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дослідження проблем оцінювання є 
актуальними не тільки в ломбардній ді-
яльності, але й в умовах ринкових опе-
рацій з обігу ювелірних виробів. Це 
зумовлено нагальними потребами сьо-
годення, які враховують особливості 
ринкових відносин і ризику щодо якості 
та вартості товарів. найвагомішою 
ознакою в експертизі ювелірних виро-
бів є їх маркування. під маркуванням 
ювелірних виробів слід розуміти: клей-
ма, іменники, їх оригінальність, пра-
вильність та чіткість нанесення. дер-
жавне пробірне клеймо – державний 
знак встановленого єдиного зразка, що 
засвідчує цінність виробів із дорогоцін-
них металів. незважаючи на велику 
кількість модифікацій державних клейм, 
існує ймовірність їх підробок. в Україні 
Міністерством фінансів встановлено 4 
форми клейма на основні дорогоцінні 
метали: золото (лопатка), срібло (бочо-
нок), платина (восьмикутник), паладій 
(усічений конус). до стандартизованих 
проб належать: золото – 375, 500, 585, 
750; 958, 999; срібло – 800, 830, 875, 
925, 960; платина – 900, 950 (рис. 1). 
основними елементами клейма є: про-
ба (стандарт на один із дорогоцінних 
металів), шифр казенного підприємства 
пробірного контролю (літера одного з 

казенних підпри-
ємств України), знак 
пробірного посвід-
чення (тризуб).

на жаль, сьогод-
ні на території Укра-
їни зустрічається 
велика кількість ви-
робів з підроблени-
ми (несправжніми) 
клеймами. клеймо 
слід вважати підро-
бленим, якщо в ньо-
му буде виявлено 3 
і більше відміннос-
тей у його елемен-
тах (рис. 2). під час 
визначення оригінальності клейма 
необ хідно візуально розділити його на 
паралельні вертикальні і горизонтальні 
лінії. 

існує декілька варіантів застосуван-
ня підроблених клейм:
• найбільш лояльний, без ризиків для 

споживачів, коли вміст дорогоцінного 
металу в сплаві відповідає пробі в під-
робленому клеймі; 

• невідповідність вмісту дорогоцінного 
металу в підробленому клеймі. напри-
клад, підроблене клеймо 585 проби, а 
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Рисунок 1. державні пробірні клейма України нового зразка

Рисунок 2. пробірне клеймо, розділене 
на вертикальні і горизонтальні лінії

вироби із золота 
проб: 333, 375, 500, 
583, 585, 750

вироби із срібла 
проб: 750, 800, 830, 
875, 925, 960

вироби із платини 
проби 950

вироби із паладiю 
проб: 500, 850

державні пробірні клейма України нового зразка, введені з 1994 р.
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вміст дорогоцінного металу в сплаві 
відповідає 500 пробі;

• наявність у виробі недорогоцінного 
металу. такі вироби називають «об-
тяжка». при цьому зверху на виробі 
– дорогоцінний метал (дМ), всередині 
– недорогоцінний метал (ндМ). спів-
відношення дМ/ндМ може бути різ-
ним: 1:1, 1:2, 1:3.

Якщо на виробі виявлено підробле-
не клеймо – потрібно ретельно застосу-
вати весь алгоритм експертизи.

на першому етапі слід провести 
опробування виробу кислотно-крапель-
ним методом. надфілем з алмазним 
покриттям на внутрішній стороні виро-
бу необхідно зробити надпили і нанести 
на нього краплі різних кислот. для цьо-
го в ювелірній практиці використовують 
такий ряд кислот: соляну, азотну та 
сірчану в різних співвідношеннях. осно-
вним реактивом для перевірки виробу 
на вміст золота/ндМ є реактив «хлорне 
золото» (хлорник). на ндМ хлорник 
чорніє, на золоті – залишається світлою 
плямою (до 583/585 проб); на високо-
пробному золоті (750 проба і вище) – 
не змінюється. також слід застосувати 
500 реактив (концентрована азотна 
кислота), який, потрапляючи на ндМ, у 
місці пропилу шипить та стає зеленим. 
при цьому присутній характерний не-
приємний запах недорогоцінних сплавів.

