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RESEARCH AND DEVELOPMENT

До Державного гемологічного цен-
тру України (далі – ДГЦУ) для комплек-
сного дослідження гемологічних влас-
тивостей було надано ограновану вста-
вку циркону темно-червоного кольору з 
ефектом зміни кольору (рис. 1 А, Б).

Методи досліджень
Для мікроскопічних досліджень ви-

користано гемологічний мікроскоп 
«Gemmaster L 230V».

Дослідження методом ІЧ-Фур’є спек-
троскопії проводилося відповідно до 
«Методики діагностики дорогоцінного 
каміння методом ІЧ-Фур’є спектроско-
пії» [1]. Вимірювання виконувалися за 
допомогою спектрометра моделі «Nico-
let 6700» виробництва «ThermoFisher 
Scintific» на приставці «Сollector II» за 
кімнатної температури в спектральному 
діапазоні 7000–400 см-1. Кількість ска-
нувань у циклі вимірювання – 128–192 
за роздільної здатності 4 см-1. 

Дослідження методом якісного РФА 
проводилося відповідно до «Методики 
діагностика дорогоцінного каміння та йо-
го замінників методом рентгенофлуо-
ресцентного аналізу» [2] з використан-
ням енергодисперсійного спектрометра 
«Elvaх», інтервал досліджень від Na до U. 

Цим дослідженням передувало ви-
значення класифікаційних та гемологі-
чних характеристик досліджуваного 
зразка:

• форма ограновування – октагон;
• геометричні розміри – 

11,32×11,30×8,17 мм; 
• маса – 10,47 карата;
• колір при штучному освітленні 

(близько 3000 к)  – червоний;
• колір при денному освітленні (близь-

ко 5500 к) – фіолетово-червоний;
• показник заломлення n > 1,79;
• оптичний характер – анізотропний; 
• густина – 4,65 г/см3;
• плеохроїзм – помірний;
• характер УФ-люмінесценції: 

- довжина хвилі 365 нм – сильна, 
жовтого кольору (рис. 2);
- довжина хвилі 254 нм – слабка, 
жовтого кольору.

Необхідно зазначити, що ефект змі-
ни кольору в мінералі цирконі є досить 
рідкісним та дуже різноманітним за 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЦИРКОНА 
З ЕФЕКТОМ ЗМІНИ КОЛЬОРУ

Рисунок 1. Загальний вигляд циркона при денному освітленні (А) 
та при штучному освітленні (Б)

А   Б

Рисунок 2. Сильна УФ-люмінесценція 
циркона в довгих хвилях (365 нм)
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комбінаціями кольорів. Причину ефекту 
зміни кольору в цьому випадку, на 
жаль, встановити не вдалося.

Під час вивчення в мікроскопі було 
виявлено роздвоєння граней, яке вини-
кає внаслідок великого двозаломлення 
(рис. 3). Також у камені виявлено вели-
ку кількість голчастих включень (ру-
тил?) (рис. 4) і так звані «негативні» 
кристали (?).

Вивчення в рентгенолюмінесцентному 
спектрометрі (EXDRF) показало наяв-
ність Sі, Zr та мікродомішок Al, Fe, Gf, U. 

За результатами досліджень мето-
дом ІЧ-Фур’є спектроскопії виявлено 
такі закономірності:

1. Піки близько 966, 903, 441 см-1, які 
пов’язують [3] з коливаннями різних ти-
пів тетраедра SiO4 (рис. 5).

2. Встановлено зону поглинання у 
діапазоні 3500–3200 см-1. Ця зона по-
глинання інтерпретується дослідниками 
[4] як коливання молекули ОH у струк-
турі каменя (рис. 6).

3. Піки поглинань близько 6677, 6664, 
4832 см-1, які пов’язують [5] з наявністю 
у кристалічній гратці U5+ та U4+ (рис. 7).

Таким чином, було проведено дослі-
дження гемологічних властивостей, хі-
мічних і фізичних діагностичних харак-
теристик циркона з ефектом зміни ко-
льору. Результати досліджень стандар-
тизовані відповідно до «Методики фор-
малізації даних гемологічних досліджень 
дорогоцінного каміння при формуванні 
бази даних фізико-хімічних характерис-
тик дорогоцінного каміння ДГЦУ», за-
твердженої наказом ДГЦУ від 16.01.2017 
№4/17-3 та підготовлені для заванта-
ження в базу даних фізико-хімічних ха-
рактеристик дорогоцінного каміння.

Рисунок 3. Роздвоєння ребер у цирконі 
внаслідок великого двозаломлення, зб. 30

Рисунок 4. Голчасті включення (рутил?) 
у цирконі, зб. 36

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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Instrumental diagnostic of zircon 
with the effect of color change

Gemological properties, chemical and physical diagnostic features of 
color change zircon have been studied.
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