
екті Лемфейн, зокрема, частка каменів 
вагою від 1 карата складає 62 % від 
загального обсягу видобутку, в той час 
як алмази вагою 2 карати і більше ста-
новлять 39 % від загального числа ка-
менів у пробах.

За заявою «Paragon», у результаті 
обробки проб було видобуто 102 алма-
зи загальною вагою 46,79 карата се-
редньою сортністю 1,96 карата на сто 
тонн. Середня вага алмазів становить 
0,46 карата.

ангола. «Catoca» створює спільне 
підприємство для розробки алмазно-
го проекту тчузо

З 2014 року алмазодобувна компа-
нія «Catoca Mining Society» займеться 
розвідкою на новому алмазному про-
екті Тчузо (Tchiuso) в Анголі спільно з 
російським інститутом «Якутнипро-
алмаз».

Ангольське державне інформаційне 
агентство Angop повідомило, що між 
«Catoca» і російським інститутом було 
укладено угоду про надання технічних 
послуг з підготовки до початку розроб-
ки проекту Тчузо, який розташований 
у 25 км на північ від алмазного рудни-
ка Катока (Catoca). За відомостями 
проведених досліджень, алмазні покла-
ди залягають на глибині до 400 метрів. 

У 2010 році «Catoca» реалі-
зувала алмазну сировину в 
розмірі 6 852 000 каратів за 
середньою вартістю 76,95 до-
 лара США за карат, що на 
24 % перевищило обсяг про-
дажів сировини в попере-
дньому році.

Продажі сировини з руд-
ника Катока у 2010 році 
зросли на 20 % до 527 млн 
доларів США, а чистий при-
буток зріс на 59 %, склавши 
111 млн доларів США. Об’єм 
продажів «Catoca» в розмірі 
6 85 2000 каратів становить 
86 % від сукупного обсягу 
продажів алмазної сирови-
ни в Анголі і 65 % продажів 
у вартісному вираженні. 

намібія. «Namdeb» за-
кликає уряд знизити 
податок на алмазодо-
бування

Директора «Namdeb» 
заявив, що Намібії слід 
знизити податки в ал-
мазному секторі, оскіль-
ки більша частина на-
земних рудників, зручних 
для розробки, виснажи-
лася, і витрати компаній 
на алмазодобування 
збільшуються. «Більшість 
основних наземних ал-
мазних рудників на сьо-
годні відпрацьовано, те-
пер ведеться розробка 
переважно віддалених 
супутніх родовищ, які 
менш рентабельні у зв’язку 
з більшою глибиною рудників», – під-
креслив комісар у справах алмазної 
промисловості Намібії Кеннеді Хамуте-
нья (Kennedy hamutenya) виданню «The 
Namibian Economist».

«У країні досі є ряд наземних діля-
нок, де можна добувати залишкові ал-
мази, однак розробка цих проектів 
знаходиться на межі рентабельності і 
невигідна за чинного оподаткування. Ці 
родовища залишатимуться неосвоєни-
ми до того часу, поки полегшення по-
даткового режиму не зробить їх екс-
плуатацію більш привабливою». Хаму-
тенья зазначив, що зараз «Namdeb» 
сплачує податок на прибуток за став-

податкового навантаження з метою за-
лучення інвестицій, необхідних для 
розширення наземних алмазодобувних 
проектів та продовження їх терміну 
експлуатації після 2020 року. Однак до-
тепер щодо цього питання не прийнято 
жодного рішення, хоча комітет міністрів 
недавно зайнявся загальним перегля-
дом податкового режиму в галузі до-
бувної індустрії. Обсяг видобутку алма-
зів «Namdeb» у минулому році знизив-
ся до 1,3 млн каратів алмазів порівняно 
з 1,5 млн каратів, видобутих у 2010 ро-
ці. У поточному році компанія планує 
обсяг видобутку в розмірі 1,6 млн ка-
ратів алмазів.

кою 55 і 10 % роялті від обороту. «За 
умови збереження чинного податково-
го режиму ми будемо прагнути швид-
ше завершити видобуток на діючих 
рудниках приблизно до 2020 року, – 
додав Хамутенья. – Перед нами від-
кривається альтернатива: або отриман-
ня прибутку в короткостроковій пер-
спективі в поєднанні з витратами в 
довгостроковій перспективі, або деякі 
жертви та інвестиції, які забезпечать 
довгострокову розробку рудників і бу-
дуть вигідними всім сторонам». У ми-
нулому році «Namdeb» звернулася до 
уряду Намібії, що є власником 50 % її 
акцій, з клопотанням про полегшення 
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Гірничодобувний гігант «Rio Tinto» 
видобув з руд лампроїтової трубки 
Аргайл найбільший в Австралії ал-
маз. Камінь вагою 12,76 карата отри-
мав назву «Аргайл Пінк Джубілі» 
(Argyle Pink Jubilee). «Цей рідкісний 
алмаз вражає уяву. Його знахідка є 
безпрецедентною, за 26 років експлу-
атації родовища Аргайл нічого поді-
бного не було виявлено. Людині, яка 
буде носити прикрасу з цим каменем, 
неймовірно пощастить», – повідомила 
менеджер «Argyle Pink Diamond» Жо-
зефіна Джонсон (Josephine Johnson). 
Вона зазначила, що понад 90 % ро-
жевих алмазів надходять на світовий 
ринок з рудника Аргайл.

