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Наведено результати комплексних гемологічних досліджень вставки-дуплету перлина/перламутр в антикварному ювелір-

ному виробі. Визначені основні гемологічні характеристики, проведено мікроскопічне вивчення об’єкта, виконано досліджен-
ня методами напівкількісного рентгенофлуоресцентного аналізу (EXDRF) та рентгенівської радіографії. 

Результати досліджень дозволяють припустити, що авторами у складі дуплету перлина/перламутр було виявлено рідкіс-
ну морську культивовану перлину, якій більше 100 років, можливо, виробництва компанії «Мікімото».
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К о м п л е к с н і  г е м о л о г і ч н і  д о с л і д ж е н н я 
д у п л е т у  п е р л и н а / п е р л а м у т р 
в  а н т и к в а р н о м у  ю в е л і р н о м у  в и р о б і

До Державного гемологічного цен-
тру України для діагностики вставок 
було надано антикварну каблучку з 
жовтого металу (приблизно кінець XIX 
– початок XX століть), оздоблену двома 
діамантами старовинної форми ограну-
вання і  перлиною овальної форми 
(рис. 1). Авторами були проведені 
комплексні гемологічні дослідження та 
встановлено, що надана на досліджен-
ня перлина є дуплетом, який склада-
ється з морської культивованої перлини 
(верхня частина) та перламутру (нижня 
частина).

Методи досліджень
Визначення діагностичних гемологі-

чних характеристик проводилося за до-
помогою стандартного гемологічного 
обладнання. 

Для мікроскопічних досліджень ви-
користано гемологічний мікроскоп 
«Gemmaster L 230V».

Вимірювання спектрів рентгенівсько-
го випромінювання виконано методом 

напівкількісного рентгенофлуоресцент-
ного аналізу (EXDRF) за допомогою 
спектрометра енергій рентгенівського 
випромінювання «СЕР-01» моделі 
«ElvaX-Light» з інтервалом досліджень 
від Na до U,  відповідно до «Методики 

діагностика дорогоцінного каміння та 
його замінників методом рентгено-
флуоресцентного аналізу» [1]. 

Рентгенівський знімок зроблено за 
допомогою рентгенівського апарата 
«Yoshida Dent Navі».

Рисунок 1. Загальний вигляд дуплету перлина/перламутр у каблучці 
при денному освітленні, зб. 20
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Виклад основного матеріалу

Внаслідок проведення гемологічних 
досліджень було встановлено, що нада-
ний на експертизу камінь не є суціль-
ним, а складений з двох частин – пер-
лини (верхня частина) і перламутру 
(нижня частина).

Перлина має напівкруглу форму, се-
редній блиск, помітні дефекти поверхні. 

Особливо важко було діагностувати 
нижню складову частину дуплету, яка 
закріплена всередині каблучки і є недо-
сяжною для традиційних гемологічних 
методів дослідження (рис. 2). Поверхня 
нижньої частини дуплету відшліфова-
на, у разі нанесення на цю поверхню 
5 % розчину азотної кислоти відбува-
ється бурхливе виділення бульбашок 
газу (рис. 3). Додатково було проведе-
но дослідження відносної твердості за 
допомогою стальної голки і встановле-
но, що відносна твердість цієї частини 
дуплету менше 4 за шкалою Мооса. 
Результати експертизи дозволяють до-
сить впевнено стверджувати, що нижня 
частина дуплету – це пластина з пер-
ламутру.

Опис та гемологічні характеристики 
дуплету:

Форма – овальна.
Геометричні розміри – Ø 7,03–7,15 мм; 

h 6,35 мм. 
Колір перлини при денному освіт-

ленні – білий.
Колір перламутру при денному освіт-

ленні – білий.

Прозорість каменів – непрозорі.
Показник заломлення перлини n = 1,63 

(показник заломлення визначався «ме-
тодом краплі» без операції розкріплен-
ня і вилучення її з ювелірного виробу).

