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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЙНОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

(на прикладі пізніх мінеральних утворень Карпат) 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИОННОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА (на примере поздних минеральных образований Карпат) 

PROSPECTS AND PROBLEMS OF THE MINERALOGICAL COLLECTION MATERIAL USING (оn example of 

late mineral formations of the Carpathians) 

 

Гулій В.М., Кріль С.Я., Куземко Я.Д.  

 

Ось уже впродовж століть специфічні кристали кварцу, згадані вперше в літературі в 1791 році І. Фігтелем 

як «мармароські діаманти» Закарпаття, є об’єктом пошуків колекціонерів та досліджень вчених. Численні прояви 

«мармароських діамантів» виявлені в Прикарпатті, в водороздільних частинах Карпат тощо, описано їх 

кристаломорфологічні і фізичні властивості, вивчено хімічний і фазовий склад твердих та вуглеводневих рідких і 

газоподібних включень, а також часті мінеральні асоціації їх з карбонатами. Останнім часом в породах 

Кросненської зони при проходженні нового Бескидського тунелю виявлена часта присутність в пізніх утвореннях 

сульфідів. Ідеальні кубічні та октаедричні кристали піриту, часом в зростках із кальцитом, зумовлюють 

привабливість і красу друз, в яких вони присутні, як новий колекційний матеріал. Ці знахідки зумовлюють кілька 

проблем, пов’язаних із збереженістю таких природних утворень. З однієї сторони, пошуки, знахідки і видобування 

таких утворень сприяє розширенню ареалу знахідок, а з другої, - зібраний колекційний матеріал є втраченим для 

широкого загалу, можливо за виключенням, коли він перетворюється в музейні зразки. 

Ключові слова: карбонати, кварц, сульфіди, «мармароські діаманти». 

 

Вот уже на протяжении веков специфические кристаллы кварца, упомянутые впервые в литературе в 1791 

году И. Фигтелем как «мармароские бриллианты» Закарпатья, являются объектом поисков коллекционеров и 

исследований ученых. Многочисленные проявления «мармароских бриллиантов» обнаружены в Прикарпатье, в 

водораздельних частях Карпат и т.п., описано их кристаломорфологические и физические свойства, изучено 

химический и фазовый состав твердых и углеводородных жидких и газообразных включений, а также частые 

минеральные ассоциации их с карбонатами. В последнее время в породах Кросненской зоны при прохождении нового 

Бескидского тоннеля обнаружено частое присутствие в поздних образованиях сульфидов. Идеальные кубические и 

октаэдрические кристаллы пирита в сростках с кальцитом, обусловливают привлекательность и красоту друз, в 

которых они присутствуют, как новый коллекционный материал. Эти находки вызывают несколько проблем, 

связанных с сохранностью таких природных образований. С одной стороны, поиски, находки и добычи таких 

образований способствуют расширению ареала находок, а с другой, - собранный коллекционный материал является 

потерянным для широкой общественности, возможно за исключением, когда он превращается в музейные образцы. 

Ключевые слова: карбонаты, кварц, сульфиды, «мармароские бриллианты». 

 

Over the last centuries, specific quartz crystals, first mentioned in literature in 1791 by I. Figtelem as "Marmarosh 

diamonds" of the Transcarpathian are objects of collector’s search and scientific investigations. Numerous manifestations of 

the "Marmarosh diamonds"were discovered in the Carpathian region. Their crystal-morphological and physical properties, 

the chemical composition of solid and liquid hydrocarbon inclusions and association with carbonates were carried out. 

Recently in Krosno zone (new Beskyd tunnel area) the significant amount of sulfides was found. Ideal cubic and octahedral 

crystals of pyrite with calcite could be used as a new collector material. These findings cause several problems related to the 

preservation of these natural formations. On the one hand, the search and discovery of these formations are contributing to the 

expansion of such finds, on the other hand, - collected materials are unavailable for public, except museum exhibits. 

Keywords: carbonates, quartz, sulphides, "Marmarosh diamonds." 

 

Колекційний мінералогічний матеріал на сьогодні набуває все більшої популярності в Україні, хоча в одній з 

рекламних публікацій зазначалось, що мати власну колекцію мінералів було мрією майже кожного радянського 

школяра, не кажучи вже про більш зрілих членів суспільства. Вочевидь, це, крім романтично-власницького нахилу 

бажань, було пов’язано з відносною доступністю такого матеріалу. Вже готові ювелірні вироби з фантастичною грою 

каменів чи високоякісні чисті та ідеально забарвлені кристали, придатні для огранки, були рідкістю або ж безумно 

дорогими, а часом несли і кримінальні проблеми, створюючи перешкоду для пересічних поціновувачів прекрасного в 

камені. Отож залишалось задовольнятись в більшості випадків пісковиком з золотистими зернятами піриту або 

блискучими лусочками слюди чи іншими принадними та загадковими мінеральними утвореннями. Такі взірці в 

більшості випадків не потребували особливих додаткових операцій і зусиль для підвищення їх значення, та ба – 

цінувались власне за їх непорушений вигляд. Звісно ж, мови про формування пропозиції і цінових засад не було в 

звичному на сьогодні розумінні, але безумовним був естетичний фактор, який сприяв зацікавленості в «діставанні» 

таких матеріалів. 

З часом ці властивості колекційного матеріалу мало змінились, хоча з формуванням більш відкритого 

суспільства в Україні, можливостями особистого відвідування раніше недоступних в країні районів розповсюдження 
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мінералів та порід, які попадають в категорію колекційних матеріалів, особисте відвідування численних виставок 

природного каменю за кордоном і знайомство з можливостями залучення невідомих раніше природних утворень для 

створення чи поповнення власних або музейних колекцій, умови росту їх популярності значно зросли. Однак, в 

більшості випадків вартість, значення і популярність колекційного матеріалу і далі визначається передусім 

естетичним сприйняттям, відчуттями, психологічними факторами, а не спеціальними знаннями геології чи 

мінералогії, або відомостями про їх ринкову вартість. 

Показовим в цьому відношенню є чароїт, відкритий як новий мінерал в Якутії, після масштабних пошукових 

робіт на уран тодішньою Сосновською експедицією в 40-их роках минулого століття і визначений професійними 

геологами тоді як фіолетовий кумінгтоніт або канасит, завдяки незвичному забарвленню. Викликає захоплення 

підсвідомі відчуття геологів - першовідкривачів родовища невідомого на той час мінералу, який в полі виглядає 

зовсім неефектно, а до того ж втрачає свої принади на звітреній поверхні набуваючи світлого однорідного відтінку. 

Вражаючим є також швидке запровадження власного бізнесу радянськими дипломатами, які постачали як 

напівфабрикати чароїтові бруски, наприклад в Канаду. Власник однієї звичайної крамниці Ванкувера, де торгували 

різним природним камінням і виробами з них, з гордістю розказував про унікальний мінерал з Сибіру доставлений 

дипломатами, тоді як на ринок виставлялись примітивно оформленні чароїтові вази, підставки, підсвічники. Попит в 

більш делікатних виробах – кулонах, кабошонів-вставок в перснях, намистах з галтованого чароїту тощо, блискавично 

почав задовольнятись за рахунок придбання незграбних більш ранніх виробів радянської промисловості. 

Разом з хвилею популярності чароїту як колекційного чи виробного матеріалу зростає в той час і вивчення 

різними дослідниками його хімічного складу, структури, фізичних властивостей. І хоча на сьогодні, з вичерпуванням 

відомих ресурсів чароїта і збільшенням його вартості, цей мінерал затребуваний і є гордістю приватних колекціонерів 

та музеїв. 

Подібні риси історії відкриття, захоплення і сучасного їх пошуку властиві і мінералам, що відомі переважно в 

флішових утвореннях Карпат, у вигляді карбонатних, кварц-карбонатних і кварцових друз, жил і окремих кристалів. 

Найбільш давні відомості про них стосуються специфічних кристалів кварцу, згаданих вперше в літературі в 1791 році 

І. Фігтелем як «мармароські діаманти» Закарпаття. Ось уже впродовж століть вони є об’єктом пошуків колекціонерів 

та досліджень вчених. Цікаво, що уродженець Львова, популярний більше в інших сферах Леопольд фон Захер-Мазох, 

крім своїх літературних вправ займався і мінералогією, хоча у віці 19 років став доктором права, збирав і вивчав 

«мармароські діаманти», колекція яких зберігається в Музеї природи в м. Грац (Австрія). Немає впевненості, що він 

хотів їх використати як замінники власне діамантів, але беззаперечним є його естетична зацікавленість цим дивом 

природи. 

Згодом дослідниками [2-5] були відкриті численні прояви «мармароських діамантів» в Прикарпатті, в 

водороздільних частинах Карпат тощо, описано їх кристаломорфологічні і фізичні властивості, вивчено хімічний і 

фазовий склад твердих та вуглеводневих рідких і газоподібних включень, а також часті мінеральні асоціації їх з 

карбонатами (Рис. 1, А, Б). Останнім часом в породах Кросненської зони при проходженні нового Бескидського 

тунелю виявлена часта присутність в пізніх утвореннях сульфідів (Рис. 1, В). Ідеальні кубічні та октаедричні кристали 

піриту, часом в зростках із кальцитом, зумовлюють привабливість і красу друз в яких вони присутні як новий 

колекційний матеріал. 

 
Рис. 1. Пізні жильні та друзові мінеральні утворення із порід Кросненської зони Українських Карпат: А) Кварц 

(мармароські діаманти) із вуглеводнями на стінках відкритої тріщини в породах нижньокросненської світи; Б) Друза 

кристалів кальциту ромбоедричного габітусу; В) Сульфідно-кварц-карбонатна друза  

 

Ці знахідки зумовлюють кілька проблем, пов’язаних із збереженістю таких природних утворень. Зокрема, 

відсутність масових знахідок сульфідів раніше, скоріш за все зумовлена відносно легкими їх змінами і руйнацією в 

екзогенних умовах. Виникнення штучних відслонень при проходженні нового Бескидського тунелю робить 

мінімальним вплив екзогенних факторів на мінерали друз і жил, а отже сприяє їх збереженості. Очевидно, при 

створенні нових, хоча і не таких масштабних штучних виробок як тунель, можна очікувати і нові знахідки [1]. 

Іншою, більш вагомою, проблемою є збереженість друз і кристалів при їх вилученні. З однієї сторони, 

пошуки, знахідки і видобування таких утворень сприяють розширенню ареалу знахідок, а з другої, - зібраний 
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колекційний матеріал є втраченим для широкого загалу, можливо за виключенням, коли він перетворюється в музейні 

зразки. Ця ситуація залишається парадоксальною і на сьогодні не має відповіді на запитання – що робити? В будь-

якому випадку заспокійливим є усвідомлення того, що відібраний матеріал залишиться збереженим. Наші австрійські 

друзі розказували, що показавши одному своєму «колезі» ділянку з красивими друзами рідкісних мінералів в 

важкодоступному альпійському районі, вони з жахом спостерігали як згодом «колега» почав молотком руйнувати 

показане. Наведене можна було б вважати прикрим одиночним проявом дивної хвороби, але один із авторів тез в 

далекі радянські часи на якутській базі експедиції по «заготівлі» оптичної сировини – гірського кришталю, в 

буквальному сенсі з-під гусениць бульдозера рятував кристали «некондиційного» кварцу, який на сьогодні став би 

окрасою будь-якої музейної колекції. І, знову ж, подібне можна розказати і про підривання поверхневих виробок, де 

вже був вилучений ісландський шпат чи аметист, щоб нічого не дісталось аматорам. 

Описаний вище мінералогічний матеріал, як і інший, що викликає захоплення своїм рисунком, довершеними 

кристалами, міцністю тощо, важко оцінити з точки зору прибутку, але він безумовно послужить естетичним 

задоволенням для споглядання, згадки про красиві місця і добру атмосферу. 
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ПРОЯВИ МАЛАХІТУ БІЛЯ с. НИРКІВ. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  

Проявления малахита возле с. Ныркив. Проблемы эффективного использования 

The manifestations of malachite near s. Nyrkiv. Problems for effective use 

Є.Ю. Пащенко 

 

Знахідки малахіту біля села Нирків можуть дати додатковий імпульс туристичний сфері регіону та 

сприяти поповненню місцевого бюджету за рахунок збільшення потоку відвідувачів. 

Findings malachite near the village Nyrkіv may give additional impetus to the tourism sector in the region and contribute to 

the replenishment of the local budget by increasing the flow of visitors. 

Находки малахита у села Ныркив могут дать дополнительный импульс туристический сфере региона и 

способствовать пополнению местного бюджета за счет увеличения потока посетителей. 

Ключові слова: колекційні зразки, любителі каміння, Нирків, малахіт, мідь, мідисті пісковики, девон. Key 

words: sample collection, fans of stones, Nyrkіv, malachite, copper , cuprous sandstones, Devonian. Ключевые слова: 

коллекционные образцы, любители камня, Нырков, малахит, медь, медистые песчаники, девон. 
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Сучасний ринок колекційних зразків в Україні потребує якісного матеріалу, цікавого в естетичному і 

мінералогічному аспектах. Пошук і видобуток такого матеріалу здійснюється, переважно, на громадських засадах 

любителями каміння в незначних обсягах,а компанії, що задіяні в освоєнні надр (за виключенням компаній з 

видобутку бурштину) його вилученням не займаються. Нажаль, результати таких пошуків майже невідомі та 

обмежуються вузьким колом знайомих та близьких. Але, кожна цікава знахідка може привернути увагу до невеликих 

міст, неподалік від  яких ці знахідки були зроблені. Як приклад, можна навести прояви малахіту біля села Нирків, 

Заліщицького району. Ця місцевість,  відома своїм Червоногородським замком (рис. 1)  і водоспадом,  приваблює 

туристів з усіх куточків України. Але, майже ніхто з відвідувачів не володів інформацією, що неподалік можна знайти 

малахіт (рис. 2, 3, 5). Він зустрічається в девонських пісковиках разом зі скам’янілими відбитками риб на похилих 

схилах (рис. 4) і дуже легко може бути вилучений непідготованою людиною навіть без спорядження.  Незважаючи на 

те, що малахіт рідкісний мінерал в Україні його прояви відомі в багатьох регіонах [1]. Це,переважно, Донбас, Волинь 

та Приазов’я. Цей мінерал має яскраво – зелене привабливе забарвлення, багату історію і широко відомий не тількі 

людям, які професійно займаються мінералогією, а й широким верствам населення. На Буковині малахіт згадувався 

мало,лише в краєзнавчих [2]  та спеціалізованих виданнях переважно в контексті  використання в якості руди на мідь і 

не розглядався, як колекційний матеріал. Опубліковані роботи, в яких описані вміст міді в девонських 

пісковиках,підраховані прояви мідної мінералізації, її площа та максимальна довжина рудних тіл (до 275 м), що, 

безумовно, важливо, тому що мідь - матеріал стратегічний [3], но оцінка декоративних якостей і колекційного 

значення для формування регіональних мінералогічних зібрань залишились поза увагою. Враховуючи, що в 

Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року розробка родовищ 

на мідь в Придністров’ї , і, зокрема, в Заліщицькому районі не передбачена, питання ефективного використання цього 

природного ресурсу варто піднімати на місцевому рівні [4]. 

В селі Нирків є інфраструктура, до проявів малахіту веде дорога з покриттям, працюють кав’ярня і магазини. 

Якщо турист додатково  буде мати змогу знайти цікавий зразок і отримати про нього інформацію, впевнений, що це  

може вплинути на бажання залишитись в цих місцях ще на день-два і  принесе місцевій громаді додаткові кошти. 

Більш того, кожна знахідка може стати початком для формування приватної,шкільної або іншої колекції, що 

слугуватиме підвищенню загального рівня освіченості  серед широких верст суспільства. 

Тому пропоную рекомендувати місцевій громаді привернути увагу до проявів малахіту інформуючи, стимулюючи  і 

заохочуючи любителів каміння та інших громадян, які  відвідають район. Створювати умови для формування нових, 

або доповнення існуючих туристичних маршрутів з урахуванням можливості знайти і поповнити власні колекції 

чудовим мінералом.  

   
Рис. 1 Червоногородський замок      Рис. 2 Малахіт с. Нирків        Рис. 3 Мідістий пісковик, с. Нирків                                          

                      
Рис. 4. Місце знахідки малахіту (позначено цяткою)         Рис. 5. Малахіт на пісковику, с. Нирків 
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ГЕМОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОВИННОГО ТА ШТУЧНО «ЗІСТАРЕНОГО» БУРШТИНУ У 

ВИРОБАХ  

Геммологические исследования старинного и искусственно «состаренного» янтаря в изделиях 

Gemmological research of old and artificially «aged» amber products 

Беліченко О.П., Татарінцева К.В. 

 

Проведені комплексні гемологічні дослідження старовинного бурштину у виробах. Зроблено порівняльний 

аналіз характеристик старовинного та штучно «зістареного» бурштину у виробах. 