лесото. «Paragon» визначила нові 
об’єкти для розвідки алмазів

Зареєстрована на ринку альтерна-
тивних інвестицій Лондонської біржі 
компанія «Paragon Diamonds» виявила 
нові високоперспективні площі для роз-
відки алмазів, розташовані на кімбер-
літовому полі Лемфейн-Робертс (Lem-
phane-Roberts) у Лесото.

Ця алмазодобувна компанія повідо-
мила акціонерам про подачу заявок на 
три нові розвідувальні ліцензії, які охо-
плюють загальну площу в 74 кв. км і 
розташовані на ділянках, що вважа-
ються високоперспективними для по-
шуку алмазоносних кімберлітів.

«Ми впевнені, що з урахуванням на-
шого досвіду діяльності в Лесото нові 
заявки на ліцензії найближчим часом 
буде розглянуто і задоволено, – заявив 
керуючий директор «Paragon Diamonds» 
Стівен Гриммер (Stephen Grimmer). – Із 
70-х років минулого століття в Лесото 
проводилося вкрай мало розвідуваль-
них робіт, і ми бачимо величезні мож-
ливості для розвідки на цій території з 
застосуванням сучасних технологій».

Видобувна компанія заявила, що не-
щодавно в ході робіт було виявлено 
нову кімберлітову дайку потужністю 
більше 1 метра, яка виходить на по-
верхню і розташована в межах наявної 
ліцензійної площі недалеко від дайки 
Мотет (Motete).

Оконтурювання і взяття проб на за-
значеному об’єкті буде вестися приско-
реними темпами з метою більш доклад-
ного вивчення зв’язку між недавно ви-
явленою дайкою і вже відомою систе-
мою алмазоносних кімберлітів. 
«Paragon» повідомила про початок бу-
дівництва дороги з метою забезпечення 
доступу техніки на дайку Мотет і по-
дальшого відбору валових проб об’ємом 
понад 1000 тонн з метою отримання 
партії алмазів не менше 1000 каратів.

Мозамбік. У 2012 році «Gemfields» 
розпочне видобування рубінів на 
власному проекті

Зареєстрована на ринку альтерна-
тивних інвестицій компанія «Gemfields» 
придбала контрольну частку в розта-
шованому в Мозамбіку родовищі рубі-
нів, перша продукція з якого передба-
чається вже в поточному році.

Виробник дорогоцінного каміння за-
являє, що після виконання умов угоди 
уряд Мозамбіку видав відповідні ліцен-
зії терміном на 25 років компанії «Mon-
tepuez Ruby Mining Limitada», 75-про-
центна частка якої належить «Gemfields».

«Тепер ми приступимо до збору ва-
лових проб і алмазного буріння на те-

риторії проекту; очікується, що перша 
продукція на руднику буде отримана у 
цьому році», – повідомив генеральний 
директор «Gemfields» Ян Херботл (Ian 
harebottle). У повідомленні «Gemfields» 
говориться, що цей проект включає в 
себе права на розвідку і видобування 
рубінів на території загальною площею 
близько 34 000 га і вважається однією 
з найбільших у світі приватних рубіно-
вих концесій. «Gemfields» планує про-
вести додатковий відбір валових проб і 
алмазне буріння на майданчику проек-
ту. «Це досягнення надихає, і ми раді 
додати рубіновий проект до портфеля 
наших активів, які включають рудники 
з видобування смарагдів і аметистів», 
– сказав Херботл.

австралія. «Rio Tinto» виявила алмаз вагою 12,7 карата на родовищі аргайл 
у Західній австралії

росія. на Уралі відновлено промислове видобування 
смарагдів

Фабрика в селищі Малишево почала роботу після 15 років 
простою. Відтепер ліцензія на експлуатацію родовища у 
Свердловській області належить ДУП «Калінінградський 
бурштиновий комбінат». Спеціально для розробки смарагдо-
вого рудника було створено відокремлений підрозділ держпід-
приємства – ВП «Малишево». Сьогодні це єдине в Росії під-
приємство промислового видобування цих дорогоцінних каме-
нів. Як повідомило «Уралінформбюро», на 26 березня 2012 

видобувна фабрика працює в одну зміну, але найближчим 
часом заплановано двозмінний режим роботи. Видобування 
руди на Малишівському руднику було припинено у 1996 році 
і відновлено в грудні 2011 року. На сьогодні видобуто близь-
ко 9000 тонн сировини. Усього в поточному році заплановано 
видати на-гора 100 тисяч тонн руди, з якої передбачається 
видобути приблизно 300 кілограмів смарагдів. У радянський 
період основним продуктом Малишівського рудоуправління 
був берилій, який використовують в оборонній промисловості. 
Сьогодні питання переробки цієї речовини не вирішене, тому 
поки що берилієвий концентрат складується.