на другому етапі експертизи, якщо 
є впевненість у тому, що виріб повністю 
виготовлений із дорогоцінного металу 
– необхідно провести опробування на 
пробірному камені (кременистий сла-
нець) (рис. 3).

Метод полягає у візуальному порів-
нянні осадів, що утворились на натирах 
після нанесення на них кислотних реак-
тивів. позитивним у цьому методі є збе-
реження товарного виду виробів, на від-
міну від опробування на самому виробі. 

на третьому етапі експертизи до-
цільно визначити питому вагу сплаву 
(гідростатичний метод), який базується 
на законі архімеда (рис. 4). перевіряти 
можна тільки суцільнолиті вироби та 
без вставок (або з поодинокими встав-
ками). для перевірки пустотілих виро-
бів цей метод не використовується.

питома вага литого виробу розрахо-
вується за формулою:

к = р1/р2,
де:
к – коефіцієнт за питомою вагою;
р1 – суха вага;
р2 – вага у воді.
наведемо алгоритм експертизи  на 

реальних прикладах (рис. 5–8).
приклад 1. опис предмета: сережки 

з двома вставками (по одній у кожній) 
загальною вагою 16,61 г, на дужці під-
роблені клейма 585 проби (рис. 5).

алгоритм оцінювання: 
• візуальний огляд маркування на ви-

робі та його розшифровка. У клеймі 
наявні нерівності, не витримана пара-
лельність елементів, замість шифру 
казенного підприємства пробірного 
контролю зображено елемент відда-
лено схожий на зірку;

• вироби масивні (важкі), як правило, 
такі моделі виробляють пустотілими. 
Звук від падіння сережок на тверду 
поверхню – глухий, на відміну від зо-
лота, яке видає дзвінкий звук, тим 
більше в суцільнолитих виробах;

• визначення питомої ваги сплаву мето-
дом гідростатичного зважування. ви-
значений коефіцієнт за питомою вагою 
складає 10,3, а це менше, ніж 375 про-
ба (табл. 1). тобто ми маємо підробле-
не клеймо 585 проби і коефіцієнт мен-
ший ніж 375 проба, що може свідчити 
про наявність ндМ всередині виробу;

• опробування сережок «хлорним золо-
том» підтвердило наявність ндМ, а 
саме – в місці надпилу з’явилася чор-
нота, під час опробування 500 реакти-
вом – зелень, шипіння та відчутний 
неприємний запах; 

Рисунок 4. Метод гідростатики для 
визначення питомої ваги сплаву дорого-
цінного металу: 1 – пластикова склянка 
з водою; 2 – шовкова нитка; 3 – дослі-
джуваний зразок

Рисунок 3. опробування на пробірно-
му камені

Рисунок 5. сережки з підробленими клеймами

Таблиця 1. співвідношення коефіцієнта за питомою вагою та проби золота

Золото 
(проба)

375 500 583/585 750 900 958

Коефіциєнт 
за питомою 
вагою

11,50-
12,00

12,00-
13,00

13,00-
14,70

14,70-
16,40

16,40-
19,00

19,00-
21,00
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• опробування на кременистому камені  
– лише з поверхні. Цей метод більш 
дієвий під час встановлення проби, 
причому з поверхні в декілька мікрон. 
його можна застосовувати після опро-
бування на самому виробі. після того 
як впевнилися, що  всередині (як і зо-
вні) дорогоцінний метал.

У наданому виробі міститься 30 % 
– золота, 70 % – ндМ.

приклад 2. опис предмета: ладанка 
з образом святого, клеймо підроблене 
585 проби, в рамках виробу – воль-
фрам (рис. 6).