Проведено комплексное геммологическое исследование старинного янтаря в изделиях. Сделан сравнительный 

анализ характеристик старинного и искусственно «состаренного» янтаря в изделиях. 

Comprehensive gemmolodgical research and comparative analysis of characteristics of old and artificially "aged" 

amber products was conducted.  

Ключові слова:  бурштин, гемологія, старовинний, дослідження, ІЧ-спектроскопія; Янтарь, геммология, 

старинный, ИК-спектроскопия; Amber, gemmology, vintage, IR-spectroscopy. 

 

У різні часи, протягом існування людського суспільства, бурштин у свідомості людини цінувався високо. 

Його використовували у якості оберегів, особистих та інтер’єрних прикрас, приладів для паління, церковно-культових 

речей та інш.  

Бурштинові артефакти минулих років дуже цінуються колекціонерами різних країн. У багатьох випадках 

велика кількість зацікавлених осіб збирають предмети антикваріату з метою колекціонування та інвестування коштів, 

бо з кожним роком поступово зростає їхня вартість. Останні роки на китайському споживчому ринку різко 

підвищився попит на сучасні та антикварні вироби з бурштину, що, в свою чергу, мало суттєвий вплив на тенденції 

розвитку європейського ринку виробів з цього каміння. 

Хвиля великої популярності та, як наслідок, стрімко зростаюча вартість антикварних виробів з бурштином 

призвели до появи на ювелірному ринку штучно «зістареного», «антикованого» бурштину, який за зовнішнім 

виглядом дуже схожий на старовинний бурштин. Штучно «зістарений» бурштин, який імітує колір старовинного та 

повсюдно продається на ювелірних виставках, коштує не набагато вище подібних не облагороджених виробів, і не 

викликає багато питань у експертів. Інша річ, коли на експертизу потрапляють речі, які, за твердженням їх продавців, 

мають вік від п’ятдесяти років і більше, проте їх гарний зовнішній вигляд, добрий стан збереження викликають багато 

дискусій. 

З урахуванням вищевикладеної проблеми метою роботи є комплексне гемологічне дослідження старовинного 

бурштину у виробах та порівняння його характеристик із штучно «зістареним» бурштином. Загальновідомо, що з 

віком вироби з бурштину окислюються, змінюючи свій первісний колір на більш темний, часто з оранжевим або буро-

червоним відтінком. При збереженні у звичайних температурно-вологісних умовах, невелике потемніння початкового 

кольору відбувається вже десь через 10-15 років [3]. Темнішає дуже тонкий поверхневий шар. З часом процес 

окиснення плавно розповсюджується на більш глибокі шари, в результаті чого на поверхні зразку з’являється чітко 

виражена окиснена зона, покрита тонкою сіткою тріщин – кракелюрами, які збільшуються з часом. За думкою 

Журавлева О.О. (реставратора вищої категорії, директора та художнього керівника відтворення Бурштинової Кімнати) 

неможливо підробити природну патину, в тому числі й дрібну сітку кракелюрів [1, 5]. 

Насиченість забарвлення окисненої зони зменшується від поверхні вглиб виробу та поступово переходить у 

забарвлення не окисненого сукциніту. Товщина окисненого шару залежить від інтенсивності та тривалості окиснення. 

Відмічено, що на знайдених під час археологічних розкопок бурштинових бусах різної давнини, товщина окисненого 

шару варіювалася поза залежністю від часу їх походження [4]. На товщину шкірки окиснення найбільший вплив мали 

саме умови збереження (температурно-вологісний режим, інтенсивність освітлення). 

Через 20-25 років гладка поверхня каменю змінюється, скляний блиск переходить у восковий, набуваючи так 

звану благородну патину, а у кольоровій палітрі бурштину з’являються красиві яскраві жовто-оранжеві тони [2, 3]. З 

часом бурштин стає більш крихким та непрозорим. В залежності від виду та умов зберігання бурштину з роками може 

відбуватись й подальше потемніння його поверхневого шару до коричневого та бурого кольорів. 

Для проведення порівняльного аналізу якісних характеристик авторами було відібрано зразки старовинного 

бурштину (надані для дослідження приватними колекціонерами) та зразки «зістареного» бурштину придбані на 

Міжнародній виставці «Amberif» у Польщі.   

http://museumkiev.org/public/visnyk/11_2013/VNM11-06-patalaha/VNM11-06-patalaha.pdf
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3268-17
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«Неруйнівними» методами було досліджено 37 зразків бурштину у виробах (в т.ч. 20 намистин, датованих 

серединою XIX ст., 10 намистин датованих 20-30-ми роками XX ст, 2 намистини 50-х років, а також 5 зразків штучно 

«зістареного» бурштину) (Рис.1, 2).  

  
  Рис. 1 Намистина з бурштину, датована 20-30-ми роками XX ст. Рис. 2 Намистина зі штучно «зістареного» бурштину 

 

Автори провели стандартні гемологічні дослідження характеристик бурштину у виробах, а саме: визначили 

показник заломлення, густину, флуоресценцію у довгохвильовому та короткохвильовому діапазоні, а також вивчили 

особливості характеру обробки поверхні. 

Для мікроскопічних досліджень було використано гемологічний мікроскоп Gemmaster L 230V. ІЧ-спектри 

були отримані в лабораторії ДГЦУ на спектрометрі моделі «Nicolet 6700» виробництва «ThermoFisher Scintific» з 

приставкою ATR за кімнатної температури в спектральному діапазоні 4000–600 см
-1

. Кількість сканувань у циклі 

вимірювання – 36 за роздільної здатності 4 см
-1

.  

Дослідження старовинних зразків різного розміру, кольору, ступеня прозорості та датованих різними роками 

показали, що всі намистини відрізняються за станом збереження, поверхневою структурою, характером обробки 

поверхні, методами свердління отворів, але всі вони зазвичай мають ознаки окиснення різного ступеню. У найбільш 

крихких екземплярах під мікроскопом спостерігалася велика кількість повітряних бульбашок чималого розміру. В 

переважній кількості примірників була добре помітна глибока сітка поверхневих тріщин - кракелюрів. Кракелюри 

спостерігалися й всередині деяких просвердлених отворів намистин. У окремих намистинах були помітні явні сліди 

шліфування поверхні грубими абразивами (матеріалами), ймовірно притаманними для ручної обробки. Деякі 

намистини мали залишки органічного бруду у поверхневих тріщинах та кавернах та бруду і ворсу від мотузки у 

просвердлених отворах. Була помічена різна ступінь окиснення зразків, блиск варіювався від скляного до воскового, 

іноді жирного, спостерігалася різна ступінь поверхневого розтріскування. Найбільший показник густини – 1,05 г/см³, 

найменший – визначити не вдалося, оскільки його густина була меншою за густину прісної води (1 г/см³). 

Флуоресценція від блакитно-зеленого до жовто-зеленого [6]. Скоріше за все різноманітність характеристик 

обумовлена різною структурою та умовами використання та зберігання зразків у минулому.  

Дослідження штучно «зістарених» бурштинових виробів показали, що вони мають поверхневу яскраву 

оранжеву або оранжево-коричневу шкірку різної товщини, яка дуже відрізняється від тьмяної тріщинуватої шкірки 

старовинних виробів. Скоріше вона нагадувала сильний «опік», під яким був помітний різкий перехід насиченості 

кольору шкірки до первісного кольору шару під шкіркою. В одному зразку під лупою спостерігалися спінені 

бульбашки та диски розтріскування, що повністю наповнювали поверхневу шкірку. При вивченні поверхні 

«зістареного» бурштину була помітна відсутність кракелюрів, слідів використання, органічного бруду. Також 

авторами було помічено, що їхня поверхня мала виражений скляний блиск або була штучно заматована сучасними 

методами матування поверхні. 

Дослідження ІЧ спектру старовинного бурштину свідчить про певні зміни, що відбулися в речовині, зокрема 

про втрату легких з'єднань (наприклад, терпенів, таких як  камфора і складні ефіри) і насичення кратних зв'язків. В 

FT-ATR спектрі старовинного бурштину зміни спостерігаються в діапазоні коливань C = O (1736, 1705 см
-1

), C = C (~ 

3080, 1640 року, 888см
-1

) і валентних коливань С-О-Н (1012 см
-1

) груп. В досліджених зразках фіксується різке 

зменшення і, навіть, відсутність піків близько 1640 см
-1

та  888см
-1

.  

Сукупність отриманих результатів свідчить про широкі діагностичні можливості дослідження характерних 

особливостей старовинного та штучно «зістареного» бурштину за допомогою використання ІЧ-спектрометрії в 

комплексі з детальним мікроскопічним дослідженням характеру його поверхні та внутрішньої структури. Однак, для 

остаточного вирішення поставленого завдання необхідне застосування широкого комплексу фізичних, хімічних та 

фізико-хімічних методів дослідження та розширення бази старовинних примірників виробів з бурштину різних 

часових періодів. 
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УДК 549.091.3+549.091.4+549.091.5+549.091.7 

 

КОМПЛЕКСНІ ГЕМОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРНЕРУПІНУ ТА СКАПОЛІТУ 

Ю.Д. Гаєвський, І.O. Ємельянов, О.П. Беліченко 

 

Проведені дослідження гемологічних властивостей, хімічних і фізичних діагностичних характеристик 

корнерупіну та скаполіту. Ключові слова: гемологічні властивості, хімічні та фізичні характеристики,корнерупін, 

скаполіт. 

Проведены исследования геммологических свойств, химических и физических диагностических 

характеристик корнерупина та скаполіта. Ключевые слова: геммологические свойства, химические и физические 

характеристики, корнерупин, скаполит. 

Gemological properties, chemical and physical diagnostic features of kornerupine and skapolite have been studied. 

Key words: gemmological properties, chemical and physical characteristics, kornerupine, skapolite. 

 

В гемологічній лабораторії ДГЦУ було проведено дослідження мінералів, які рідко зустрічаються ювелірному 

ринку України у вигляді огранованих вставок – корнерупіну та скаполіту. 

Мета роботи – дослідження їх гемологічних властивостей, хімічних і фізичних діагностичних характеристик. 

Дослідження методом ІЧ-Фур’є спектроскопії проводилося відповідно до «Методики діагностики 

дорогоцінного каміння  методом ІЧ-Фур’є спектроскопії». Вимірювання проводилися за допомогою спектрометра 

моделі «Nicolet 6700» виробництва «ThermoFisher Scintific», на приставці Сollector II при кімнатній температурі, в 

спектральному діапазоні 7000-400 см
-1

. Кількість сканувань у циклі вимірювання 128–640, при роздільній здатності  

4 см
-1

.  

Дослідження методом РФА проводилося відповідно до «Методики діагностики дорогоцінного каміння та його 

замінників методом рентгенофлуоресцентного аналізу». Вимірювання проводилися у лабораторних умовах за 

допомогою спектрометра енергій рентгенівського випромінювання "СЕР-01" моделі "ElvaX-Light" (далі – спектрометр 

ElvaX) з інтервалом досліджень від Na до U.  

Для мікроскопічних досліджень використовувався гемологічний мікроскоп Gemmaster L 230V та мікроскоп 

Nikon Eclipse LV150. 

Для дослідження було відібрано корнерупін (0,67 ct) та скаполіт (1,73 ct). Корнерупін блідо-жовто-зелений, 

прозорий, країна походження – Шрі-Ланка. Скаполіт темно-рожево-оранжевий, непрозорий, із ефектом астеризму, 

країна походження не визначена. На поверхні корнерупіну при використанні дихроскопу добре видно ефект 

дихроїзму (рис. 1А). У скаполіті при підсвічуванні за допомогою світловоду добре видно «котяче око» (рис. 1Б).  

Загальні характеристики корнерупіну:  

Назва мінералу – корнерупін. Походження – природний. Класифікаційні характеристики: Форма 

ограновування – овал. Маса (ct) – 0,67. Колір – блідо-жовто-зелений. Гемологічні характеристики: Показник 

заломлення – 1,670–1,684. Двозаломлення – 0,014.  Оптичний характер – анізотропний. Густина – 3,36 г/см
3
. 

Плеохроїзм – помірний. Характер флуоресценції: довжина хвилі 365 нм – відсутня; довжина хвилі 254 нм – відсутня. 

Загальні характеристики скаполіту: Група мінералів – група скаполіту. Назва мінералу – мейоніт - маріаліт. 

Походження – природний. Класифікаційні характеристики: Форма ограновування – овал. Тип огранування – кабошон. 

Маса (ct) – 1,73. Колір – темно-рожево-оранжевий. Гемологічні характеристики: Показник заломлення – 1,53. 

Оптичний характер – анізотропний. Густина – 2,74 г/см
3
. Плеохроїзм – слабкий. Оптичні ефекти: кошаче око. 

Характер флуоресценції: довжина хвилі 365 нм – відсутня; довжина хвилі 254 нм – червона, помірна.  

При мікроскопічному дослідженні у корнерупіні та скаполіті було виявлено чисельні мінеральні, газово-рідинні 

включення та канали росту.  

 

http://art-con.ru/node/3403
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Рис. 1  Ефект дихроїзму у корнерупіні (А), зб. 36 та котяче око у скаполіті (Б), зб, 36,  

(фото І. Ємельянова) 

Хімічний склад конерупіну та скаполіту, визначений за результатами кількісного рентген-флуоресцентного 

аналізу, наведено в таблицях 1 і 2. Ці данні досить близькі із замірами інших дослідників [1, 6, 7]. 

 

Таблиця 1. Приблизний хімічний склад корнерупіна (мас. %) 

Елемент Концентрація 

MgO прибл. 23,71 

SiO2 27,65 

TiO2 0,02 

Al2O3 46,12 

FeО заг 1,98 

MnO 0,03 

SrO2 0,01 

Сума 99,52 

 

Таблиця 2. Хімічний склад скаполіта (мас. %), визначений в ТОВ «Елватех». 

Елемент Концентрація 

Nа2O 6,15 

SiO2 48,16 

SO3 2,25 

Cl 0,74 

K2O 0,59 

CaO 14,88 

MnO 0,01 

Al2O3 25,90 

FeО заг 0,35 

SrO 0,94 

Сума 99,97 

За результатами досліджень методом ІЧ-Фур’є спектроскопії виявлено наступні закономірності: 

1. У корнерупіні було виявлено серію піків близько 1177, 1100, 1080, 1054, 974,  792, 740, см 
-1

,
 
які деякі 

дослідники пов’язують із коливаннями сполук  – Si-O, В-О різних типів [2, 8]. 

2. У скаполіті було виявлено піки поглинання близько 950, 460, 550, 999, 1035, 619, 750см 
-1 

,
 
який деякі 

дослідники пов’язують із коливаннями сполук  – Al-O, Si-O, Si-O-AL різних типів [4, 5]. 

Отримана інформація була структурована у вигляді електронних таблиць, в які внесено дані, що формують 

базу гемологічних властивостей і фізико-хімічних характеристик мінералів та бібліотеку зображень, що включає 

файли графічного зображення: спектри РФА, спектри ІЧ, фото каменів, фото оптичних ефектів та внутрішніх 

включень. Структурована в описаний вище спосіб інформація завантажена в базу даних фізико-хімічних 

характеристик дорогоцінного каміння ДГЦУ. 
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УДК 553.8 

БІРЮЗА ТА ЇЇ ІМІТАЦІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

БИРЮЗА И ЕЁ ИМИТАЦИИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ 

TURQUOISE AND ITS IMITATIONS ON UKRAINIAN MARKET 

Сурова В. М., Рибнікова О.А. 

 

Було проведено дослідження 240 зразків природної бірюзи та її  імітацій, які широко зустрічаються на ринку 

України, з метою удосконалення методики діагностики бірюзи та створення своєрідної бази даних на основі 

проведених досліджень: густина, показник заломлення, мікроскопічні дослідження, РФА, ІЧ, рентгено-спектральний 

електронно-зондовий мікроаналіз, дослідження в шліфах. 

Проведено исследование 240 образцов природной бирюзы и еѐ различых имитаций, которые широко 

встречаются на рынке Украины, с целью усовершенствования методики диагностики бирюзы и создания 

своеобразной базы данных на основе проведенных исследований: плотность, показатель приломления, 

микроскопические исследования, РФА, ИК, рентгено-спектральный електронно-зондовый микроанализ, исследования 

в шлифах. 

There was a research  of 240 samples of natural turquoise and its various imitations, which are commonly found on 

the Ukrainian market in order to improve the diagnostic techniques and to create a database based on such a research: the 

density, the index of refraction, microscopic studies, XRF, IR spectroscopy, X-ray spectral electron-probe microanalysis, 

research in thin sections.  

Ключові слова: природна, синтетична бірюза, та її імітації;  природная, синтетическая бирюза и еѐ 

имитации; natural, synthetic turquoise and its imitations. 