(фото: http://au.news.yahoo.com/thewest/business/a/-/national/12972686/rio-s-
biggest-pink-diamond-gets-the-cut;
http://news.yahoo.com/photos/huge-rare-pink-diamond-found-in-australia-
1329946241-slideshow/rio-tinto-produces-more-90-percent-worlds-pink-photo-
015429870.html)
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росія. Прогнозні запаси алмазів у     
сибіру становлять 617 млн каратів

«Прогнозні запаси алмазів у Сибіру за кате-
горією Р3 становлять 617 млн каратів», – за-
явив начальник відділу ФГУП «Центральний 
науково-дослідний геологорозвідувальний ін-
ститут» Юрій Голубєв в Красноярську на 
конференції «Алмази Сибіру і Арктичних ре-
гіонів світу». «Усі передбачувані родовища 
алмазів зосереджені у двох сибірських ре-
гіонах: Іркутській області (212 млн каратів) і 
Красноярському краї (405 млн каратів)», – 
уточнив Ю. Голубєв. Велика частина красноярських алмазів 
(305 млн каратів) знаходиться в Евенкійському муніципальному 

районі. Алмазні запаси Іркутської області 
краще вивчені. «Тут уже проведено локалі-
зацію найперспективніших площ. У Красно-
ярському краї і Евенкії цю роботу ще нале-
жить виконати», – повідомив Ю. Голубєв. У 
Росії за останні 15 років не знайдено жодно-
го великого родовища алмазів, і зараз пер-
спективною територією для поповнення за-
пасів є південний Сибір, вважає Ю. Голубєв. 
«Вироблення наявних родовищ у Якутії і Ар-
хангельськоій області у зв’язку з високими 
цінами на світовому ринку алмазів йде ви-
переджаючими темпами. Необхідно нарощу-

вати запаси за рахунок освоєння нових територій», – зазначив 
учений.

Ізраїль. світовий обсяг видобутку ал-
мазів скорочується

«Світовий обсяг видобутку алмазів 
знизився принаймні на 20 %, в той час як 
найбільші видобувні компанії прагнуть 
відкрити нові алмазні родовища, які при-
йдуть на заміну їх рудникам, що поступо-
во виснажуються», – повідомляє портал 
«Bernama» з посиланням на доповідь 
Кімберлійського процесу (КП). Як пере-
дає видання «New Ziana», виробництво 
алмазної сировини у світі впало приблиз-
но на 20 %: до 120 млн каратів у мину-
лому році в порівнянні зі 150 млн каратів 
у 2007 році. Виробництво на багатьох ал-
мазних копальнях скорочується в міру ви-
снаження алмазів, розташованих близько 

до поверхні, і поглиблення видобутку. 
Зниження обсягів запасів особливо по-
мітне у великих алмазодобувних держа-
вах, таких як Ботсвана. Заступник голови 
індійської Ради зі сприяння експорту до-
рогоцінних каменів і ювелірних виробів 
(Gems and Jewellery Export Promotion 
Council, GJEPC) Санджей Котар (Sanjay 
Kothari) заявив, що скорочення обсягів ви-
добутку алмазів викликає тривогу. «Ви-
снаження алмазних родовищ у світі є при-
водом для занепокоєння. Однак є Зімбаб-
ве й інші африканські держави, що мають 
значні алмазні запаси, які дотепер зде-
більшого не розвідані. Необхідно розви-
вати видобуток у цих країнах, щоб забез-
печити потреби алмазної індустрії», – за-
значив Котар. Індія є найбільшим спожи-

вачем алмазної сировини, імпортуючи її 
на суму не менше 11 млрд доларів США 
на рік. У нещодавно випущеному дослі-
дженні американської компанії «Bain and 
Co» зазначається, що використання алма-
зів у ювелірній індустрії буде збільшувати-
ся і до 2020 року подвоїться в порівнянні 
з нинішніми обсягами споживання, що 
пов’язано зі зростанням чисельності се-
реднього класу в Індії та Китаї. На частку 
африканських держав припадає близько 
65 % видобутих у світі алмазів. Провідним 
виробником алмазів за вартістю є Ботсва-
на, далі йдуть Росія та Канада. Зімбабве 
займає сьому позицію в рейтингу найбіль-
ших алмазодобувних держав, але до кінця 
десятиліття очікується, що вона вийде на 
третє місце.

лесото. «Firestone» знайшла три великих алмази 
на руднику лікхобонг

«Firestone Diamonds» повідомила про виявлення трьох великих ал-
мазів на розташованому в Лесото руднику Лікхобонг (Liqhobong), 
75-процентна частка якого належить компанії. У заяві «Firestone», 
одержаній «Rough & Polished», йдеться про отримання світло-жовтого 
цілісного алмаза вагою 74 карати, а також уламків каменів: світло-
жовтого алмаза вагою 39 каратів і безбарвного алмаза вагою 26 
каратів. Зареєстрована на ринку альтернативних інвестицій розвід-
увальна і алмазодобувна компанія зазначає, що, незважаючи на ці 
знахідки, на операційні результати першого кварталу справили не-
гативний вплив перерви виробництва на експериментальному під-
приємстві «Лікхобонг», пов’язані з роботами з налагодження й мо-
дифікації з метою підвищення виробничої потужності. «Firestone» 
повідомила, що обсяг вироблених алмазів за звітний період склав 
45 491 карат, що на 9 % нижче виробничого плану у зв’язку з упо-
вільненими темпами нарощування потужності після модифікації під-
приємства. Середній вміст алмазів у здобутих породах склав 35,4 ка-
рата на сто тонн, що також на 3 % нижче прогнозних показників. 
Генеральний директор «Firestone» Тім Уілкс (Tim Wilkes) заявив, що 
тепер основним стратегічним завданням компанії стало будівництво 
експериментального збагачувального комбінату на руднику Лікхо-
бонг, а також поліпшення показників вартості алмазів за рахунок 