алгоритм оцінювання: 
• візуальний огляд: клеймо 585 проби, 

механічний метод нанесення – підро-
блений. сама форма клейма дещо 
деформована, спостерігається асиме-
трія між цифрами в пробі;

• нерівномірність кольору сплаву – міс-
цями червоний, місцями лимонний, 
що більше нагадує кустарний метод 
виготовлення;

• визначений коефіцієнт за питомою ва-
гою становить 13,5 і відповідає 585 
пробі. на жаль, цей метод не є дієвим 

для цього виробу, оскільки в рамках 
(по боках) у виробі міститься воль-
фрам, питома вага якого наближена 
до питомої ваги золота; 

• опробування кислотою на самому ви-
робі. У рамках спостерігається чорний 
колір від хлорника, зелений – від 500 
реактиву. образ святого відповідає 
за реактивом 583/585 пробі; 

• опробування на пробірному камені: з 
поверхні рамок – 583/585 проба, об-
раз святого – 583/585 проба. Цей ме-
тод слід використовувати в поєднанні 
із опробуванням на самому виробі, 
оскільки не можна виявити наявність 
ндМ, не зробивши пропили на виробі.  

отже, за даними експертизи цей ви-
ріб містить 60 % золота, 40 % ндМ. 

приклад 3. опис предмета: підвісок 
без клейма, кустарна робота, з вну-
трішнім наповнювачем у вигляді глини 
(рис. 7).

алгоритм оцінювання. візуальний 
огляд: клеймо та іменник відсутні,  не-
рівномірність кольору сплаву – місцями 
червоний, місцями лимонний, виготов-
лено кустарним способом, золото у ви-
робі тонкопластинчасте, з однієї сторо-
ни спостерігається поглиблення з вели-
кою кількістю глиноподібної речовини.

Цей виріб містить незначну кількість 
золота – до 10 % від загальної ваги.

приклад 4. опис предмета: браслет 
з недорогоцінного сплаву,  на поверхню 
якого нанесена позолота, клеймо справ-
жнє, відповідає 585 пробі золота, яке 
нанесене на підсадному кільці (рис. 8). 

алгоритм оцінювання: 
• візуальний огляд: нерівномірний за 

кольором сплав.
• обов’язковий кислотно-крапельний 

метод на самому виробі – з викорис-
танням хлорника та 500 реактиву. 
роз’ємні вироби (ланцюжки, браслети, 
сережки з підвісами) потребують ре-
тельної експертизи, оскільки деякі 
частини у виробі можуть бути недо-
рогоцінними. 

У результаті експертизи було визна-
чено, що основна маса виробу – не зо-
лото (вірогідно, срібло), золотим є лише 
підсадний замочок зі справжнім клеймом.

Висновки

слід зазначити, що наявне на юве-
лірних виробах маркування не завжди 
є критерієм відповідності. необхідно 
достеменно дослідити виріб за запро-
понованим алгоритмом. обов’язковим 
є застосування кислотно-крапельного 
методу як на самому виробі (для визна-
чення вмісту дорогоцінного металу і зо-
вні, і внутрішньо), так і на пробірному 
камені (з поверхні) для визначення про-
би. доцільним для цільнолитих виробів 
без вставок є використання гідроста-
тичного методу. при цьому до кожного 
виробу необхідно застосовувати індиві-
дуальний підхід. на деяких виробах ін-
формативним є лише один з трьох ме-
тодів діагностики, а саме опробування 
на самому виробі, в інших випадках - 
усі три методи (надпил на виробі, на 
пробірному камені та визначення пито-
мої ваги шляхом гідростатичного зва-
жування).

Рисунок 6. Ладанка з образом святого
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Рисунок 7. підвісок у вигляді сови без 
клейма, загальна маса – 0,92 г 

Рисунок 8. Браслет, позолочений ндМ, 
загальна вага – 7,25 г, клеймо на дужці 
оригінальне на золото 585 проби 
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деятельности и идентификация подделок 
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В публикации описан алгоритм оценивания ювелирных изделий 

из золота при помощи кислотно-капельного (на самом изделии, 
натиры на кремнистом камне) и гидростатического методов. При-
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Expertise of jewelry in a pawnshop 
and the identification of imitations 
(practical experience)
The publication describes the algorithm for estimation jewelry of gold 

using acid-drop and hydrostatic mеthods. The application of each all the 
methods is presented on real examples of products, as well as the 
possibility of identifying fraud.
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