 

Бірюза один з найвідоміших і найулюбленіших каменів людства, який використовується  протягом багатьох 

тисячоліть, і тому, це один з найбільш поширених у світі камінь, що зазнає підробки. А історія використання бірюзи - 

це історія її облагородження, підробок, імітацій та синтезу з давніх-давен і до нашого часу. [1]  Тому на сучасному 

ринку Світу та України процент справжньої, природної бірюзи невеликий, а основну частину займають різноманітні 

імітації та синтетичні аналоги. Мета цієї роботи дослідити камені, що насправді ховаються під торговою назвою 

«бірюза» на ринку України за допомогою сучасних методів та виявити критерії їх діагностики.  

 Об’єкт досліджень: бірюза природна, облагороджена та її імітації, синтетичні аналоги, що присутні на ринку 

України.  

Методи дослідження: гідростатичне зважування, оптичні і мікроскопічні дослідження, РФА, ІЧ були 

проведені на базі Державного гемологічного центру України Гаєвським Ю., Суровою В., Рибніковою О., рентгено-

спектральний електронно-зондовий мікроаналіз, дослідження в шліфах проведено на базі ННІ «Інститут геології» 

КНУ ім. Т. Шевченка Мітрохіним О., Рибниковою О. 

В рамках роботи було досліджено 240 зразків бірюзи та її імітацій, що широко представлені на ринку України 

та визначені основні критерії діагностування за допомогою різних методів.  

Отримані данні було проаналізовано і, на основі аналізу, підібрані спектри, що наведено нижчі, які можна 

враховувати в якості еталонів при дослідженні на Українському ринку.  

На Рисунках 1 , 2 та 3 наведено спектри РФА, ІЧ, електронно-зондового мікроаналізу природної бірюзи 

(Фото1)  

mailto:lbgems@gmail.com
mailto:lbgems@gmail.com
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На спектрах РФА (Рис. 1) чітко спостерігаються піки Cu, P, Fe з присутністю Al, Zn та Са. Спектри 

електронно-зондового мікроаналізу (Рис.2) показують вміст Al, P, Cu, Fe, Zn, що корелюється з формулою Cu(Al,Fe
3+

 

)6(PO4)4(OH)8· 4H2O. На ІЧ спектрах природна бірюза характеризується депресією в районі 1250, та чітким піком 

1126,9. Також на Українському ринку дуже поширена облагороджена бірюза, яка на ІЧ спектрах характеризується 

піками 2918 і 2850 ( для парафінованої бірюзи) і від 797 до 3200 (в залежності від стабілізуючої речовини) [2]. 

Найпоширенішим варіантом імітації бірюзи на ринку – є композиційний матеріал на основі карбонатів, 

переважно магнезиту, який фарбується у різні кольори (Фото2). Спектри наведено (Рис.4 – Рис.6) 

Фото 1: Бірюза природна 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Спектри природної бірюзи (РФА) 

  

Рис. 2 : Спектр природної бірюзи (електронно-

зондовий мікроаналіз) 

Рис.3: Спектр природної бірюзи (ІЧ спектроскопія) 
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Рис.4 Спектри композиційного матеріалу на основі карбонатів (магнезиту) (РФА) 

 

 

Рис.5 Спектр композиційного матеріалу на основі 

карбонатів (електронно-зондовий мікроаналіз) 

Рис.6: Спектр композиційного матеріалу на основі 

карбонатів (ІЧ спектроскопія) 

 РФА (Рис.4) демонструє, що в складі присутній карбонат Mg-Ca складу з домішкою Cu, Fe, Ti та Ni, які 

виступають в якості барвників, для надання карбонатам блакитного, синього та жовто-зеленого кольору. На ІЧ спектрі 

(Рис.6) явний максимум зміщений до 1573,3, а мінімум відповідає 1650. Спектр (Рис.5) демонструє домінуючий вміст 

Мg. 

 Наступним за поширеністю  імітація бірюзи - є синтетичні композиційний матеріал (Фото 3): 

Фото 3: Синтетичний композиційний матеріал  

 

Фото 2: Найросповсюджена імітація бірюзи 

(Композиційний матеріал на основі карбонатів 

(магнезиту)) 
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Рис. 7 Спектр композиційного матеріалу (РФА) 

 

 

Рис.8 Спектр композиційного матеріалу 

(електронно-зондовий мікроаналіз) 

Рис.9 Спектр композиційного матеріалу (ІЧ 

спектроскопія) 

 

 На спектрах РФА (Рис.7) спостерігається чіткий пік Al, який корелюється з спектром електронно-зондового 

мікроаналізатора (Рис.8). Можна припустити, що основою даного матеріалу є сполука AlOH, а блакитне забарвлення  

обумовлене присутністю в складі Ti. На спектрах ІЧ (Рис.9) характерні мінімуми – 1100, 900, та чіткий максимум між 

ними – 1034,3. 

Рідко, але на ринку зострічається синтетичний ауріхальцит (Фото 4), який іноді продають як синтетичну 

бірюзу. Від бірюзи він відрізняється як структурно-текстурними особливостями, так і хімічним складом (дивись 

спектри (Рис.10-12).  

Фото 4: Синтетичний ауріхальцит 

 



 17 

 

 

Рис.10 Спектри синтетичного ауріхальциту (РФА) 

 

 

Рис. 11 Спектр синтетичного ауріхальциту 

(електронно-зондовий мікроаналіз) 

Рис. 12 Спектр синтетичного ауріхальциту (ІЧ 

спектроскопія) 

 

Спектри РФА (Рис.10) та електронно-зондового мікроаналізу (Рис.11) демонструють суцільно Cu-Zn склад, 

що відповідає емпіричній формулі ауріхальциту (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6. На ІЧ спектрі (Рис.12) спостерігається мінімум 

1600, та декілька максимумів: 1506,1; 1406,9; 1380,5; 841,1. 

Говліт, Cа2B5SiO9(OH)5 який у багатьох літературних та Інтернет джерелах називають головною імітацією 

бірюзи, на Українському ринку не зустрічається. Цей мінерал більш притаманний ринкам США, рідше Канади, де 

знаходяться його основні родовища. Більшість мінералів, які продаються на нашому ринку під торгівельною назвою 

«говліт» за фізичними властивостями та –хімічним складом відповідає магнезиту.  

Говліт за текстурно-структурними особливостями схожий на бірюзу, але відрізняється за кольором та 

хімічним складом (Рис. 13-14).  

 

 

Рис. 13 Спектри говліта (РФА) 
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Рис.14 Спектр говліта (електронно-зондовий 

мікроаналіз) 

 

 

 Спектри РФА (Рис.13) та електронно-зондового мікроаналіза (Рис. 14) відповідають суто кальцієвому складу. 

Часто на українському ринку під торгівельною назвою «бірюза» або «говліт» продають природний, штучно 

забарвлений магнезит, який за своїми фізичними властивостями і хімічним складом суттєво відрізняється від бірюзи 

та говліту (таб.№1, №2)  

Таблиця 1. Фізичні властивості бірюзи та її основних імітації, що зустрічаються на ринку України   

№ Назва об’єкту Густина 

Показник 

заломлення 

(метод краплі) 

Реакція 

кипіння з 

кислотою 

(HNO3) 

Блиск Текстурний малюнок 

1 Бірюза природна 2,4-2,7 1,60-1,61 відсутня 
порцелянов

ий 

однорідний, сітчастий, 

вкраплений 

2 

Композиційний 

матеріал на основі 

карбонатів 

2,65 
залежить 

від складу 
слабка тьмяний однорідний, сітчастий 

3 

Синтетичні 

композиційний 

матеріал 

2,09 
залежить 

від складу 
відсутня тьмяний сітчастий 

4 
Синтетичний 

ауріхальцит 
3,51 

не 

вимірювався 
слабка тьмяний однорідний 

5 Говліт 2,49 1,59 відсутня тьмяний однорідний, сітчастий 

6 Магнезит 2,7-3,0 1,49-1,70 слабка тьмяний однорідний, сітчастий 

 

Таблиця 2. Хімічні властивості бірюзи та її основних імітації, що зустрічаються  на ринку України   

№ Назва об’єкту РФА ІЧ-спектроскопія 
Електронно-зондовий 

мікроаналіз 

1 
Бірюза природна Cu, P, Fe з присутністю 

Al, Zn та Са 
1126,9 Al, P, Cu, Fe, Zn, 

2 
Композиційний матеріал на 

основі карбонатів 
Mg, Ca з домішкою Cu 

та Fe  
1573,3 Mg, Ca 

3 
Синтетичні композиційний 

матеріал 
Al 1034,3 Al 

4 Синтетичний ауріхальцит Zn, Cu 

1506,1; 

1406,9; 1380,5; 

841,1. 

Zn, Cu 

5 Говліт Ca 
не 

вимірювалось 
Ca, Si 

6 Магнезит Мg, Ca 
не 

вимірювалось 
не вимірювалось 

 Таким чином, за отриманими результатами можемо зробити наступні висновки: 

У природної бірюзи, при вимірі показника заломлення методом краплі, показник заломлення чітко можна побачити в 

діапазоні 1,60-1,61. При досліджені на РФА  виділяються піки Cu, Fe та Р - ці критерії є головними для діагностування 

природної бірюзи методом РФА.   

 Композиційні матеріали на основі карбонатів не мають піків, які входять до складу природної бірюзи, 

натомість виділяється чіткий пік магнію, що дозволяє припустити, що в якості основи для імітації використовують 

магнезит (MgCO3). В той же час густина таких матеріалів відповідає густині природної бірюзи, але показник 

заломлення дуже високий (за межею виявлення рефрактометра).  
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 Маркером для синтетичного композиційного матеріалу буде домінуючий пік алюмінію. Різко відрізняється 

за густиною ( 2 г/см
3 
), неможливістю визначення показника заломлення та характерна зерниста внутрішня будова.  

 Синтетичні імітації мають суттєво мідно-цинковий склад, а також відрізняються за густиною ( 3 г/см
3
), яка 

відповідає максимуму з даної вибірки.  

 Говліт діагностується за піками кальцію і кремнію. Які не мають зустрічатися у природній бірюзі, але 

наближаються до неї за показниками густини. 
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УДК 549.091.7 

«РАЙДУЖНИЙ КВАРЦ» І ПОДІБНІ ДО НЬОГО КАМЕНІ З ШТУЧНИМ  ПОВЕРХНЕВИМ 

ЗАБАРВЛЕННЯМ 

«РАДУЖНЫЙ КВАРЦ» И ПОДОБНЫЕ ЕМУ КАМНИ С ИСКУССТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ОКРАСКОЙ 

«RAINBOW QUARTZ» AND SIMILAR GEMSTONES WITH ARTIFICIAL SURFACE COLORING 
Куцевол М.Л. 

 

Розглянуто різновиди колекційного кварцу зі стійким штучним покриттям, що надає певного кольору. 

Дається короткий опис методів нанесення такого покриття на ювелірні камені (топаз та інші). Наводиться 

приклад імітації “містичного топазу”. 

Рассмотрены разновидности коллекционного кварца со стойким искусственным покрытием, придающим 

определѐнный цвет. Даѐтся краткое описание методов нанесения такого покрытия на ювелирные камни (топаз и 

другие). Приводится пример имитации «мистического топаза». 

Collection quartz varieties with resistant artificial coating imparting a certain color are reviewed. A brief description 

of methods used to apply such coatings to gemstones (topaz and others) is provided. An example of an imitation of a “mystic 

topaz” is given. 

Ключові слова: райдужний кварц, містик топаз, поверхневе забарвлення, імітація. Ключевые слова: 

радужный кварц, мистик топаз, поверхностное окрашивание, имитация. Key words: rainbow quartz, mystic topaz, 

surface coloring, imitation. 

 

Відомо, що з метою покращення забарвлення природних ювелірних і напівкоштовних каменів застосовують 

різні види обробки: нагрівання, радіоактивне опромінення, просочування хімічними барвниками. Доволі поширеним 

методом облагороджування є нанесення на поверхню каменів тонкого шару покриття, що надає певного кольору. 

Одним з мінералів, що змінюють за допомогою такого методу, є кварц. 

Понад десять років тому на міжнародному ринку з’явилися природні кристали кварцу і їх зрощення з 

невластивим для цього мінералу забарвленням: блакитним, райдужним, помаранчевим (малюнок 1). Цей товар 

отримав привабливі торгові назви: «aqua aura» (водна аура), «angel aura» (ангельська аура), «rainbow quartz» 

(райдужний кварц), «flame aura» (полум’яна аура), «opal aura» (опалова аура), «titanium quartz» (титанієвий кварц). 

Яскраві кристали кварцу є досить популярними у якості колекційних зразків, їх продають у інтернет-магазинах і 

рекламують як такі, що мають метафізичні властивості. Наприклад, кварц з різнокольоровим забарвленням називають 

«каменем астральних подорожей» (Stone of Astral Journeys). У продажу представлені окремі кристали, друзи, а також 

ювелірні вироби у вигляді кабошонів, намист з кристалів, кулонів з дрібнокристалічних друз. Ціни залежать від 

розміру і якості зразків, наприклад, невеличкі друзи розміром 3х4х5 см коштують приблизно від 20 до 60 доларів. 
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Малюнок 1. Кварц ―аква аура‖ з райдужним забарвленням деяких граней 

Малюнок 2. Каблучка з імітацією ―містичного топазу‖ 

 

Усі названі вище різновиди виготовляють шляхом нанесення тонкого шару стійкого штучного покриття на 

кристали природного кварцу. Деталі кожного методу обробки фірми тримають у секреті, але відомі загальні 

принципи. Наприклад, опис кристалів «aqua aura» наводиться у довіднику з геології «The Illustrated Dictionary of 

Geology» (Ілюстрований словник з геології) 2005 року [1], де зазначено, що переливчастий блакитний колір каменів 

отримують завдяки напиленню на їх поверхню золотовмісної речовини. Процес відбувається за високої температури, 

у вакуумі, одержане таким чином покриття є стійким і не знімається. Райдужні кольори «титанієвого кварцу» 

спостерігаються завдяки утворенню на поверхні мінералу тонкої плівки оксиду титану, у результаті хімічної реакції у 

повітряному середовищі [2]. Усі кристали, облагороджені описаними методами, мають слабкий металевий блиск і 

проявляють дихроїзм кольору, змінюючи його при спостереженні під різними кутами. Для обробки звичайно 

використовують безбарвні, прозорі кристали. У залежності від бажаного результату можна створити різну насиченість 

основного кольору: від доволі інтенсивного блакитного у «aqua aura» до слабко помітного у «angel aura» і «opal aura». 

Ефект райдужного забарвлення згаданих вище каменів викликаний фізичним явищем інтерференції світлових 

променів у плівці, що покриває їх поверхню. Подібні кольори спостерігаються на кристалах природних сульфідів, 

найчастіше — халькопіриту, піриту, а також на поверхні металів. Названі мінерали і метали природним шляхом 

покриваються тонким шаром оксидних сполук внаслідок свого окиснення у повітрі. 

Крім кварцу, поверхневому напиленню оксидів металів піддають деякі інші мінерали, такі як топаз, берил, 

данбурит. Безбарвні і прозорі камені спочатку гранують, а вже потім  облагороджують. Популярним є топаз з 

різнокольоровим забарвленням під назвою ―mystic topaz‖ (містичний топаз). За допомогою певних плівок цьому 

мінералу також надають рожевий, жовтий та помаранчевий колір. В описі патенту на винахід ―Coatings for gemstones 

and other decorative objects‖ (Покриття для коштовних каменів та інших декоративних об’єктів), який було 

опубліковано у 2006 році, наводиться приклад застосування методу для нанесення плівки з оксидів на огранений 

білий топаз [2]. У спеціальній камері, у присутності кисню і аргону, на камінь розпилюють сполуки титану і ванадію, 

унаслідок чого на поверхні топазу утворюється прозора світло-сіра плівка з оксидів названих металів товщиною 

приблизно 0,3 мкм. Потім камені нагрівають у печі до температури 450 °С і поступово охолоджують. У результаті цієї 

обробки топази набувають рівномірного жовтого кольору, без дихроїзму та металевого блиску. У 2009 році було 

опубліковано опис патенту на винахід під номером US 7526928 B1 ―Multi-color gemstones and gemstone coating 

deposition technology‖ (Різнокольорові коштовні камені і технологія нанесення покриття на коштовні камені), що є 

продовженням попередньо згаданого винаходу. Наводиться приклад нанесення тонкої плівки (максимум 5 мкм) 

різних сполук на павільйон ограненого білого топазу [3]. На одну з його сторін  напилюють оксиди ванадію, вісмуту, 

титану, а на іншу — золото та оксиди кобальту і алюмінію. У результаті камінь набуває різнокольорового 

забарвлення: з одного боку жовтого, з іншого — синього. Змінивши хімічні сполуки і товщину плівки, можна 

отримати інші кольори. У деяких випадках оксидну плівку наносять не тільки на павільйон, а й на верхню частину 

каменя. 