скорочення бою каменів. Він зазначив, що заплановані інвестиції в 
збагачувальний комбінат на руднику Лікхобонг дозволять підвищити 
обсяги виробництва і скоротити коефіцієнт бою алмазів в коротко-
строковій перспективі, в той час як будівництво основного обробно-
го підприємства буде завершено до кінця червня. «Після реструкту-
ризації виробництва, розпочатої в першому кварталі, ми зосередили 
зусилля на підвищенні вартості алмазів з проекту Лікхобонг у 
2012 році. Передбачається, що з урахуванням уведення в експлуа-
тацію основного збагачувального комбінату до 2015 року компанія 
буде виробляти 1 млн каратів алмазів на рік», – зазначив Уілкс. Тим 
часом, за відомостями «Firestone», за звітний квартал у рамках двох 
тендерів було реалізовано 67148 каратів алмазів, видобутих на про-
екті Лікхобонг, загальна виручка склала 4,77 млн доларів США. Се-
редня вартість карата досягла 71 долара США, що перевищило 
відповідний показник за попереднє півріччя в розмірі 59 доларів 
США за карат, але виявилася нижчою за середню вартість алмазів 
за підсумками тендера в липні 2011 року (123 долари США за ка-
рат). Уілкс підкреслив, що результати тендерів демонструють зміц-
нення цін на алмази високої якості, в той час як ціни на дрібні ка-
мені і алмази якості, близької до ювелірної, залишаються низькими 
і відчувають тиск.

Підготовлено за матеріалами сайтів: www.geonews.com.ua 
та korrespondent.net
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УДК 549.892 

О.П. БелІченКО, 
кандидат геологічних наук
ДГцУ

17–19 травня 2012 року в Гданську 
відбулося щорічне засідання Всесвіт-
ньої ради з бурштину.

Всесвітня рада з бурштину була 
створена в Польщі у 2006 році за ініці-
ативою Президента міста Гданська. До 
складу Ради входять визнані науковці, 
експерти, ювеліри, представники бурш-
тинової галузі з Польщі, Німеччини, 
Литви, України, Росії, Канади, Австрії, 
Лівану.

У засіданні Ради взяли участь: пре-
зидент Всесвітньої Ради Бурштину 
проф. Р. Шадзевський (Польща), віце-
президент Ради В. Гєрловський (Поль-
ща), проф. Б. Космовська-Церанович 
(Польща), проф. Д. Азар (Ліван), д-р О. Бе-
ліченко (Україна), д-р В. Вайштат (Ні-
меччина), М. Глівінський (Польща), З. Кос-
тяшова (Калінінград, Росія), д-р О. Кри-
лов (Росія), К. Мізгіріс (Литва), У. Ерік-
сон (Німеччина).

На засіданні Всесвітньої ради з бурш-
тину було представлено доповіді про 
новітні наукові дослідження бурштину, 
новини бурштинової галузі – бур штин і 
мода, бурштин на світовому ювелірному 
ринку, бурштин в музейних колекціях, а 
також короткі повідомлення про регіо-
нальні бурштинові новини 2011 року 
країн-учасників Ради – Лівану, Литви, 
Німеччини, Польщі, Росії, України.

Особливу увагу викликав відкритий 
науковий семінар «Життя в бурштино-
вому лісі», який зібрав значну кількість 
слухачів. Реконструкція природних 
умов, флори та фауни лісу, який існу-
вав 140–35 млн років тому в різних ре-
гіонах світу і став джерелом покладів 
бурштину та викопних смол, – завдання 
надзвичайно цікаве та складне. На се-
мінарі з доповідями виступили провідні 
палеоентомологи з Лівану, Іспанії, 
Польщі та Німеччини.

Дані  азар  (ліван,  ліванський  уні-
верситет)  «життя  у  нижньокрейдя-
ному бурштиновому лісі лівану: кни-
га рекордів Гіннеса». Бурштин в Ліва-
ні знайдено в більше ніж 375 відслонен-
нях. Сьогодні він є найдавнішим бурш-
тином із значною кількістю біологічних 
включень. Формування цього бурштину 
відповідає нижній крейді, основному 
періоду коеволюції між квітковими рос-
линами та комахами. У цей період 
з’являються перші знахідки покритона-
сінних. Здебільшого біологічні включен-
ня в ліванському бурштині є унікальни-
ми і представлені ранніми представни-
ками сучасних сімейств комах чи най-
молодшими з уже вимерлих сімейств.