Характер люмінесценції перлини та 
перламутру: 

довжина хвилі 365 нм – блакитна;
довжина хвилі 254 нм – блакитна.
Плеохроїзм каменів – відсутній.
Вивчення спектрів рентгенівського 

випромінювання верхньої частини ду-
плету показало наявність великої кіль-
кості Са та домішок Mn, Fe, Sr. Було 
проведено розрахунок вмісту реперних 
елементів і встановлено, що коефіцієнт 
співвідношення Sr/Mn становить більше 
100. Згідно з останнім дослідженням 
[4], більшість зразків морських перлів 
можна встановити, використовуючи 
співвідношення SrO/MnO, оскільки вони 
мають більш високий вміст стронцію та 
дуже низький вміст марганцю із спів-
відношенням SrO/MnO > 100. Це озна-
чає, що верхня частина дуплету скла-
дена морською перлиною. 

На дентальному рентгенівському 
апараті «Yoshida Dent Navі» було зро-
блено рентгенівський знімок цього не-
звичайного дуплету (рис. 4). Аналіз 
знімку показав, що морська перлина є 
культивованою: видно чіткий поділ між 
ядром та перламутром. Нижня частина 
дуплету за своєю структурою є суціль-
ною. На знімку добре помітна різниця у 
будові верхньої і нижньої частини ду-
плету.

Висновки

Проведені комплексні дослідження 
гемологічних властивостей, хімічного 
складу та внутрішньої будови свідчать, 
що надана на дослідження перлина є 
дуплетом, який складається з морської 
культивованої перлини (верхня части-
на) та перламутру (нижня частина).

Як відомо, промисловий метод куль-
тивування перлів був розроблений у 
Японії наприкінці ХІХ століття. Найвідо-
мішим промисловим підприємством з 
вирощування морських культивованих 
перлів стала компанія «Мікімото», за-
сновником якої був Кокіші Мікімото 
(Kōkichi Mikimoto). З 1915 р. морські 
культивовані перли вирощують у про-
мислових масштабах. Дослідження 
перлини в старовинному ювелірному 
виробі без ознак реставрування дозво-
ляє припустити, що авторами у складі 
дуплету перлина/перламутр було вста-
новлено рідкісну морську культивовану 
перлину, якій більше 100 років, можли-
во, виробництва компанії «Мікімото».

Рисунок 2. Місце з’єднання 
складових частин дуплету перли-
на/перламутр, зб. 22

Рисунок 3. Газові виділення після 
реакції поверхні перламутру з роз-
чином азотної кислоти, зб. 36

Рисунок 4. Радіографічний зні-
мок дуплету перлина/перламутр
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Complex gemological studies 
of a pearl/nacre doublet in antique jewelry

The results of complex gemological studies of a pearl/nacre doublet 
insert in an antique jewelry item are represented. The main gemological 
characteristics were determined, microscopic study of the object was 
carried out, the semi-quantitative X-ray fluorescence analysis (EXDRF) 
and X-ray radiography methods were applied in the research.

It is possible to suggest by the results of the research that the authors 
deal with the rare marine cultured pearl as a compound of pearl/nacre 
doublet. The approximate age of this pearl considered as more than 100 
years and it was possibly produced by "Mikimoto" company.

Keywords: doublet, marine cultured pearls, complex gemological 
studies, microscopy, X-ray fluorescence analysis, X-ray radiography.
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Комплексные геммологические исследования 
дуплета жемчужина/перламутр 
в антикварном ювелирном изделии
В статье приведены результаты комплексных геммологических 

исследований вставки-дуплета жемчужина/перламутр в антиквар-
ном ювелирном изделии. Определены основные геммологические 
характеристики, проведено микроскопическое изучение объекта, 
выполнено исследование методами полуколичественного рентге-
нофлуоресцентного анализа (EXDRF) и рентгеновской радиографии.

Результаты исследований позволяют предположить, что авто-
рами в составе дуплета жемчужина/перламутр была обнаружена 
редкая морская культивированная жемчужина, которой более 100 
лет, возможно, производства компании «Микимото».

Ключевые слова: дуплет, морской культивированный жемчуг, 
комплексные геммологические исследования, микроскопия, 
рентгенофлуоресцентный анализ, рентгеновская радиография.
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