На українському ринку теж наявні ювелірні вироби з каменями, що були облагороджені шляхом нанесення 

тонкої плівки оксидів металів. Наприклад, під торговою назвою «містик топаз» пропонуються камені з переливчастим 

забарвленням від рожево-фіолетового до зеленого, подібні за виглядом до «райдужного кварцу». Проблема полягає у 

тому, що під виглядом топазу може продаватися зовсім не цей мінерал, а кварц або навіть скло. Якщо покриття 

знаходиться тільки на нижній частині каменя, для його діагностики можна використати гемологічний рефрактометр. 

На гранях верхньої частини буде виявлено значення показників заломлення, що відповідають певному 

напівкоштовному каменю. Нещодавно у гемологічній лабораторії Національного гірничого університету було вивчено 

камінь з каблучки, що був проданий у українському інтернет-магазині під назвою ―містик топаз‖ (малюнок 2). 

Нами виявлено, що показник заломлення каменя становить 1,520. Це значення не відповідає ані топазу (1,61-

1,64), ані кварцу (1,544-1,553). Для імітації топазу було використане скло з напиленням на павільйоні. У випадку, коли 

покриття нанесено на всю поверхню каменя, за показниками заломлення світла його діагностувати неможливо. Плівка 

оксиду металу має дуже високий показник заломлення і відповідна йому тіньова межа знаходиться поза діапазоном 

шкали гемологічного рефрактометра. Якщо камінь не закріплений у ювелірному виробі, його можна діагностувати за 

значенням густини (щільності). 
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УДК 56.012.3 (477.8) 

 

ПАЛЕОІХНОЛОГІЧНІ ВІДБИТКИ НЕОГЕНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 

ПАЛЕОИХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТПЕЧАТКИ НЕОГЕНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДКАРПАТСКОГО 

ПРОГИБА 

PALEOICHNOLOGIGAL TEXTURES OF THE NEOGENE COMPLEX OF THE PRECARPATHIAN FOREDEEP  

Петруняк М. Д., Черемісська О. М., Петруняк Г. М., Черемісський Ю. В. 

 

В результаті досліджень отримано актуальну інформацію щодо умов накопичення відкладів 

континентальних, прибережно-морських та руслових фацій в неогеновому комплексі Передкарпатського прогину. 

Трасовані, локально згруповані чи поодинокі відбитки біогенного та абіогенного походження в осадовій товщі 

приурочені до добротівської та стебницької світ аквітан-лангійського віку. На основі одержаних результатів 

виявлено закономірності знаходження та стратиграфічна прив’язка відбитків та проведено реконструкцію 

палеоокеанографічних умов осадконагромадження в аквітан-лангійський час. Актуальність теми досліджень 

зумовлена можливістю використання результатів з метою надання якісної і кількісної оцінки кліматичним, 

палеогеографічним та гідродинамічним особливостям розвитку Карпатського регіону в неогеновий час.   

В результате исследований получено актуальную информацию об условиях накопления отложений 

континентальных, прибрежно-морских и русловых фаций в неогеновом комплексе Предкарпатского прогиба. 

Трассированные, локально сгруппированы или единичные отпечатки биогенного и абиогенного происхождения в 

осадочной толще приурочены к добротовской и стебникской свите аквитан-лангийского возраста. На основе 

полученных результатов, выявлены закономерности нахождения и стратиграфическая привязка отпечатков, а 

также проведена реконструкция палеоокеанографических условий осадконакопления в аквитан-лангийское время. 

Актуальность темы исследований обусловлена возможностью использования результатов с целью предоставления 

качественной и количественной оценки климатических, палеогеографических и гидродинамических особенностей 

развития Карпатского региона в неогеновое время. 

As a result of research work obtained the relevant information of the conditions of sediment accumulation in 

continental, coastal-marine and fluvial facies in the Precarpathian foredeep Neogene complex. Traced, locally grouped or 

individual footprints of biogenic and abiogenic genesis in sediment complex are confined to Dobrotiv and Stebnik suite of 

Aquitanian-Langian age. Based on obtained results established the regularities of stratigraphic location and binding of 

footprints and conducted the reconstruction of paleooceanographic conditions of sedimentation in the Aquitanian-Langian 

time. The relevance of research is due to the possibility of using the results for providing a qualitative and quantitative 

assessment of climatic, paleogeographic and hydrodynamic features of the Carpathian region in Neogene time. 

 

Ключові слова: Передкарпатський прогин, палеоіхнологія, неоген, стебницька світа, добротівська світа, 

проблематичні відбитки. Ключевые слова: Предкарпатский прогиб, палеоихнология, неоген, стебникская свита, 

добротовская свита, проблематические отпечатки. Keywords: Precarpathian foredeep, paleoichnology, Neogene, 

Stebnik suite, Dobrotiv suite, problematic footprints. 

 

Унікальні відбитки слідів хребетних та різноманітних атмогліфів в верствах неогенових відкладів 

Передкарпатського прогину знаходяться у вигляді трасованих, локально згрупованих або поодиноких слідів на 

поверхнях шаруватості осадових порід. Сліди та їх контрвідбитки відображають найменші деталі скульптури об’єктів, 

а також наслідки впливу на них гідродинамічного режиму, що панував в басейні седиментації. 

В результаті спеціальних досліджень геологічних об’єктів в басейні р. Прут та її правих приток в 2008-2016 

роках, авторами одержано нові дані, на основі яких зроблено висновки щодо умов формування неогенового породного 

комплексу Передкарпаття. 

З метою встановлення палеогеографічних закономірностей, а також реконструкції палеотектонічних та 

палеоокеанографічних умов, проведено ряд детальних польових обстежень унікальних місцезнаходжень 

палеоіхнологічних відбитків у відкладах аквітан-лангійського віку Передкарпатського прогину. В ділянці 

периклінального замикання Добротівської антикліналі по потоці Ослава (права притока р. Прут) в інтервалі 1620 м 

https://www.google.com.ar/patents/US6997014
https://www.google.com.ar/patents/US7526928
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задокументовано ряд стратиграфічних перетинів, що містять в значній кількості відбитки слідів хребетних у відкладах 

добротівської світи (рис. 1 а, б). 

В загальних рисах, відбитки слідів хребетних відзначаються достатньою збереженістю, однак їх діагностика 

ускладнюється проблематикою питань способу життєдіяльності тварин, значними механічними змінами 

зцементованих відкладів, а також впливом інших факторів седиментогенезу, котрі безпосередньо впливають на 

зовнішній вигляд відбитків. Це стосується і інших відбитків, діагностика яких залишається тільки припущенням (рис. 

2 а, б). 

 
Рис. 1. Відбитки слідів хребетних у відкладах добротівської світи (потік Ослава, притока р. Прут): а – прямі та 

зворотні відбитки слідів чайки на розшарованій поверхні мергелистого алевроліту, б – відбитки слідів земноводного. 

 

 
Рис. 2. Відбитки та контрвідбитки слідів птахів: а – препарована поверхня алевроліту добротівської світи, гирло 

потоку Ослава (права притока р. Прут), б – підошва масивного пісковику стебницької світи (смт. Ланчин, р. Прут).  

 

Кореляція отриманих даних свідчить про фаціальну витриманість горизонту з відбитками по простяганню 

(30-40 м), та його стратиграфічну приуроченість до межі переходу слобідських конгломератів у відклади 

добротівської світи. При цьому найбільший розвиток палеоіхнологічних відбитків та атмогліфів у відкладах 

контролюється верствою червоноколірного пісковику, особливого значення якому надає Т.А. Денисова [2]. Залягання 

порід наближене до горизонтального і сприятливе для ступінчатого пошарового препарування, а на поверхнях 

нашарування спостерігаються численні відбитки слідів Avipeda filiportatis Vialov, Bestiopeda bestia Vialov, Pecoriptda 

gazelle Vialov, Pecoripeda satyri Vialov та багатьох інших. 

На поверхнях нашарування алевролітів, пісковиків, мергелів, глин виявлено сліди розмиву, тріщини всихання, 

брижі, відбитки кристалів льоду, наслідки життєдіяльності хребетних і безхребетних. Часто, на підстильних і 

перекриваючих поверхнях проверстків, трапляються чіткі, добре збережені відбитки слідів хижаків і птахів (рис. 3 а, 

б), які зберігають деталі їх первісної морфологічної будови  [4]. 

 
Рис. 3. Поверхні проверстків порід добротівської світи з добре збереженими відбитками слідів хижаків та птахів: а – 

контрвідбитки  слідів лисиці на підошви алевроліту, б – сліди птаха на покрівлі алевроліту. 

 

Окремої уваги заслуговують відбитки слідів птахи і хижака в шарах Гука, які виявлені [6] під час проведення 

стратиграфічної кореляції цих верств з добротівською світою. Однак, якщо верстви Гука співставити з кросненськими 

відкладами, в яких встановлено лише один відбиток сліду птахи, то нижню вікову межу палеоіхнологічних відбитків в 

Карпатах можна значно опустити. 

Авторами детально обстежені шари Гука в перекиненому заляганні на західній околиці м. Косова по р. 

Рибниця. Тут корінні виходи відзначаються доброю відслоненістю, в загальному представлені гладкими поверхнями 

нашарування з локально розвиненими зморшкуватими ієрогліфами, слідами волочіння, брижами. Підошва верстви 
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суцільно вкрита брижами та двома прямолінійними трасами з шістьма слідами невизначеного виду птахи та 

сімнадцятьма проблематичними відбитками невстановленого походження (рис. 4 а, б). Палеографічна реконструкція 

показує, що переміщення об’єкту проходило по азимуту 110° вздовж берега в хвилеприбійній зоні плитководного 

басейну. 

 
Рис. 4. Корінні виходи шарів Гука – підошва алевроліту з хвилеприбійними знаками та проблематичними відбитками 

(р. Рибниця, м. Косів): а – фрагмент траси слідів невстановленого походження, б – траса слідів птахи та 

проблематичний відбиток на підошві алевроліту, вилученого з корінного залягання в інтервалі 8,0-8,78 м). 

 

Відбитки слідів тварин у відкладах стебницької світи, встановлені попередніми дослідниками, спостерігались 

лише поблизу стратиграфічної межі з добротівськими відкладами, які залягають нижче. Нові дані дозволяють 

стверджувати про значний розвиток верств і проверстків з відбитками біогенного походження в строкатоколірній 

частині розрізу вирвинського глинисто-псамітового (520-600 м) та надвірнянського псаміто-глинистого (570-660 м) 

фаціальних комплексів стебницької світи. Під час геохімічних та мінералогічних досліджень [3] у відкладах 

стебницької світи виявлено відбитки слідів птахів, газелей, хижаків, плазунів, земноводних та інших тварин, які 

приурочені до чітких стратиграфічних рівнів. 

Зазвичай, верстви з відбитками характеризуються за текстурними ознаками (косашаруватість, ерозійні врізи, 

внутрішньоформаційні перемиви, брижі, сліди течій, стікання води, відбитками дощових крапель і кристалів льоду, 

рідкісними кладками яєць пернатих та ікри земноводних, реліктами кореневої системи рослин, тріщин усихання, 

каналами газовиділень та інше), та часто знаходяться в безпосередній близькості або співпадають з поверхнями 

проверстків та пластів з мідною мінералізацією. 

Найбільшу кількість відбитків слідів хребетних зафіксовано в басейні ріки Прут на відслонених розрізах 

стебницьких відкладів. Перший стратиграфічний рівень приурочений до нижньої частини світи (поблизу смт. 

Делятин), де вона складена тонкими проверстками строкатих глин і алевролітів. В цих відкладах виявлено проверсток 

пісковику сірого, дрібнозернистого, карбонатного, сильно слюдистого біля підошви з включеннями дрібних уламків 

(3-5 мм) глин, схожих на підстелюючі відклади. Пісковик косошаруватий (15-20 см), його нижня поверхня нерівна і 

має барельєфний відлив, який в деталях ілюструє специфіку поверхні підстелюючих відкладів. На ній зафіксовано 

тонкі відливи сітки тріщин усихання, сліди розмивання давніших відкладів, порушення донного осадку від 

переміщення птахів. Тут же встановлено шість відбитків слідів птахів одного і того ж виду, визначення якого 

викликає певні труднощі, оскільки порівняння з літературними даними свідчить про повну відсутність аналогій з 

раніше описаними. Однак, співвідношення і характер відбитків слідів дозволяє стверджувати, що процес їх 

захоронення відбувався відносно швидко. 

Другий стратиграфічний підрівень знаходиться в цьому ж місці. Вміщуючі породи схожі на вище згадані, 

містять проверсток пісковику зеленувато-сірого, поліміктового, слюдистого, карбонатного з розмаїттям акцесорних 

мінералів у підошві, а також з включенням дрібної гальки підстелюючих відкладів. На його підошві простежуються 

сліди течії північно-східного напряму (азимут 60-70°) з трьома крупними відбитками птахи, схожої з Avipeda 

filiportatis Vyalov.  

Третій підрівень виділений в районі смт. Яблунів по ріці Лючка, де серед тонкошаруватої мергелисто-

вапнякової пачки на гладкій нижній поверхні проверстку виявлено три барельєфи слідів диких кіз і відбитки крапель 

дощу. 

Обстеження розрізів осадової товщі стебницької світи по ріках Бистриця Надвірнянська, Прут, Лючка, Чечва, 

Бистриця Підбужська показали, що в інтервалах між зазначеними вище стратиграфічними рівнями поряд з тріщинами 

всихання, відбитками дощових крапель, наслідків конседиментаційних розмивів, міститься значна кількість відбитків 

слідів тварин. Очевидно, процес нагромадження відкладів відбувався в умовах озерно-алювіальних рівнин [7, 8]. 

За час польових досліджень 2008-2016 рр., авторами зафіксовано значну кількість прямих слідів хребетних та 

їх барельєфних відливів, атмогліфів, ієрогліфів в стебницьких відкладах. Відсутність нової теоретичної та прикладної 

інформації змушує відносити їх в розряд проблематичних. На окремих відкритих площинах, нашарування слідів 

хижаків спостерігаються на покрівлі пісковику, де вони знаходяться з добре збереженими тріщинами всихання (рис. 5 

а), а їх підошва переважно збагачена акцесорними мінералами з відбитками слідів невизначеної птахи (рис. 5 б). В 

стебницькій світі, крім дрібного вугільного детриту і вітренізованих рослинних решток [6] після катастрофічної 

повені 2008 року знайдено відбиток водорості, виповненої псамітовим теригенним матеріалом (рис. 5 в, г). 
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Рис. 5. Біогенні та абіогенні текстури уьвідкладах стебницької світи в долині р. Прут: а – полігональні тріщини 

всихання та сліди хижака з сімейства кошачих на покрівлі пісковику; б – сліди невизначеного птаха на покрівлі 

алевроліту; в – відбиток водорості на покрівлі верстви пісковику, який зафіксовано у відвалах; г – контрвідбиток 

водорості в підошві пісковику (корінне залягання) з вертикальними ходами мулоїдів. 

 

Збереженість скульптурних елементів слідів хребетних у відкладах стебницької світи виняткова. На окремих 

стратиграфічних рівнях унікальні відбитки слідів тварин фіксуються по нашаруванню у проверстках глин, однак в 

силу фізичних властивостей цих порід, препаруванню такі взірці практично не підлягають. 

Текстури біогенного походження відомі з девону, однак відбитки слідів хребетних в молодших відкладах 

відносяться до рідкісних палеонтологічних решток, оскільки їх збереження потребує особливих умов фосилізації [1]. 

Зокрема, Чарльз Дарвін в свій час вказував на важливість виявлення аналогічних відбитків слідів хребетних при 

постійній відсутності  їх скелетних решток в осадових породах [1]. 

Ретельне обстеження відкладів, особливо в місцях значного розвитку відбитків слідів показує закомірність в 

незбереженості скелетних решток у відкладах аквітан-лагнійського віку. Це підтверджується одиничним зафіксованим 

фактом знаходження алевроліту зі збереженим відбитоком хребта, плавників і міхурів риби (рис. 6). 

 
Рис. 6. Відбиток скелету риби на поверхні алевроліту стебницької світи (потік Лойовий, с. Лойова). 

 

Зауважимо, що відклади стебницької і частково добротівської світ є утвореннями червоноколірних фармацій 

мобільних зон з переважаючими арідними умовами літогенезу. 

Формування строкатоколірних відкладів стебницької світи в Предкарпатському прогині пов’язане з 

областями живлення на північному заході і південному сході, які представляли собою підняття з покровами червоних 

і бурих глин. Проміжок між ними являв собою міжгірську рівнину. Первинний матеріал поступав з області 

осадконагромадження, був червоноколірним і утворювався в корах вивітрювання латеритного типу. 

Переважає думка, що басейн стебницького часу представляв собою лагуну, яка періодично зєднувалась на південному 

сході і на північному заході з відкритим морем. Однак, дані замірів косої шаруватості, слідів течій, напрямків 

оповзання осадків, атмогліфів, палеоіхнологічних відбитків, розподіл крупноуламкового і вулканогенного матеріалу 

свідчить про інші умови осадконагромадження. 