антоніо  арілло  (іспанія,  мадрид-
ський університет) «життя у нижньо-
крейдяному  бурштиновому  лісі  іспа-
нії». Іспанський бурштин вперше був 
описаний Гаспаром Казалом у 1762 ро-
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ці в трактаті «Природознавство та ме-
дицина князівства Астурія», але сучас-
ні дослідження бурштину розпочалися 
нещодавно і пов’язані з палеоентомо-
логічними дослідженнями бурштину, 
який знайдено в 1995 році в Алаві. Ро-
довища бурштину в Іспанії розповсю-
джені вузькою смугою зі сходу на північ 
Іберійського півострова, що відповідає 
береговій лінії моря протягом нижньої 
крейди. Усі відслонення належать до 
дельтового середовища: від прісновод-
ного в басейні Маестразго до морсько-
го в басейні Баско-Кантабріан і Асту-
рійській депресії. Вік викопних решток 
бурштиноносних відслонень вважаєть-
ся альбським, хоча відслонення з 
Центрально-Астурійської депресії мо-
жуть бути молодшими (альб-сеноман).

Яцек Шведо (польща, музей та ін-
ститут  зоології  паН)  «життя  в  лісах 
в еоцені». Період палеогену (65,5 ± 0,3 ÷ 
÷ 23,03 млн років тому), час від «вели-
кого масового вимирання» в кінці крей-
дяного періоду і до міоцену, є найваж-
ливішим для розуміння процесів утво-
рення сучасної біосфери. Палеоцен 
(65,5 ± 0,3 ÷ 55,8 ± 0,2 млн років тому) 
був переломним періодом в еволюції 
більшості груп рослин і тварин та мо-
дернізував екологічну спільність.  Ео-
цен (55,8 ± 0,2 ÷ 33,9 ± 0,1 млн років 
тому) характеризують як період гло-
бального потепління. Глобальний про-
яв так званого «вуглецевого епізоду» 
на межі палеоцену і еоцену, що супро-
воджувався не тільки помітним зни-
женням вмісту ізотопу вуглецю С 13, а 
й суттєвим потеплінням клімату, яке 
оцінюють у 3 ºС, викликав помітне роз-
ширення тропічної і субтропічної зон 
земної кулі з їх експансією в більш ви-
сокі широти. Останню епоху палеогену, 
олігоцен (33,9 ± 0,2 ÷ 23,03 ± 0,10 млн 
років тому), характеризують як важли-
вий етап переходу між архаї чним сві-
том тропічного еоцену і сучасними еко-
системами міоцену. 

вольфганг  вайтшат  (Німеччина, 
Гамбургський  університет)  «стоп-
кадри  з  життя  балтійського  буршти-
нового лісу». Викопні рештки, які роз-
кривають свою життєву історію чи 
взаємозв’язки, є надзвичайним від-
криттям у палеонтології. Моменти жит-
тя «застиглих включень» вимагають 
виняткових умов зберігання. Консерва-
ція у смолі дерев є для цього ідеаль-
ною і представляє низку захоплюючих 

прикладів. Балтійський бурштин вияв-
ляє різноманітні стадії розвитку комах 
та павукоподібних, а також є вражаю-
чим свідком кладки яєць, спаровуван-
ня, турботи про потомство, полювання 
та способів годування, а також соціаль-
них та інших типів поведінки. Такі мо-
ментальні світлини життя є унікальними 
в палеонтології і роблять бурштин аб-
солютно дивовижним.

Після 200 років вивчення фауни, яка 
збереглась у викопних рештках, повна 

картина життя в бурштиновому лісі і 
досі не визначена. Важливість цих до-
сліджень не обмежується лише чистим 
знанням або прикладними науками. 
Картини життя в бурштиновому лісі, зо-
браження минулих подій, локальних та 
глобальних змін кліматичних режимів, 
трансформації біосфери допомагають 
оцінити та зрозуміти кліматичні зміни 
сучасності.

Наступне засідання Всесвітньої ради з 
бурштину відбудеться у травні 2013 року.
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17–20 травня цього року в м. Вічен-
ца, історичному ювелірному центрі Іта-
лії, відбувся конгрес Всесвітньої конфе-
дерації ювелірів (CIBJO). У ньому взяли 
участь більше ніж 140 делегатів з країн-
членів CIBJO. Україну представляв 
Державний гемологічний центр при Мі-
ністерстві фінансів України. 

Конгрес проходив у рамках 11-ден-
ного Міжнародного ювелірного форуму 
(World Jewellery Forum), який почався 
13 травня та був організований відо-
мим виставковим комплексом Фієра ді 
Віченца. Програма форуму включала 
засідання Міжнародної алмазної ради 
(WDC), спеціальний семінар з корпора-

тивної соціальної відповідальності та 
сталого розвитку ювелірної галузі, кон-
грес CIBJO та весняну ювелірну ви-
ставку «VicenzaOro».

Конгреси CIBJO проводяться щоріч-
но і є місцем зібрання Асамблеї деле-
гатів CIBJO, де вирішуються питання 
коригування та прийняття змін до між-

ДГЦУ взяв участь у конгресі 
Всесвітньої конфедерації 
ювелірів (CIBJO), 
який відбувся в Італії

В.І. татарІнцеВ, 
кандидат геолого-мінералогічних наук
ДГцУ
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КОНФЕРЕНЦІЇ

народних стандартів CIBJO щодо ал-
мазів, кольорового дорогоцінного ка-
міння, перлів, дорогоцінних металів та 
гемологічних лабораторій, відомих під 
назвою «Сині книги».

На відкритті конгресу з привітальни-
ми промовами виступили Президент 
CIBJO Гаетано Кавальєрі (Dr. Gaetano 
Cavalieri), Президент Фієра ді Віченца 
Роберто Дітрі (Dr. Roberto Ditri), пре-
фект міста Віченца Мелчіорре Фалліца 
(Melchiorre Fallica), представник ООН 
Амал Медані (Amal Medani), член іта-
лійського парламенту Ірене Піветті 
(Irene Pivetti), Президент Міжнародної 
алмазної ради Елі Айзаков (Eli 
Izhakoff), консул посольства Індії в Іта-
лії С. Верма (S.K. Verma) та представ-
ник міського керівництва Антверпена 
Лудо ван Кампенхоут (Ludo Van 
Campenhout). Після цього відбулися за-
сідання спеціальних комісій CIBJO – 
Алмазної (Diamond Commission), Ко-
льорового дорогоцінного каміння 
(Coloured Stone Commission), Дорого-
цінних металів (Precious Metals 
Commission), Перлів (Pearl Commission), 
Гемологічної (Gemo logical Commission), 
а також було проведено ряд загальних 
засідань.

Делегати CIBJO вирішили переви-
дати «Синю книгу» з алмазів в оновле-
ному форматі. Увести до неї штучні 
продукти, пов’язані з алмазами, та на-
дати ухвалені на конгресі уточнення 
термінів щодо торгових кодифікацій 
облагороджених алмазів і складених 
каменів.

Відбулися плідні дискусії щодо ви-
значень перлів, жаду, гідрофану, но-
менклатури різновидів кварцу, рубінів, 
залікованих склом, деяких інших но-
менклатурних питань.

У межах конгресу пройшла гемоло-
гічна міні-конференція, присвячена тур-
маліну («Турмаліновий день»), на якій 
доповідачі зробили огляд різновидів 
турмаліну, їхніх гемологічних характе-
ристик, основних світових родовищ 
цього каменя (африканських, австра-
лійських, інших), продемонстрували 
фотографії унікальних різнобарвних та 
поліхромних зразків турмаліну тощо. 
Ця конференція була логічним продо-
вженням циклу подібних заходів, запо-
чаткованих італійським гемологом 
Маргаритою Суперчі (Margherita Super-
chi) і присвячених найбільш популяр-
ним дорогоцінним каменям, зокрема, 

Відкриття конгресу в м. Віченца. У центрі (за столом) – Президент CIBJO 
д-р Гаетано Кавальєрі (Dr. Gaetano Cavalieri)

Гемологічна конференція «Турмаліновий день». Доповідь куратора з питань міне-
ралогії Національного історичного музею м. Мілана  пана Федеріко Пецотта 
(Federico Pezzotta) 

рубіну (Мюнхен, 2010) та смарагду 
(Порту, 2011).

Конгрес одностайно підтримав резо-
люцію засідання Міжнародної алмазної 
ради щодо координації дій учасників 
ювелірної промисловості та ювелірного 
ринку у сфері співробітництва з Кімберлій-
ським процесом та недопущення в обіг 
«конфліктних алмазів», а також пропо-
зицію щодо розширення тлумачення тер-

міну «конфліктні алмази» – від алмазів, 
пов’язаних з фінансуванням цивільних кон-
фліктів, до алмазів, пов’язаних з насиль-
ством під час їх видобутку та торгівлі.

Також конгрес анонсував проект що-
до запровадження простого та легкого 
доступу споживачів до «Синіх книг» та 
інших матеріалів CIBJO зі смартфонів, 
ноутбуків та інших подібних мобільних 
приладів.
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EXhIBITIONS CALENDAR
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19 / 07
22 / 07 / 2012
малайзія, 
куала-лумпур

MIJF – Malaysia International Jewellery & Gems Fair
Малайзійська виставка ювелірних виробів і коштовностей 

20 / 07
22 / 07 / 2012
індія, Хайдарабад

HIGJE
Міжнародна виставка ювелірних виробів і дорогоцінного каміння 

29 / 07
31 / 07 / 2012
сШа, Нью-йорк

JA International Jewelry (Summer) Show
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння, перлів, алмазів і ювелірних 
виробів  

01 / 08
05 / 08 / 2012
україна, одеса

Ювелірний салон
Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок ювелірних виробів, прикрас і 
коштовних подарунків

04 / 08
05 / 08 / 2012
великобританія, лондон

Rock ‘n’ Gem Show 
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння, мінералів, скам’янілостей