В області осадконагромадження по всьому прогину росла бідна рослинність (трав’яниста, очеретяна, рідше 

деревовидна). Чергування засушливих та дощових періодів призводило до частого площинного змиву відкладеного 

шару, та перекриття його новим зі збереженням поверхні численних полігональних тріщин усихання. Часто в басейні 

седиментації утворювалися ділянки з застійними водами та болотною рослинністю, а періодична зміна атмосферного 

режиму сприяла захороненню відбитків слідів тварин. Такі знахідки в різних частинах прогину і на всіх 

стратиграфічних рівнях свідчать не так про бурний розвиток життя, як про конкретні умови формування відкладів. 

Палеоіхнологічні відбитки в Прикарпатському прогині приурочені до осадової товщі неогену, та відзначаються не 

лише винятковою збереженістю, а й різноманітністю видової приналежності.  

В стратиграфічному розрізі від межі переходу слобідських конгломератів у відклади добротівської світи 

вирізняється пачка порід (20 – 40 м) зі значною кількістю слідів тварин, а в типово континентальних стебницьких 

відкладах, відбитки закономірно виявляються по всьому розрізу в інтервалі 0-700 метрів від основи світи і до покладів 

солі. 
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Слід зазначити, що умови залягання цих відкладів тектонічно ускладнені, і лише на ділянці периклінального 

замикання Добротівської антикліналі (р. Прут) залягання порід наближене до горизонтального. Саме такі умови 

можна вважати сприятливими для пошарового препарування виняткових екземплярів з метою реконструкції 

палеоекологічних подій на території сучасного Передкарпатського прогину. 

 

Петруняк Мирослав Дмитрович; Українське мінералогічне товариство; Україна, м. Львів; 

Петруняк Мирослав Дмитриевич; Украинское минералогіическое общество; Украина, г. Львов; 

Petrunjak Miroslaw; Ukrainian Mineralogical Society; Ukraine, Lviv; 

+380633277187, e-mail: miroslaw_p@mail.ru 

Черемісська Оксана Мирославівна; Інститут геології та геохімії горючих копалин НАНУ, провідний інженер; 

Україна, м. Львів, вул. Наукова, 3а;  

Черемисская Оксана Мирославовна; Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАНУ, ведущий инженер; 

Украина, г. Львов, ул. Научная, 3а;  

Cheremisska Oksana; Insitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NASU, Senior Engineer інженер; 

Ukraine, Lviv, Naukova Str., 3а; ORCID iD  0000-0003-0116-0439 

+380971283640; e-mail: o.cheremisska@gmail.com 

Петруняк Галина Мирославівна; Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірант; Україна, м. 

Львів, вул. Грушевського, 4;  

Петруняк Галина Мирославовна; Львовский национальний университет имени Ивана Франко, аспирант; Украина, г. 

Львов, ул. Грушевского, 4;  

Petrunjak Galina; Lviv National University named after Ivan Franko, postgraduate; Ukraine, Lviv, вул. Gryshevkij Str., 4; 

ORCID iD  0000-0002-2234-3413 

+380964169814; e-mail: galina_kosiv@mail.ru 

Черемісський Юрій Васильович; Інститут геології та геохімії горючих копалин НАНУ, інженер 1-ої категорії; 

Україна, м. Львів, вул. Наукова, 3а; 

Черемисский Юрий Васильевич; Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАНУ, інженер 1-ой категории; 

Украина, г. Львов, ул. Научная, 3а;  

Cheremissky Yurij; Insitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NASU, Engineer 1
st
 Category; Ukraine, 

Lviv, Naukova Str. 3а; ORCID iD  0000-0002-5568-0547 

+380976114991; e-mail: cheremissky@gmail.com 

Список літератури 

1. Вялов О. С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение / О. С. Вялов. – К., 

Наукова думка. – 1966. – с. 219.  

2. Денисова Т. А. Текстурные особенности пород и условия образования добротовской свиты нижнего миоцена 

Предкарпатья / Т. А. Денисова. – Изд. Наука. – 1970. – 136 с. 

3. Петруняк М. Д. Пространственная локализация медистых песчаников в Прикарпатье М. Д. Петруняк // 

Минералогия осадочных образований. – К., Наук. Думка. – 1977. – Вып.4. – с.32-35. 

4. Петруняк М. Д. Механічний вплив живих організмів на седиментогенні утворення та геохімічне середовище 

мінералоутворення / М. Д. Петруняк, О. М. Черемісська, Ю. В. Черемісський // Зб. наукових праць ІГН НАН України. 

– Вип.5. – 2012 – С. 145-148. 

5. Петруняк Г. М. Органическое вещество континентальных геогенераций / Г. М. Петруняк, О. М. Черемисская 

// Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: 2-я Всероссийская научно-техническая интернет-

конференция [ред. И. А. Басовой]. –Тула: ТулГУ. – 2014 р. – С. 82-83. 

6. Ткаченко О. Ф. Находка следов птиц и хищника в слоях «Гука» на р. Рыбнице в Предкарпатье / О. Ф.  

Ткаченко, Л. С. Пишванова, Н. Я. Шварева // Бюлл. МОИП. – Т. XLII(4). – 1967. – С. 125-128. 

7. Черемисская О. М. Геолого-структурные, литологические и палеогеографические аспекты формирования 

отложений стебникской свиты Предкарпатского прогиба / О. М. Черемисская, Ю. В. Черемисский // Материалы VII 

Всероссийского литологического совещания. – Новосибирск: ИНГГ СО РАН. – 2013. – С. 251-254. 

8. Черемісська О. М. Геолого-палеоокеанографічні аспекти формування відкладів стебницької світи 

Карпатського сегменту Паратетісу / О. М. Черемісська // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К. – 

2012 – С. 112 

 

 

УДК 551+553 

ФОСИЛІЇ ПІЗНЬОГО ДОКЕМБРІЮ УКРАЇНИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ЕКСПЕРТИЗИ 

Мартишин А.І, Нестеровський В.А., Огар В.В. 

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Скам’янілості пізнього докембрію були вперше описані рівно 100 років тому назад українським геологом А.В. 

Красовським (1916). Щоправда рівень наукових знань на той час не дозволів їх правильно ідентифікувати. Кілька 

десятиліть тривала дискусія про їх генезис та геологічний вік. Ці рельєфні циклічні скам’янілості на нижніх поверхнях 
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пісковиків трактувалися різними дослідниками то як відбитки дощових крапель, то як механогліфи невідомого 

походження.  

Вперше гіпотеза про органічну природу цих артефактів та їх імовірну приналежність до залишків 

примітивних медуз була висунута О.К. Каптаренко (1928). Пізніше були знайдені незвичайні перовидних 

скам’янілості у Намібії.  Їхній вік тоді теж не вдалося встановити. Але справжньою сенсацією стало відкриття цілого 

комплексу незвичайних фосилій на півдні Австралії біля міста Едіакара (хребет Фліндерс) [7]. Пізніше дослідження 

Мартіна Глесснера та Мері Вейд переконливо показали, що ці артефакти мають вік, давніший від кембрію, а отже 

докембрійський. Вказані дослідники описали  велику кількість нових таксонів  видового та родового рангу [6]. Це без 

сумніву стало одним з найвизначніших відкриттів у палеонтологічній науці ХХ століття. 

На той час існувало переконання що майже всі організми пізнього докембрію були предковими формами 

фауни фанерозою. Саме ці судження були закладені в основу принципів систематики пізньодокембрійської біоти. Як 

показали пізніші дослідження в різних регіонах планети, це твердження було хибним. 

Окрім вищезгаданих України, Австралії та Намібії, відклади пізнього докембрію (едіакарію) зі скам’янілими 

рештками біоти виходять на денну поверхню у Великобританії, Канаді, Росії (Біле море, Урал, Якутія), Китаї, США, 

Аргентині, Бразилії, Індії, Фінляндії, Норвегії. Проте найчисленніші і найрізноманітніші ориктоценози описані у 

Південній Австралії (хребет Фліндерс), Росії (побережжя Білого моря) та Канаді (півострів Авалон).  

Українські місцезнаходження, на думку авторів, є одними з найбагатших у світі. Про те недостатня їх 

вивченість, брак якісної опублікованої інформації протягом кількох десятиліть, а також намагання деяких дослідників 

трактувати вендський  (едіакарський) комплекс відкладів в Україні лише як неістотну частину венду Росії, створили 

інформаційне відставання в українській палеонтології пізнього докембрію.  

Пізньодокембрійські скам’янілості мають цілу низку принципових відмінностей від решток фауни 

фанерозою. По-перше, майже всі організми того часу були м’якотілими. Тому ми не побачимо на взірцях звичних 

скелетних елементів у вигляді раковин чи фрагментів. Зберігаються лише посмертні маски поверхні або вуглефіковані 

залишки. По-друге, понад 90% скам’янілостей едіакарію – седентарний бентос. Між тим, нечисленні іхнофосилії того 

часу переконливо показують що активний бентос тоді вже існував. На жаль, його скам’янілі рештки є великою 

рідкістю. В останні роки наміталась тенденція переосмислення спорідненості протерозойської та фанерозойської біот. 

Перші дослідники вважали що організми едіакарію генетично близькі до ранньофанерозойських таксонів. Пізніше 

наступив етап цілком протилежної трактовки. Один з авторитетних дослідників фауни докембрію, Адольф Зейлахер, 

спочатку вважав, що майже всі артефакти з відкладів едіакарію належать так званим «вендобіонтам», організмам з 

морфологією «стібаних ковдр» та гігантським протистам. У публікаціях останнього часу з’являється  щораз більше 

інформації про знахідки у пізньому докембрії скам’янілостей, які імовірно моють генетичний зв'язок з основними 

стволовими групами біоти фанерозою: Cnidaria, Porifera, Lophotrochozoa та ін. Авторами виявлені артефакти у 

відкладах верхнього венду (едіакарію) Поділля, що гіпотетично  належать поліпам (Cnidaria), примітивним 

мішковидним  губкам (Porifera), найдавнішим представникам хордових (Tunicata), можливим предкам молюсків 

(Lophotrochozoa), різноманітним найпростішим (Xenophyophoria, Foraminifera) а також різноманітним групам 

водоростей. Дослідникам вкрай бракує переконливих аргументів для впевненої інтерпретації цих решток, тому кожна 

нова знахідка фауни венду (едіакарію) може сприяти розгадці природи докембрійської біоти. 

Вірогідно, виняток становлять види, кількість яких у вендських породах майже не обмежена. Це скам’янілі 

рештки представників родів Nemiana (Beltanellоides), Harlaniella, Vendotaenia тощо. Ці роди описані в численних 

публікаціях [2, 3]. У кількісному вираженні індивіди цих трьох родів складають 90% від усієї сукупності 

пізньовендської біоти. Автори вважають, що нагромадження цих фосилій у музейних колекціях та фондах позбавлене 

сенсу.  

У різних музеях України зібрана значна кількість екземплярів фауни пізнього докембрію. Проте зараз уже не 

достатньо просто колекціонувати скам’янілі рештки фауни і флори та фіксувати нові таксони. Описовий період 

палеонтології закінчився минулого століття. Вкрай необхідно проводити комплексні дослідження  організмів у їх 

природних асоціаціях, шукати зв’язки з умовами седиментації та екологією басейну, досліджувати фаціальні та 

тафономічні аспекти біоти. 

Найбільш чисельна та інформативне зібрання скам’янілостей верхнього венду (едіакарію) Поділля 

знаходиться у фондах Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Воно 

складається з ряду монографічних колекцій та  розрізнених збірок різних авторів. Колекції містять унікальний 

матеріал, включаючи ряд голотипів фауни едіакарського типу. Зараз триває ревізія матеріалу колекцій, продовжується 

дослідження недостатньо вивчених екземплярів. Протягом двох останніх років науковці університету спільно з 

дослідниками з різних наукових закладів Європи провели ряд експедицій по численних відслоненнях верхнього венду 

Поділля в басейні Дністра та його лівих притоків. Польові спостереження дали новий важливий матеріал для 

досліджень та поповнення музейних колекцій. Наприклад, вперше виявлено цікавий комплекс скам’янілостей роду 

Arumberia на багатьох стратиграфічних рівнях могилів-подільської та канилівської серій. Два види з цього роду, що 

знайдені в ході експедицій, ще не описані. Знайдено новий тип бактеріально-водорослевих колоній, морфологічно 

схожих до нині існуючих Vallonia (гігантські одноклітинні зелені водорості), та кілька нових видів Metafita. У 

відкладах канилівської серії вперше знайдено екземпляри раніше тут не відомих білатеральних організмів Dickinsonia 

та  Rangea, а також цілий ряд інших цікавих артефактів. Всі ці матеріали дають підстави для створення на базі 

музейної колекції Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка еталонної 

колекції фауни та флори венду (едіакарію) України. 



 27 

У зв’язку з вищесказаним виникло питання фахових досліджень та експертної оцінки зразків і колекцій з 

викопними рештками пізнього докембрію. Необхідно зробити все можливе для того, щоб ця робота проводилася на 

високому рівні з використанням найповнішої інформації з інших регіонів. Протягом останніх десятиліть дослідження 

скам’янілостей цього віку активно проводяться у  всьому світі. Щороку з’являються публікації з описом нових 

таксонів та нових місцезнаходжень. Все більше матеріалу вендського  (едіакарського) періоду потрапляє до наукових, 

музейних та приватних колекцій. Питання фахової експертизи та оцінки нових знахідок стає все більш актуальним. 

Існує необхідність ревізії музейних фондів і нового дослідження ранніх збірок інших дослідників з урахуванням 

сучасного рівня інформації про палеонтологію докембрію. Науковці університету зайняті цим питанням уже кілька 

десятків років. Проводиться щорічний моніторинг процесу гірничих розробок на унікальному лагерштетті фауни 

едіакарського типу в кар’єрі  біля Новодністровської ГЕС, численних техногенних та природних відслоненнях порід 

вендського комплексу. Зібрано багату наукову бібліотек, яка всебічно характеризує цей стратиграфічний етап, його 

палеобіологію, седиментологію та палеоекологію. 

Створення еталонної колекції вендської біоти на базі музейної колекції університету дозволить вдосконалити 

і спростити методологію подальших досліджень. При цьому надзвичайно важливо визначити наукову і матеріальну 

цінність об’єктів колекційного матеріалу [4]. 

Наш досвід та зiбрана iнформацiя щодо експертних оцінок в природознавстві дозволяє висунути ряд 

пропозицiй про критерії оцiнки скам’янілостей цього часового інтервалу. Пропонується роздiлити палеонтологiчний 

матерiал на три категорiї: унiкальний, рiдкiсний та типовий. До першої категорiї (унiкальнi) безперечно повиннi 

ввiйти взiрцi, що мiстять скам’янiлi рештки таксонiв, якi трапляються в одиночних екземплярах чи фрагментах. Як 

приклад, скам’янiлостi Роdоlitirusmirus, «Sрrigginа» borealis, iмоврнi Тunicata, Lophotrochozoa тощо [5]. До числа 

рiдкiсних пропонується вiднести скам’янілості маловiдомих видiв, якi потребують подальшого вивчення з метою 

встановлення їх систематичної приналежностi, бiологiчної ролi в ориктоценозах та iнше. Для дослiдження цих 

таксонiв важливе значення мас кожна знахiдка, яка може допомогти встановити тип харчування, спосiб розмноження, 

еволюцiйнi зв’язки. До цiєї ж групи (рiдкiсних) слiд вiднести екземпляри з аномально великими розмiрами будь-яких 

видiв. Їх вивчення може дати цiкаву iнформацiю про причини, що посприяли їхньому iнтенсивному росту. 

Екземпляри видів, якi трапляються у масових кiлькостях на багатьох мiсцезнаходженнях, можна вважати типовими у 

випадках, коли вони достатньо вивченi i iнформацiя про них наявна в публiкацiях. До числа типових можна вiднести 

роди Nemiana (Beltanellоides), Harlaniella водорості  Vendotaenia, Tyrasotaenia та ряд iнших [2, 3]. Наукова та 

матеріальна цінність кожного екземпляра залежить від ступеня його збереженості. Тому, у межах кожної з категорій 

додатково пропонується виділяти три класи взірців: добре збережені, задовільно збережені та погано збережені.  

Запропонований поділ на категорії та класи дозволяє впровадити бальну систему, що відображатиме матеріальну 

цінність кожного взірця. 

На думку авторів існує одне важливе застереження: якщо на взiрцях iз скам’янiлостями зафiксовано 

унiкальний ступiнь збереженостi, унiкальнi елементи внутрiшньої будови чи зовнiшнiх органiв, унiкальнi явища 

(процес розмноження, харчування, свiдчення раннього хижацтва, перемiщення у просторi і т.п.), то такий екземпляр є 

важливим для науки i часто унiкальним. Як приклад, можна навести слiди перемiщення вендських полiпiв 

Bergaueria, діплеурозой Dickinsonia [1], вуглефiковані тафономiчнi варiанти збереження Наrlaniella, Аrитberia. 