09 / 08
11 / 08 / 2012
китай, Гуанчжоу

Guangzhou International Fashion Jewelry & Accessories Fair 
Міжнародна виставка модних ювелірних виробів і аксесуарів

12 / 08
14 / 08 / 2012
канада, торонто

JKC Toronto 2012
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінних металів і 
маркетингу

23 / 08
27 / 08 / 2012
індія, мумбаї

India International Jewellery Show
Міжнародна виставка перлів, дорогоцінного каміння і виробів з ними

24 / 08
26 / 08 / 2012
україна, одеса

Галерея подарунків 2012
ІX міжнародна виставка подарунків і прикрас

28 / 08
30 / 08 / 2012
Японія, токіо

Japan Jewellery Fair
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння, перлів, ювелірних виробів та 
інструментів для ювелірного виробництва

02 / 09
04 / 09 / 2012
австралія, сідней

JAA Australian Jewellery Fair - Sydney 2012
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння, перлів, ювелірних виробів, 
біжутерії та інструментів для ювелірного виробництва

06 / 09
08 / 09 / 2012
польща, Гданськ

AMBERMART
Міжнародна виставка бурштину

12 / 09
16 / 09 / 2012
іспанія, мадрид

Iberjoya
Міжнародна виставка коштовностей, годинників, а також нових тенденцій 
у ювелірній індустрії

13 / 09
16 / 09 / 2012
туреччина, стамбул

BIJOUX Expo Turkey 2012
Міжнародна ювелірна виставка

13 / 09
17 / 09 / 2012
таїланд, Бангкок

Bangkok Gems & Jewelry Fair 2012
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння і ювелірних прикрас

13 / 09
17 / 09 / 2012
росія, москва

Ювелир – 2012
Міжнародна виставка ювелірних прикрас, дорогоцінного каміння, перлів, 
інструментів і обладнання для ювелірної промисловості

15 / 09
19 / 09 / 2012
росія, москва

Junwex Москва
VIII ювелірна оптова біржа

19 / 09
25 / 09 / 2012
Гонконг, Гонконг

September Hong Kong Jewelry & Gems Fair
Міжнародна виставка ювелірної промисловості. Широкий асортимент 
ювелірної продукції від коштовного каміння до ювелірного обладнання

20 / 09
23 / 09 / 2012
україна, Запоріжжя

Ювелірний Світ – 2012
Спеціалізована виставка ювелірних прикрас, годинників, аксесуарів

02 / 10
06 / 10 / 2012
оаЕ, Шарджа

MidEast Watch and Jewellery Show
Міжнародна виставка діамантів, дорогоцінного каміння, годинників 
провідних світових брендів

04 / 10
07 / 10 / 2012
туреччина, стамбул

Istanbul Jewelry Show
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, 
інструментів і обладнання

13 / 10
16 / 10 / 2012
україна, Харків

Kharkiv Deluxe Festival. Найкращі українські коштовності
Спеціалізована виставка ювелірних прикрас, годинників  біжутерії

16 / 10
18 / 10 / 2012
італія, ареццо

Oroarezzo – 2012 
Міжнародна виставка ювелірних прикрас
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19 / 07 / 2012
китай, Циндао

Qingdao Stone Fair 2012
Міжнародна виставка природного каміння, готових виробів і обладнання для 
видобутку і обробки каменю

15 / 08
17 / 08 / 2012
пар, йоганнесбург

Interbuild Africa – 2012 
Міжнародна будівельна виставка

24 / 08
27 / 08 / 2012
Бразилія, кашуейру-
де-ітапемірім

CACHOEIRO STONE 
Міжнародна виставка мармуру і граніту та іншого природного каміння

30 / 08
02 / 09 / 2012
Єгипет, каїр

Stone Gate Egypt 2012
Міжнародна виставка природного каміння і нових ідей щодо застосування 
каменю у будівництві, архітектурі, дизайні інтер’єру і прикрасах

03 / 09
06 / 09 / 2012
Білорусь, мінськ

Budpragres 2012
Міжнародна будівельна виставка

04 / 09
07 / 09 / 2012
казахстан, алмати

KazBuild 2012 
Міжнародна будівельна виставка

08 / 09
11 / 09 / 2012
туреччина, стамбул

MEGABUILD 2012  
Міжнародна торгова виставка будівельних матеріалів

10 / 09
13 / 09 / 2012
йорданія, амман

Inter-Build Jordan Fair 2012 
Міжнародна виставка будівельної індустрії: матеріали, машини, обладнання і 
технології для його видобутку і обробки

12 / 09
14 / 09 / 2012
росія, 
санкт-петербург

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

26 / 09
29 / 09 / 2012
італія, верона

Marmomacc 
Міжнародна виставка мармуру, іншого природного каміння і технологій

21 / 09
24 / 09 / 2012
індонезія, Джакарта

Marble & Granite Indonesia
Міжнародна виставка природного каміння, виробів з нього та обладнання 
для його обробки

03 / 10
07 / 10 / 2012
судан, Хартум

Sudan Build – 2012
Міжнародна виставка будівельних технологій і будівельних матеріалів

16 / 10
18 / 10 / 2012
україна, київ

Міжнародний форум “Індустрія каменю”
Міжнародна виставка з каменеобробки та видобутку каменю; камінь в 
архітектурі

17 / 10
20 / 10 / 2012
азербайджан, Баку

BAKUBUILD 2012 – Каспийская Строительная Неделя
Міжнародна будівельна виставка 

18 / 10
21 / 10 / 2012
туреччина, стамбул

NATURAL STONE TURKEY
Міжнародна виставка мармуру, іншого природного каміння та технологій 
його обробки

27 / 10
29 / 10 / 2012
Гонконг,  Гонконг

Hong Kong International Building and Decoration Materials & Hardware Fair
Міжнародна виставка будівельних і декоративних матеріалів

01 / 11
04 / 11 / 2012
україна, одеса

BuildTech. StoneExpoUkraine
Міжнародний будівельний форум. Камінь у будівництві і архітектурі

08 / 11
10 / 11 / 2012
польща, познань

KAMIEN
Міжнародна виставка обладнання і технологій для видобутку і обробки 
природного каміння (граніту, мармуру, пісковику, вапняку, травертину), 
ювелірних виробів з бурштину

11 / 11
14 / 11 / 2012
саудівська аравія, 
Ер-ріяд

Saudi Build &Saudi Stone-Tech 2012 
Міжнародна виставка природного каміння, технологій і устаткування для 
його обробки 
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ІНФОРМАЦІЯ

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ДОПИСУВАЧІ!

Редакція журналу "Коштовне та 
декоративне каміння" приймає для 
публікації наукові та науково-
публіцистичні статті, тематичні огля-
ди, нариси щодо коштовного, напів-
коштовного та декоративного камін-
ня, виробів з нього, напрямів і куль-
тури використання, новин світового 
та вітчизняного ринку тощо.  

1. Статті публікуються українською 
або англійською мовами.

2. Матеріали разом зі списком літе-
ратури, резюме, рисунками, графіками, 
таблицями подаються у форматі А4 в 
друкованому та електронному вигляді 
загальним обсягом не більше 10 сторі-
нок, кегль (розмір) 12, інтервал між ряд-
ками 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 фото-
графії мають бути чіткими і контрастни-
ми. Крім того, фотографії повинні пода-
ватися в графічному форматі (TIF, 
JPG).

4. На початку статті обов’язково вка-
зувати індекс УДК, назву статті, ПІБ ав-
тора, назву установи, де працює (якщо 
працює) автор, його науковий ступінь 
(якщо є) та коротке (до 10 рядків) резю-
ме російською і англійською мовами.

5. Рукопис повинен бути датований і 
підписаний автором.

6. Матеріали подаються до редакції 
для редагування і корекції тексту не піз-
ніше ніж за 1,5 місяця, а для формату-
вання – за 1 місяць до публікації видан-
ня "КДК".

7. Редакція не несе відповідальності 
за точність викладених у матеріалах 
фактів, цитат, географічних назв, влас-
них імен, бібліографічних довідок і мож-
ливі елементи прихованої реклами, а 
також використання службових й конфі-
денційних матеріалів окремих організа-
цій, картографічних установ, усіх об’єктів 
інтелектуальної власності та залишає за 
собою право на літературне й грамати-
чне редагування.  

8. Неопубліковані матеріали, рисун-
ки, графіки та фото до них автору не 
повертаються. 

Просимо звертатися 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

Міжнародна науково-практична конференція

“Сучасні технології та 
особливості видобутку, 
обробки і використання 

природного каміння”
в рамках Міжнародного форуму “Індустрія каменю”

17 жовтня 2012 р.
ОРГАНІЗАТОРИ: 

Торгово-промислова палата України
Державний гемологічний центр України при Міністерстві фінансів України

Науково-технологічний алмазний концерн “АЛКОН” 
Національної академії наук України

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, Київ, Україна

НАУКОВА ПРОГРАМА:
Робота конференції планується за такими напрямками:

- геолого-сировинна база природного каміння України;
- новітні технології видобутку і обробки природного каміння;  

- використання природного і штучного каміння в архітектурі та будівництві;
- природне каміння в інтер’єрі приміщень;

- штучні замінники природного каміння.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Голова: директор ДП “Інженерно-виробничий центр “АЛКОН” 

Національної академії наук України 
Сідорко В.І., док. техн. наук.

Члени комітету: заступник директора Державного гемологічного центру України 
Гелета О. Л., канд. геол. наук, 

пров. інженер ДП “Інженерно-виробничий центр “АЛКОН” 
Пегловський В.В., канд. техн. наук.

Телефони:  (044) 492-93-28, 545-66-26.

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 Заявки і матеріали для участі у конференції просимо подати до 

01 жовтня 2012 року:
електронною поштою: olgel@gems.org.ua, або gem_stone@ukr.net

факсом:   (044) 492-93-26, 492-93-27.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
1. Назва і короткий зміст доповіді у форматі А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 
12, вирівнювання по ширині.

2. Матеріали супроводжуються відомостями про авторів, у яких вказується прізвище, ім’я  
та по батькові всіх авторів, їх науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, 
службова адреса, номери телефонів, факсів, адреса електронної пошти.  