Необхiдно враховувати також той факт, що розпізнати такі нюанси на скам’янілостях можуть тільки фахівці з 

конкретної таксономiчної групи або стратиграфiчного піроздiлу. Такого рiвня професiонали напевно знайдуться в 

унiверситетах, науково-дослiдних iнститутах та музеях. Можна створити вiдкриту асоцiацiю спецiалістiв, здатних 

фахово проаналiзувати палеонтологiчний матерiал та надати аргументованi висновки чи рекомендацiї. Ця робота 

може проводитися як на комерцiйнiй основі, так i на громадських засадах. Автори виступають проти ідеї створення 

державної експертної установи у сфері палеонтології, яку лобiюють деякі зацiкавленi особи. По перше, це призведе до 

необґрунтованих витрат з державних фондiв. По-друге, це протирiчить задекларованому нашою державою руху до 

європейських норм i правил. У Західній Європі державні органи не втручаються у ведення суб’єктами наукової, 

просвiтницької чи комерцiйної діяльності, якщо вона не протирiчить законодавству. По третє, висновки такого 

експерта не можуть вважатися об’єктивними i незаангажованими з причини браку компетентності у всiх областях 

палеонтологiчної науки.  

Аналiз опублікованої iнформацiї, ревiзiя музейних колекцiй, монiторинг глобального ринку бiзнес-пропозицій 

у сфері торгiвлі скам’янiлостями дозволяють скласти типові рекомендації для оцінки наукової та матеріальної 

вартості вищеописаного типу палеонтологічного матеріалу. Це матиме важливе значення для практичної діяльності 

дослiдникiв, працiвникiв музеїв, державних установ, приватних колекцiонерiв та аматорiв.  
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УДК 553 

ШТУЧНЕ КОШТОВНЕ КАМІНННЯ: ГЕМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Дегтяр Н. В.  

 

Проведена робота по аналізу і дослідженню штучного коштовного каміння. Визначено, що на сьогоднішній 

день стає все складніше відрізняти за гемологічними аспектами природне коштовне каміння від штучного 

коштовного каміння. Розглянуто різні методи для визначення походження коштовного каміння. 

Ключові слова: Гемологія; штучне коштовне каміння; гемологічні аспекти; перевірка та випробування; фільтр Челсі. 

 

Гемологія — наука про коштовного каміння, сукупність даних про коштовне і виробне каміння, головним 

чином фіз. властивості, особливості хімічного складу, декоративно-художні переваги мінералів і мінеральних 

агрегатів, що використовуються в ювелірному і каменерізному виробництві гемологія тісно пов'язана з мінералогією, 

кристалофізикою і з геологією гемологія зародилася в ранній період існування мінералогії[1]. 

Гемологія виділилася в самостійну наукову дисципліну на початку 20 століття з іншої геологічної науки — 

мінералогії. Початком розвитку гемології можна вважати 1902 рік, коли французький хімік М. А. Вернейль вперше 

отримав і почав поставляти на світовий ринок синтетичні рубіни, а трохи пізніше синтетичні сапфіри і синтетичну 

шпінель. 

Штучний рубін, отриманий в лабораторії, досягав десяти карат, і створив його француз Огюст Вернейль. Все 

обладнання для отримання каменів було винайдено ним же і дозволяло за кілька годин отримувати 

чисті синтетичні рубіни в два-три рази більше отриманого зразка. При цьому на відміну від природних каменів, вони 

не мали вкраплень і дефектів, були чисті і прозорі. Роком пізніше цим же вченим був отриманий перший корунд 

синтетичного походження. Сировиною для нього послужив очищений оксид алюмінію. 

Зразки повинні бути як з етикетками, так і без них для самоперевірки. При ознайомленні з мінералами 

звертають увагу на такі фізичні властивості їх: колір мінералу, колір риски, блиск, твердість, питому вагу, спайність, 

прозорість і злам. 

Для того щоб відрізнити природні смарагди від штучних,  можна перевірити питому вагу, потрібно 

приготувати важку рідину, наприклад розбавивши бромоформ так, щоб у ньому плавав шматочок кварцу. У такій 

рідині всі природні смарагди втоплять, а старі штучні камені спливуть. Наступним випробуванням є перевірка 

флюоресценції за допомогою фільтра Челси, схрещених фільтрів або ультрафіолетової лампи.  

Відрізнити штучні сапфіри від натуральних можна по відсутності природних включень, наявності домішок і 

пухирців газу, скривленим лініям фарбування. У виробництві багатьох синтетичних сапфірів використовується титан, 

тому якщо помістити такий камінь під ультрафіолетові промені, він буде здаватися зеленуватим. Але методи синтезу 

постійно вдосконаляться й, найчастіше, однозначно визначити штучне походження каменю під силу тільки фахівцеві 

[2].     

Широко застосовується класифікація, розроблена радянським професором Е. Я. Кієвлєнко. Згідно неї все 

коштовне каміння ділиться на три групи: 

 ювелірні камені (дорогоцінне каміння); 

 ювелірно-виробні камені; 

 виробні камені. 

У вказаних групах камені розташовані в порядку їх вартості, за яку прийнята ціна каменя високої якості на 

світовому ринку. 

 Перша група ділиться на чотири порядки: 

 I порядок – алмаз, смарагд, рубін, синій сапфір 

 II порядок – олександрит, сапфіри оранжевий, фіолетовий і зелений, благородний чорний опал, благородний 

жадеїт. 

 III порядок – демантоїд, шпінель, благородні опали білий і вогняний, аквамарин, топаз, родоліт, турмалін. 

 IV порядок – хризоліт, циркон, берил жовтий, зелений та рожевий, кунцит, бірюза, аметист, піроп, альмандин, 

місячний і сонячний камені, хризопраз, цитрин. 

 Друга група ділиться на два порядки: 

 I порядок – лазурит, жадеїт, нефрит, малахіт, бурштин, гірський кришталь безбарвний і димчастий, чароїт. 

 II порядок – агат, амазоніт, родоніт, гематит-кривавик, іризуючий обсидіан, опал звичайний, непрозорі 

іризуючі польові шпати. 

 Третя група 

 Не має підрозділів. У неї входять яшма, письмовий граніт, скам'яніле дерево, мармуровий онікс, лиственіт, 

обсидіан, гагат, селеніт, флюорит, авантюриновий кварцит, агальматоліт, візерунчастий кремінь, кольоровий мармур. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ”KERN-DP” ОБРОБКИ АНІЗОТРОПІЇ 

І ПРОЦЕСІВ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ У ПРИРОДНОМУ КАМІННІ 

AUTOMATED SYSTEM ”KERN-DP” OF ANISOTROPY TREATMENT AND PROCESSES  

OF CRACKS IN NATURAL ROCKS 

Ю.А. Онанко, Г.Т. Продайвода, А.П. Онанко,О.В. Шабатура, А.М. Оніщенко, Р.В. Хоменко 

 

Розроблено програмне забезпечення “KERN-DP” для автоматизованої системи аналізу параметрів 

анізотропії гірських побудована за віконним принципом. Розроблена структура бази даних на мові mySQL інформації, 

фізичних властивостей, розроблені спеціальні процедури управлення даними. 

Разработано программное обеспечение “KERN-DP” для автоматизированной системы анализа параметров 

анизотропии горных пород. Автоматизированная система обработки данных ультразвуковых измерений 

анизотропии скоростей в природных камнях построена по оконному принципу. Разработана структура базы данных 

на языке mySQL информации, физических свойств, разработаны специальные процедуры управления данными. 

The software “KERN-DP” is developed for the automated system of analysis of rocks anisotropy parameters. The 

automated system of the anisotropy ultrasound measurings data treatment of velocities in natural rocks is built on windows 

principle. The structure of database is developed on порід. Автоматизована система обробки даних ультразвукових 

вимірювань анізотропії швидкостей в природному камінні language of mySQLinformation, physical properties, the special 

procedures of data management are developed. 

 Ключові слова: процеси тріщиноутворення, природне каміння, межа міцності, модуль. Ключевые слова: 

процессы трещинообразования, природные камни, предел прочности, модуль. Key words: processes of cracks, natural 

stones, strength limit, module. 

 

Вступ. Структура природного каміння, його фізичні властивості, особливості термічного ініціюючого впливу 

визначають динаміку процесу локальної перебудови. 

Методи дослідження. Для визначення механічних характеристик природного каміння, побудови діаграми 

напруження - деформація σ-ε при короткочасному одновісному розтягу використовують машини для випробувань. 

Для визначення механічних характеристик: статичного модуля пружності Е, межі пружності σЕ, межі плинності σ0.2, 

межі міцності σМ за допомогою побудови діаграми напруження - деформація σ - ε 









 


0l

l

S

F

 при короткочасному 

одновісному оборотному стисненню - розтягу використовувалась модернізована установка „АЛА-ТОО‖ (ИMAШ-20-

75), принципова схема та передня панель пульта керування установки представлено на рис. 1 та рис. 2. Випробування 

проводять на стандартних зразках спеціальної форми. Зразок, закріплений в захватах, навантажується поступальним 

переміщенням тягового ланцюга від системи передач електродвигуна. Зусилля стиснення - розтягу F визначається за 

допомогою тензометричного датчика опору Δρ. 

 
Рис. 1. Принципова схема установки „АЛА-ТОО‖ (ИМАШ-20-75). 

1 – зразок; 2, 3 – тяги; 4, 5 – шківи; 6, 7 – підвіски; 8, 9 – вантажі для компенсації атмосферного тиску; 10, 11 – 

коробки швидкостей; 12, 13 – опорні підставки; М – електродвигун. 

 
Рис. 2. Передня панель пульта керування установки АЛА-ТОО (ИМАШ-20-75). 1 – вакуумметр, 2 – органи керування і 

контролю блока живлення ртутно-кварцевої лампи ДРШ-250 освітлювача мікроскопу, 3 – перемикач термопар, 4 – 

mailto:nady_98@ukr.net
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годинник, 5 – панель сигналізації, 6 – мікроскоп, 7 – гніздо для підключення електроду приварки термопар, 8 – 

пристрій відображення, 9 – рукоятка переміщення захисного скла. 

Для визначення механічних характеристик: статичного модуля пружності Е, межі пружності σЕ, межі плинності σ0.2, 

межі міцності σМ за допомогою побудови діаграми напруження - деформація σ - ε 
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 при короткочасному 

одновісному оборотному стисненню - розтягу використовувалась модернізована установка „АЛА-ТОО‖ (ИMAШ-20-

75). За величиною tgα - кута лінійного нахилу кривих навантаження – розвантаження був визначений модуль 

пружності Е; межа пружності σЕ, межа плинності σ0.2, межа міцності σМ. При побудові діаграми напруження - 

деформація σ – ε записувались криві 2 циклів навантаження – розвантаження. 

Ультразвуковий вимірювач швидкостей розповсюдження комп'ютеризований КЕРН-4 на рис. 3 складається із 

вимірювального блока і персонального комп'ютера із операційною системою ―Windows XP‖. Програма КЕРН-4 

забезпечує управління основними підсистемами блока вимірювання, відображення сигналу прийому в режимі 

цифрового осцилографа, що запам'ятовує, а також обчислення швидкості розповсюдження ультразвуку і індикацію її 

величини на індикаторі. Вимірювальний блок складається із генератора, підсилювача потужності, модуля управління-

1, модуля управління-2, приймача, модуля живлення. Блок управління містить схему виділення парних імпульсів, які 

слідують із тактовою частотою, що задається генератором, схему формування еталонних і вимірювальних імпульсів і 

схему синхронізації розгортки. Діапазон частот f = 0,3÷2 МГц. 

 
Рис. 3. Ілюстрація вікна обробки даних вимірювань швидкостей пружних хвиль луна-імпульсної методики на частоті 

f║ ≈ 1,11 МГц, f┴ ≈ 0,43 МГц і загальний вид комп'ютеризованої установки КЕРН-4. 

 

Зразок природного каміння, розміри якого у всіх напрямках у багато разів перевищують довжину 

ультразвукової (УЗ) хвилі l ˃λУЗ, що розповсюджується може розглядатися як нескінченно протяжне середовище, а 

хвилі λУЗ, що розповсюджуються, - як пласкі хвилі, швидкості яких визначаються модулями пружності середовища 

Cijkl. Таким чином, кристал з лінійними розмірами l в декілька міліметрів може буде являти собою ―необмежене 

середовище‖ для коливань, частоти яких лежать в діапазоні f ≈ 10 МГц. Очевидно, що підвищення частоти коливань f 

дає можливість використання зразків ще менших розмірів l. Ці обставини, а також універсальність імпульсного УЗ 

методу роблять його найбільш зручним для дослідження пружних властивостей природного каміння. В останні роки 

цей метод стає переважаючим при дослідженнях твердих тіл. В усіх модифікаціях імпульсного УЗ методу 

вимірюваними величинами є швидкості V розповсюдження пружних хвиль. 

Якщо в зразок довжиною l за допомогою п’єзоелектричного перетворювача надіслати короткий УЗ імпульс 

тривалістю τ і частотою f, то пройшовши через зразок за час V

l
t 

, пружна хвиля буде прийнята приймачем УЗ на 

протилежній стороні зразка на рис. 4,а і частково відіб’ється від його торцевої поверхні. 

 
Рис. 4. Проходження імпульсу ультразвуку у зразку l. Випромінювач А і приймач Б розділені. а – схема пристрою, б – 

положення імпульсів, що відбиваються на екрані осцилографа (пунктиром показаний випромінений імпульс). 

Відбита хвиля піде у зворотному напрямку, знову відіб’ється і повернеться до приймача через інтервал часу t = 2T. 

Процес послідовних відбиттів пружної хвилі в плоскопаралельному зразку буде продовжуватися до повного затухання 

хвилі за рахунок втрат у зразку. Імпульси УЗ, прийняті приймачем Б, після підсилення спостерігаються на екрані 

осцилографу у вигляді послідовності імпульсів, що затухає, розділених інтервалами часу, що дорівнюють t = T і t = 2T 

на рис. 4. 

Для анізотропного середовища лінійне співвідношення між тензором напружень σij і деформації εkl має вигляд [1]: 
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Рівняння руху для анізотропного середовища [1]: 
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Поле переміщень U на вільній поверхні анізотропного неоднорідного середовища моделюється системою однорідних 

анізотропних шарів з плоскими паралельними границями. Кожний шар характеризується модулями пружності Е i та 

густиною ρi. На границях між шарами виконується умова жорсткого контакту. 

Припущення про фізичну та геометричну лінійність процесу деформування середовища при розповсюдженні УЗ 

дозволяє значно спростити систему рівнянь і звести задачу визначення руху у середовищі до визначення одної 

скалярної функції положення точки r


 та часу t. Такою величиною є потенціал швидкості ),( trU


, або тиск 

),( trP


. Ці функції задовольняють хвильовому рівнянню [1]: 
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де УЗ швидкість 

C
V 2

. Функції ),( trU


 та ),( trP


 зв'язані між собою простим співвідношенням: 
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Знання потенціалу ),( trU


 дозволяє визначити вектор швидкості руху частинок середовища ),( trgradUV


 . 

Диференційні оператори, які входять у рівняння (3) та (4), для довільної ортогональної системи координат ξ1, ξ2, ξ3 з 

масштабними множниками Ламе H1, H2, H3 мають наступний вид [1]: 
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Параметри, які входять в ці вирази, для декартової, циліндричної та сферичної систем координат мають наступний 

вид: 

x1 , 
y2 , 

z3 , 
1321  HHH

; 

x1 , 
r2 , 

 3 , 
rHHH  321 ,1,1

;                                       (6) 
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 2 , 

 3 , 
sin,,1 321 rHrHH 

. 

Циліндричні зсувні хвилі розходяться від вісі Z у напрямку потужного сфокусованого УЗ пучка . Рівняння, якому 

задовольняє процес розповсюдження зсувних хвиль, має вигляд [1]: 
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де ),( trU


 - зсувне переміщення вздовж напрямку Z в момент часу t, 


 

 - кінематична зсувна в’язкість 

матеріалу, η - динамічна в’язкість,   - оператор Лапласа в площині (X,Z). Модуль зсуву G визначає швидкість 

зсувних хвиль 


G
V 

, для винайдення якої використовується часове перетворення Фур’є рівняння (7). В 

результаті отримуємо рівняння, яке пов’язує спектральні характеристики часових і просторових похідних переміщень: 

0),()(),(
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де ω – частота. Нехтуючи впливом в’язкості, розв’язок рівняння (8) має вигляд: 
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що дає змогу оцінити швидкість зсувних хвиль V
 і модуль зсуву G. Рівняння (7) - (9) справедливі для зсувних 

хвиль, які розповсюджуються у будь-якому напрямку. В той же час при застосуванні віддаленої акустичної пальпації 

місце знаходження джерела зсувних хвиль та напрямку їх розповсюдження Х завжди відомо, що дозволяє значно 

спростити хвильове рівняння (8) для спектральних характеристик зсувних переміщень. В цьому випадку рівняння (8) 

стає більш простим: 
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Це рівняння, як і (9) дозволяє визначати швидкість зсувних хвиль V
 у матеріалах та їхню динамічну 

в’язкість η. Рівняння (10) лежить в основі алгоритмів визначення в’язко-пружних характеристик матеріалів. 

Застосування при обрахунках перших просторових похідних замість других дозволяє зменшити похибки, обумовлені 

шумами та перешкодами. 

Більш зручними модифікаціями УЗ імпульсного методу є пристрої, у яких для збудження і приймання 

ультразвукових коливань використовується один п’єзоелектричний перетворювач, зображений на рис. 5а. 

 
Рис. 5. Збудження і приймання ультразвукових імпульсів одним п’єзоперетворювачем. а – схема пристрою, б – 

положення імпульсів, що відбиваються на екрані осцилографа (пунктиром показаний випромінений імпульс). 

У варіанті, зображеному на рис. 5б імпульси відбиваються від вільної границі зразка і повертаються до приймача 

через t = 2T, t = 4T, t = 2NT. У варіанті, показаному на рис. 6,а зразок l наклеюється (притирається) до буферного 

стрижня – затримці і на екрані спостерігається складна послідовність імпульсів на рис. 6б. 

 
Рис. 6. Схема пристрою (а) і серії імпульсів попередніх відбиттів (б) при наявності затримки, (в) – метод суперпозиції 

при довгому імпульсі. Пунктир – випромінений імпульс. 

У методі суперпозиції змінюються частоти, при яких серія відбитих у зразку імпульсів знаходиться у фазі, 

утворюючи ―сходинки‖, що показані на рисунку. 1 – 5, 1’ – 5’, 1‖, 2‖ – послідовні відбиття імпульсу у зразку. 

Тривалість імпульсу, що випромінюється часто збільшують для того, щоб серія імпульсів відбитих від поверхонь 

зразка, взаємно перекривалась, утворюючи ―сходинки‖ на рис. 6в. 

У більшості розглянутих вище варіантів імпульсного УЗ методу необхідно вимірювати короткі часові інтервали між 

імпульсами, відбитими від поверхонь зразка. При цьому повинні виконуватись нерівності 
T

f


1

. Перша з них 

дозволяє вважати хвилю монохроматичною, а при виконанні другого відбиті УЗ імпульси видно на екрані роздільно. 

При використанні способу суперпозиції відбитих у зразку імпульсів у методі Г. Мак-Скіміна (див. рис. 6в) 

визначається не сам час Т, а різниця частот, при яких ―сходинки‖ на екрані осцилографа максимальні. По цим 

різницям частот визначається число довжин хвиль, що вкладаються на довжині зразка. Число n може бути знайдено з 

співвідношення f

f
n n




, де Δf – різниця двох послідовних значень частоти Δf = fn+1 - fn. Швидкість розраховувалась з 

кількох значень частоти f0, для розрахунків пружних констант використовувалось середнє значення з 15 - 20 

вимірювань. Точність вимірювань оцінювалась oV

V

 ≈ 0,5%. Наступні модифікації апаратури, що була побудована на 

цьому принципі порівняння фаз, розроблялись на більш високі частоти до f = 300 ÷ 500 МГц. 

Час розповсюдження імпульсу в зразку з заданими розмірами може визначатися, наприклад, шляхом введення в схему 

приладу другого каналу, де УЗ розповсюджується в середовищі з відомим значенням швидкості УЗ на рис. 7а. 

 
Рис. 7. Проходження імпульсу по двом паралельних шляхах. Схема приладу УЗВШ: 1 – зразок, 2 – затримки, 3 – 

вимірювальна лінія з приймачем, що переміщується в посудині з еталонною рідиною, 4 – генератор, 5 – приймач. 

Процес вимірювання полягає у суміщенні імпульсів а і б на екрані осцилографа зі зразком без зразка. За різницею 

шляху у рідині визначається швидкість УЗ у зразку. Тоді Т визначається з двох вимірів – без зразка і з зразком. При 

цьому імпульси обох каналів суміщаються на екрані осцилографу, а в другому каналі шлях УЗ може змінюватись.  

Луна-імпульсної методикою установкою УЗВШ-КНУ на частотах f1 ≈ 1,67 МГц и f2 ≈ 5 МГц та комп’ютеризованої 

установкою Керн-4 на частотах f║ ≈ 1,11 МГц и f┴ ≈ 0,43 МГц похибка вимірювання рівнялась V

V

 = 0,5÷1,5% в 

залежності від довжини зразка l0 [2,3]. Як п’єзовипромінювач і приймач повздовжніх і поперечних мод 

використовувалася п’єзокварци відповідної поляризації. 

В іншому різновиді методу для посилання і прийому імпульсів використовуються окремі перетворювачі. Імпульс, що 

пройшов через зразок l0, виявляється і за допомого ланцюга зворотного зв’язку запускає генератор, що виробляє 
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новий високочастотний імпульс. Частота повторення серія імпульсів, що отримується таким чином, може бути точно 

виміряна і використана для визначення часу Т і швидкості розповсюдження хвиль T

l
V 0

. Цей метод дуже зручний для 

вимірювання малих змін у швидкості ΔV. Г. Мак-Скіміном запропонована і інша модифікація цього методу, що також 

придатна для вимірювань малих змін швидкості розповсюдження пружних хвиль, тобто особливо зручна при 

дослідженні залежності V = f(T) і V = f(P), де Т і Р – температура і тиск відповідно [1]. Ідея цього методу полягає в 

підборі періоду повторення імпульсів посилання так, щоб він був кратним часу проходження УЗ через зразок. Метод 

достатньо простий і зручний в експериментальному відношенні, а використання великих за розмірами зразків l0, 

необхідних в цьому методі, забезпечує високу точність вимірювань V

V

  0,02 %. Треба відмітити, що сучасні 

серійні сучасні радіоелектронні прилади за допомогою міток часу дозволяють проводити безпосередні вимірювання 

часових інтервалів Δt, забезпечуючи точність вимірювань УЗ швидкостей V порядку частки відсотку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Блок-схема приладу УЗВШ-ЛЕТІ: 1 - зразок, 2 - вимірювальна лінія, 3 - еталонна лінія, 4 - генератор коротких 

імпульсів, 5 - задаючий мультивібратор, 6 - чекаючий мультивібратор, 7 - генератор розгортки, 8 - електронно-

променева трубка, 9 - підсилювач, 10 - блок живлення. 

 
Рис. 9. Прилад УЗВШ-ЛЕТІ. 

Експериментальні результати та їх обговорення. Співставлення акустичного відгуку в кварциті, 

зображеному на рис. 10а, з часовим терміном дії імпульсу рубінового лазера інтенсивністю І ≈ 300 МВт/см
2
 та 

розмірами зразка вказують на імовірне формування 2-го та 3-го „максимумів‖ (накладених в часі імпульсів) через 

механізм акустичної емісії, оскільки часові затримки їх появи та довжина кінцевого сформованого імпульсу не 

можуть бути пояснені в рамках фототермопружного механізму. Швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль в 

кварциті SiO2 була V║ = 0,028 м/5.2 мкс  5390 м/с. Модуль пружності кварциту КНГС Е  79,46 ГПа, абсолютне 

значення Е найбільше в напрямках, вздовж яких концентрація орієнтованих тріщин є найменшою. 

На рис. 10б наведена поверхня плагіогранітогнейса (x250), на якій видно різницю в тріщиноутворенні від 

інтенсивності прикладених динамотермальних напруг σi. При інтенсивності лазерного опромінення I ≈ 1500 МВт/см
2 

(1) відбувається інтенсивне тріщиноутворення смугового напрямку, при інтенсивності лазерного опромінення I ≈ 

300 МВт/см
2 
(2) утворюється лише слабка система тріщин, локалізована в межах окремого мінерального зерна. Процес 

за набором часових фаз імітує „виверження вулкану‖. На рис. 10в, рис. 11 наведена поверхня кварциту, на рис. 12 - 

атомна-силова мікроскопія (АСМ) мікроструктури кварциту; на рис. 13 показана АСМ мікроструктури 

дрібнозернистого пісковику SiO2 (15х15x10
3
 нм; 1х1x10

3
 нм); на рис. 14 - АСМ мікроструктури вугілля; на рис. 15 - 

АСМ мікроструктури графіту. 

 

 
Рис. 10а. Опромінення в кварцит SiO2 рубіновим лазером; 1 В/под, 10 мкс/под. 

Рис. 10б. Поверхня плагіогранітогнейса після лазерного опромінення (x250). 
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Рис. 10в. Поверхня кварциту SiO2 після лазерного опромінення (х 250). 

 
Рис. 11. Поверхня кварциту після лазерного опромінення (х50). 

 
Рис. 12. Атомна-силова мікроскопія мікроструктури кварциту . 

 

 
Рис. 13. АСМ мікроструктури дрібнозернистого пісковику SiO2 (15х15x10

3
 нм; 1х1x10

3
 нм). 

 
Рис. 14. АСМ мікроструктури вугілля. 

 
Рис. 15. АСМ мікроструктури графіту. 

Для радіаційно зшитого гідрогеля  + 10% полівінілового спирту (C2H4O)n (XX-6) на рис. 16 статичний модуль 

пружності Е ≈ 82,4 КПа при стисненні, Е ≈ 23,5 КПа при розтягу; межа пружності σЕ ≈ 42 ± 5 КПа; ефективна межа 

плинності σПЛ ≈ 65 ± 5 КПа; межа міцності на стискання σМ ≈ 85 ± 5 КПа. 
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Рис. 16. Діаграма напруження – деформація σ - ε радіаційно зшитого гідрогеля + 10% (C2H4O)n. 

Для радіаційно зшитого гідрогеля + 5% полівінілового спирту (C2H4O)n (4Б) на рис. 17 статичний модуль пружності Е 

≈ 231,7 КПа при стисненні, Е ≈ 272,3 КПа при розтягу; межа пружності σЕ ≈ 73 ± 5 КПа; ефективна межа плинності 

σПЛ ≈ 108 ± 5 КПа; межа міцності на стискання σМ ≈ 135 ± 5 КПа. 
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Рис. 17 Діаграма напруження – деформація σ - ε радіаційно зшитого гідрогеля +5% (C2H4O)n. 

Висновки 

Розроблений алгоритм та програмне забезпечення, автоматизована система ―KERN-DP‖ на мові 

програмування Delphi 7 за допомогою зовнішнього OLE 2.0 – сервера використовує програму Surfer 10 для 

чисельного та графічного аналізу і візуалізації в автоматичному режимі даних ультразвукових вимірювань параметрів 

анізотропії швидкостей пружних хвиль для експрес-обробки експериментальних значень фазових швидкостей 

квазіповздовжньої, "швидкої" і "повільної" квазіпоперечних хвиль в природному камінні інваріантно-поляризаційним 

методом. 

Визначені абсолютна величина статичного модуля пружності Е при стисненні, при розтягу; межі пружності 

σЕ; ефективні межі плинності σПЛ; межі міцності на стискання σМ; динамічного модуля пружності Е; квазіповздовжня 

УЗ швидкість V║; ―швидка‖ квазіпоперечна УЗ швидкість V┴1; модуль зсуву G; коефіцієнт Пуассону μ радіаційно 

зшитих гідрогелів + 10, 8, 6, 5% полівінілового спирту. 
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УДК 622.236.3 

РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НА УСТУПАХ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ В 

ПРОЦЕСІ ЙОГО ВИДОБУВАННЯ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО–ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НА УСТУПАХ БЛОЧНОГО 

КАМНЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ДОБЫЧИ 

REGULATION STRESS – STRAIN STATE ON THE LEDGES OF BLOCK STONE IN THE PROCESS OF 

PRODUCTION 

О.В. Горобчишин 

 

В статті розглянуто спосіб вирішення плоскої задачі механіки деформування твердого тіла з 

використанням пакету Mathcad для оцінки зональної технологічної тріщинуватості на гранітних кар’єрах в процесі 

їх відділення від масиву. В пакеті Mathcad вже існують розроблені програмні блоки для вирішення плоскої задачі 

механіки деформуємого твердого тіла, які дозволяють уникнути необхідності вирішення задачі шляхом 

транспонування матриць та находження коренів системи алгебраїчних рівнянь. Аналіз представлених результатів 

виявляє в околиці кута уступу  область концентрації високих напружень, яка представляє небезпечну зону. По мірі 

поглиблення в масив ця концентрація швидко знижується. Особливо слід відзначити появу зон напружень 

розтягнення, які найбільш небезпечні для гранітоїдів. Для моделювання цього процесу пропонується об'єднати 

класичний математичний апарат механіки руйнування суцільного середовища з критерієм руйнування Нейбера для 

кутових зон на уступі кар'єру, який дозволить з високою точністю опише формування напружених кутових зон. 

Ключові слова: мікротріщини, руйнування, напружений стан, уступ, блок. 

В статье рассмотрен способ решения плоской задачи механики деформирования твердого тела с 

использованием пакета Mathcad, который использовался для оценки зональной технологической трещиноватости на 

гранитных карьерах в процессе их отделения от массива. В пакете Mathcad уже существуют разработанные 

программные блоки для решения плоской задачи механики деформируемого твердого тела, которые позволяют 

избежать необходимости решения задачи путем транспонирования матриц и нахождение корней системы 

алгебраических уравнений. Анализ представленных результатов обнаруживает в окрестности угла уступа область 

концентрации высоких напряжений, которая представляет опасную зону. По мере углубления в массив эта 

концентрация быстро снижается. Особо следует отметить появление зон напряжений растяжения, которые 

наиболее опасны для гранитоидов. Для моделирования этого процесса предлагается объединить классический 

математический аппарат механики разрушения сплошной среды с критерием разрушения Нейбера для угловых зон 

на уступе карьера, что позволит с высокой точностью описать формирования напряженных угловых зон. 

Ключевые слова: микротрещины, разрушения, напряженное состояние, уступ, блок. 

In the article the way to solve the problem of plane deformation mechanics of solids using Mathcad package for 

evaluation zonal fracturing technology in granite quarries in the process of separation from the array. In the package 

Mathcad existing the program blocks are designed to solve plane problem deformuyemoho mechanics of solids, which avoid 

the need to address the problem by transposition of matrices and finding a root system of algebraic equations. Analysis of the 

results reveals around a corner ledge area of high stress concentration which represents danger zone. With  the deepening of 

the array this concentration decreases rapidly. Of particular note is the appearance of zones of tensions that are most 

dangerous to granitoids. To simulate this process is proposed to combine the classic mathematical apparatus with fracture 

mechanics criterion for angular Neybera fracture zones on the ledge of a career that will accurately describe the formation of 

intense angular zones. 

Кey words: micro cracks, the destruction, the state of stress, ledge career, block. 

 

Об'єднуючим для всіх гірських порід є той факт, що гірські породи не можна ідеалізувати, як це робиться в 

механіці або фізики твердого тіла, оскільки з самого початку в них присутній набір дефектів, що визначають їх 

конкретні властивості і подальшу поведінку. Фізична неоднорідність і анізотропія властивостей гірських порід значно 

ускладнює або робить неможливим отримання рішень в аналітичному вигляді. Тому особливої актуальності набуває 

математичне моделювання процесу розподілу напружено-деформованого стану в гранітних блоках в процесі їх 

видобування з застосуванням прикладних комп’ютерних програм.  Використання методів кінцевих елементів для 

вирішення задач гірничої геомеханіки дозволило створити зручну в практичному відношенні методику для вирішення 

складних диференційних рівнянь механіки деформування твердого тіла [1, 2].  Для інженерних розрахунків досить 

просто реалізувати розроблений алгоритм метода кінцевих елементів для розрахунку напружено-деформованого стану 

гранітного уступу в процесі видобування блоків, який включає процедуру вирішення крайової задачі теорії пружності 

в постановці плоскої деформації з використанням пакету Mathcad. 
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Суть методу кінцевих елементів полягає в тому, що суцільне тіло з об’ємом V і площею зовнішньої поверхні S 

розбивають на трикутникові елементи (рис.1). На тіло діють поверхневі сили Р і об’ємні сили Q. В результаті 

відбувається заміна суцільного реального тіла на кінцеві елементи. 

 
Рис.1 Розрахункова схема в кінцево-елементному представленні 

 

 Для правильного відображення поля переміщень та поля напружень приймаються,  що для кожного з вузлів 

елементу виконано рівняння рівноваги і в вузлових точках забезпечена нерозривність деформацій. Рівновага буде 

повною тільки при умові рівняння віртуальних робіт. Причому сума добутків переміщень на відповідні компоненти 

напружень визначають зовнішню роботу, тоді як  сума добутків деформацій на відповідні компоненти напружень – 

внутрішню роботу. Тоді величина потенційної енергії, накопиченої тілом при деформації [3]:   

П U W  , 

де перший член цього рівняння відповідає варіації енергії деформацій U тіла, а другий – варіації потенційної енергії 

W зовнішнього навантаження, тоді П - повна потенційна енергія. Для забезпечення рівняння рівноваги повна 

потенційна енергій повинна приймати стаціонарне значення. 

В методі кінцевих елементів середовище поділяється на серію елементів які взаємодіють між собою в кінцевій 

кількості вузлових точок. Цей процес називається дискретизацією задачі. В задачі аналізу об’єкту кінцеві рівняння 

МКЕ можуть бути отримані мінімізацією загальної потенційної енергії системи. 

Використовуючи матричні позначення енергію деформації можна виразити рівнянням 

       
1 1

2 2

T T

V V

U dV dV     
 

Де   - вектор, що містить компоненти напружень або зусиль;   - вектор, що містить компоненти деформацій. 

Потенціал навантажень, який прикладений в об’ємі об’єкту і на його поверхню дорівнює: 

       
T T

V S

W Q dV P dS      

Де   - вектор переміщень внутрішніх вузлів елементу;  Q - вектор сил, розподілених по об’єму матеріалу; 

 P - вектор сил, розподілених по поверхні об’єкту.  

Для отримання умови рівноваги механічної системи необхідно вирішити задачу в варіаційній постановці за 

допомогою методу Рітца з застосуванням мінімізації потенційної енергії системи. Це можна представити у вигляді: 
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 -вектор вузлових переміщень, а  вектор деформацій  визначається з рівняння Коши,  і рівняння 

закону Гука для напружень   може теж представлено в матричній формі: 
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 D - матриця зв’язку напружень і деформацій, яка відображає характеристики матеріалу, для випадку плоско-

деформованого стану вона має вигляд  



 37 

 
  

1 0

1 0
1 2 1

1 2
0 0

2

v v
E

D v v
v v

v

 
 
 

   
 
 
 

, 

Де E - модуль Юнга матеріалу, v - коефіцієнт Пуассона. 

 B - матриця похідних функції форми 
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Де  
1

2
i i i iN a b x c y  


; 

i j k k ia x y x y  ; 
i j kb y y  ; 

i k jc x x   вирази для функцій форми iN , kN можна 

отримати шляхом підстановки по колу індексів  номерів вузлів елементу  i, j,k , а , ,i j kx , , ,i j ky  - координати цих 

вузлів. 
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В результаті перетворень матрицю  B  можна записати у вигляді 
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Співвідношення між вузловими силами і вузловими переміщеннями записується у вигляді рівняння жорсткості 

    F K   

Де  K - квадратна матриця жорсткості елемента, а  F і   відповідно вектори сил і переміщень для елементу. 

Доречи,   F  - вектор еквівалентних вузлових сил, до якого приводяться всі поверхневі  P  і розподілені по 

об’єму сили  Q  , які діють на даний кінцевий елемент.  
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 - вектор поверхневих сил, 
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 - вектор об’ємних сил напруги. Тоді матрицю жорсткості кінцевого 

елементу можна представити у вигляді: 

           
T T

V

K B D B dV B D B  
, 

де   - площа елементу. 

Коли об’єкт моделюється набором кінцевих елементів, потенційна енергія всього об’єкту буде складатися з 

потенційних енергій окремих кінцевих елементів. В силу цього глобальна система рівнянь МКЕ може бути отримана 

шляхом складання по всім кінцевим елементам.  

Точність результатів буде визначатися частотою розбиття розрахункової області трикутною сіткою кінцевих 

елементів. 

Для аналізу напружено-деформованого стану на уступах блочного каменю в процесі його видобування 

використовувався пакет  Mathcad. Як відмічається в роботі [4] вже існують розроблені програмні блоки для вирішення 

плоскої задачі механіки деформуємого твердого тіла, які дозволяють уникнути необхідності вирішення задачі шляхом 

транспонування матриць та находження коренів системи алгебраїчних рівнянь. В пакеті Mathcad для цього 

передбачені спеціальні функції і інструменти. Використовуючи стандартні прийоми завантаження даних в пакеті 
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Mathcad формуємо таблиці вихідних даних  з інформацією о вузлах елементів і заданих вузлових силах та 

переміщеннях. Для певного виду гранітоіда формуються матриці  B і   D , а також формується матриця 

жорсткості. По вже відомим вузловим переміщенням розраховуються деформації і напруження для кожного елементу. 

Вихідні дані для числового моделювання 

Об’ємна маса (питома 

вага) граніту , кг/м
3 

Міцність на 

стиснення/згин, МПа 

Модуль 

пружності Е, МПа 

Коефіцієнт 

Пуассона,   

Кут внутрішнього 

тертя  , град 

2700 165/18 50,8 10
 

0,25 37 

 

Кут уступу  90 град Кут уступу  80 град 

 

Залежності дотичних напружень xy   при   

значені кутової зони 90
0
. Max значення 7,24МПа, 

min значення  - 7,38 МПа 

 

 
 

 

Залежності дотичних напружень xy  при значеннях 

кутової зони 80
0
 . Мax значення 1,19МПа, min 

значення -3,69 МПа 

 

Аналіз представлених результатів виявляє в околиці кута уступу  область концентрації високих напружень, 

яка представляє небезпечну зону. По   мірі поглиблення в масив ця концентрація швидко знижується. Особливо слід 

відзначити небезпека появи напружень розтягнення, які найбільш небезпечні для гранітоїдів. Для моделювання цього 

процесу ми вирішили об'єднати класичний математичний апарат механіки руйнування суцільного середовища з 

критерієм руйнування Нейбера для кутових зон на уступі кар'єру, який дозволить з високою точністю опише 

формування напружених кутових зон. 

Міцність непорушеної породи описуються з використанням кіл Мора. Особливістю теорії міцності Мора є те, 

що вона описує руйнування в результаті як зсуву, так і відриву, причому можна оцінювати можливість руйнування в 

будь-якій точці породного масиву. На відміну від теорії міцності Мора, застосування критерію Нейбера дозволить ще 

врахувати структуру матеріалу в вершині кутового вирізу і більш точно описати механізм руйнування тріщинуватих 

тел. При цьому використовуються поняття класичної механіки руйнування (механіка деформованого твердого тіла) і 

фізики твердого тіла, пов'язані зі структурою матеріалу. Критерій Ірвіна-Гріффітса успішно працює при розрахунку 

тріщин, але призводить до заниженим результатам [5, 6] в разі кутових вирізів. Реальна тріщина вже не є розрізом, а 

являє собою кутовий виріз, тому виникає задача визначення напружено-деформованого стану в навколо прямокутного 

вирізу. 

В результаті проведених досліджень запропоновано математичну модель процесу формування зональної 

технологічної зональної мікротріщинуватості в процесі виймання блоків. Ця зональна мікротріщинуватості є 

природним процесом, викликаним розвантаженням і перерозподілом природного напруженого стану масиву 

внаслідок часткової виїмки блоків. Виключити його повністю неможливо, проте можна його регулювати, наприклад, 

кутом вирізу блоку на уступі, знижуючи рівень напружень та деформацій у відповідних кутових зонах. Моделювання 

та оптимізація цього процесу дозволить підвищити вихід і якість облицювальної продукції, що виготовляється з таких 

блоків. 
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ БЛОЧНОСТІ ДЛЯ РОДОВИЩ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДІВ ОЦЕНКИ БЛОЧНОСТИ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR EVALUATING THE BLOCKINESS OF DECORATIVE STONE DEPOSITS 

Соболевський Р.В.  

 

В статті досліджені закономірності розвитку тріщінуватості покладів лабрадориту з використанням 

кластерного аналізу. Розроблено новий кластерно-ймовірністний метод оцінки блочності та наведено приклад його 

реалізації для Андріївського родовища лабрадориту 

В статье исследованы закономерности развития трещиноватости месторождений лабрадорита с 

использованием кластерного анализа. Разработан новый кластерно-вероятностный метод оценки блочности и 

приведѐн пример его реализации для  Андреевского месторождения лабрадорита. 

The cluster analysis was used in the article  for study patterns of fracturing in the deposits of labradorite. A new 

cluster-probabilistic method for estimating the blockiness and an example of its implementation for the Andreevskiy field of 

labradorite were made. 

Ключові слова: кластерний аналіз, декоративний камінь, тріщинуватість, блочність. Ключевые слова: 

кластерный анализ, декоративный камень, трещиноватость, блочность. Keywords: cluster analysis, decorative stone, 

fracturing, blockiness. 

 

Розробка покладів декоративного каменю вимагає індивідуальних підходів до оцінки перспективності 

розробки родовища та планування видобувних робіт. Враховуючи, що основним показником якості покладу 

декоративного каменя вважається блочність,  то достовірність прогнозу даного показника набуває стратегічного 

значення при плануванні технологічних рішень. На даний момент існує велика кількість різноманітних методів оцінки 

блочності, кожний з який засвідчив свою ефективність для певних типів порід.  Аналіз існуючих методів оцінки 

блочності показав, що їх використання досить часто дає досить наближену оцінку блочності і в більшості випадків не 

дозволяє виконати оцінку достовірності прогнозу. Тому актуальність розробки нових методів оцінки блочності 

декоративного каменю є очевидною. 

При аналізи ефективності управління процесом видобування блочного каменю застосовувались різні підходи. 

Частина авторів [1–4] розглядала вплив на ефективність видобування структури технологічних комплексів. Інші 

автори оцінювали ефективність управління за ступенем врахування параметрів тріщинуватості покладу [5–9]. 

Причому, особлива увага приділялась методиці вимірювання елементів тріщин. Так в [6] досліджено ефективність 

визначення параметрів тріщинуватості при використанні георадару (GPR). Можна виділити також групу робіт [10–18], 

основною задачею яких була оцінка блочності покладів декоративного каменю. Дана група публікацій 

характеризується різноманітністю підходів до визначення блочності, що частково зумовлено різними типами порід, 

для яких проводились дослідження.  

В попередніх дослідженнях виконувався аналіз закономірностей зміни структурних показників родовищ 

лабрадориту на основі кластерного аналізу [19-20]. 

Для оцінки закономірностей розвитку тріщінуватості покладів лабрадориту Житомирської області було 

виконане дослідження тріщінуватості класичними методами на основі побудови діаграм тріщінуватості в ізолініях та з 

використанням кластерного аналізу за методикою, яка була обґрунтована в [19]. Був виконаний кластерний аналіз 

тріщин родовищ лабрадориту Житомиської області [20]. В табл.1 наведені результати кластерного аналізу 

тріщинуватості для Андріївського родовища лабрадориту. 
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Таблиця1  

Систематизація тріщінуватості на основі кластерного аналізу для Андріївського родовища лабрадориту 

№ 

систе

-ми 

Параметри системи по азимуту падіння, 

градуси Параметри системи по куту падіння, градуси Кількість 

спосте-

режень, 

шт 

Центр 

системи Мінімум 

Максиму

м СКВ 

Центр 

систем

и Мінімум 

Максим

ум СКВ 

1 184,33 120,00 240,00 39,99 89,75 87,00 90,00 0,87 12 

2 315,00 260,00 350,00 40,41 89,25 87,00 90,00 1,50 4 

3 170,00 125,00 230,00 36,59 78,90 75,00 80,00 1,85 10 

4 131,00 90,00 145,00 23,02 86,00 83,00 90,00 2,65 5 

Порівняння результатів виділення систем тріщин  на основі кластеризації та класичного підходу показало більшу 

ефективність, точність та інформативність  першого підходу.  

Результати кластеризації використовуються для удосконаленя гірничо-геометричного методу, який був реалізований в 

працях [1,18-20].   

При цьому кут між площинами тріщин  пропонується визначати з виразу (1): 

( )1 2 1 2 1cos cos cos sin sin sin sinj q q q q a= ± Ч + Ч Ч Ч   (1) 

де q  - азимут падіння, град; 

      a  - кут падіння, град. 

 Тоді точність визначення кута між площинами тріщин може бути визначена з виразу: 
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 Ймовірність утворення кута окремості утвореного двома система тріщин обраховувалась для випадку 

сумісної появи двох подій з наступного виразу: 

1 2

1( )

n n
p

N N n





                                                                                                                      (3) 

де N – загальна кількість тріщин, шт 

     n1 ,n2  - кількість тріщин, які віднесені відповідно до першої  та другої систем, шт. 

Даний метод оцінки блочності проілюстрований на прикладі Андріївського родовища лабрадориту. За результатами  

кластерного  аналізу виміряних елементів залягання 42 тріщин було виділено 3 системи.  Результати виконаних 

обрахунків зведені до табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Оцінка кутових співвідношень  між системами тріщин та їх ймовірності 

Азимут 

простя- 

гання 

системи 

тріщин, 

град 

Кіль-

кість, 

шт 

Диспер- 

сія, 

градуси 

Кут 

падіння 

системи 

тріщин, 

градуси 

Дис-

персія, 

градуси 

Кут між 

система-

ми 

тріщин, 

градуси 

Похибка визна- 

чення, 

градуси 

Ймовір-

ність 

взаємного 

перетину 

систем 

тріщин 

92,27 11 3671,80 
 

75,09 15,10 
 102,61 30,06 0,18 

195,00 19 5660,00 
 

86,54 10,30 
 

92,27 11 3671,80 
 

75,09 15,11 
 61,28 6,87 0,09 

155,91 12 6614,10 
 

44,09 284,10 
 

195,00 19 5660,00 
 

86,54 10,30 
 

54,34 26,37 0,22 

 

Отже можна зробити висновок, що для Андріївського родовища лабродариту найбільш ймовірною буде окремість 

утворена перетином системи тріщин з азимутом простягання  92º і кутом падіння 75º та системи з азимутом 
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простягання 195º і кутом падіння 86,54º. Менш ймовірним є варіант перетину систем тріщин з  з азимутом 

простягання 195º і кутом падіння 86,54º і з азимутом простягання 156º і кутом падіння 44,09º. 

Отже  остаточно параметри окремості будуть наступні: вертикальні кути                  QSα = 102,6127º, у горизонтальній 

площині кут становитиме SL  =54,3358º. Ймовірність утворення окремості з такими кутовими співвідношеннями 

буде становити 0,4(40%). 

Отже, врахувавши,  що вихід блоків розглядається як: 

( )( )

( )

sin sin sin
1

sin

sin
100%

Q S L QS L S L SL Q L SL QL QS

заг
Q S L QS

Q L SL QL

d d d α d d d ctgα d d α ctgα α
V

d d d α

d d α ctgα

k

ж ц- - - - Дчз чз чз= Ч - чз чз ччзи ш

ж цД - чз чз чЧз чз чз чзи ш

     (4) 

 де       
заг  – загальний коефіцієнт, що враховує вплив усіх чинників на поширення тріщинуватості в масиві; 

Qd  – середня відстань між поперечними тріщинами на ділянці, м; 

Sd  – середня відстань між поздовжніми тріщинами на ділянці, м; 

QSα  – середній кут між системою поздовжніх і поперечних тріщин на ділянці, град; 

Ld  – середня відстань між пластовими тріщинами на ділянці, м. 

SL  – середній кут між системою поздовжніх і пластових тріщин, градуси; 

QLα  – середній кут між системою поперечних  і пластових тріщин, градуси. 

При цьому ймовірність даного виходу блоків пропонується оцінити з виразу: 

d d QS SL QLd S LQ

Q S L QS

α α α

бл
d d d α

p p p p p p

p
p p p p

ж ц
чз чз чз= чз чз ччзи ш

                                                                        (5) 

 Даний кластерно-ймовірністний метод оцінки блочності дозволяє виконати високоточний прогноз 

блочності для певної ділянки родовища чи для всього родовища в цілому та одержати оцінку ймовірності даного 

результату для конкретних гірничо-геологічних умов родовища. 
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КОШТОВНЕ КАМІННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КИЇВЩИНИ (ГРУПА КРЕМНЕЗЕМІВ) 
Журухіна О.Ю., Нестеровський В.А.  

 

 Під час археологічних досліджень культурних шарів давньоруського часу (Х – ХІІІ ст.) на території Києва та 

Вишгорода були виявлені цікаві знахідки з напівкоштовного каміння – прикраси. У переважній більшості – це 

намистини, що з зроблені з гірського кришталю й сердоліку. Актуальним крім встановлення хронології побутування й 

території розповсюдження знахідок є з’ясування шляхів надходження прикрас, а також виявлення родовищ самого 

каміння. 

Сердолікові намистини найчисленніші й представлені різноманітними відділами й типами. До відділу 

«круглі» входять намистини кулястої форми. Відділ «багатогранні» представлений призматичними намистинами, т.зв. 

14-гранними та біпірамідальними. Відділ «сплощені» представлений єдиним типом – монетоподібними намистинами. 

Кулясті намистини відомі на європейських пам’ятках від Карпат до Тюрінгії, головним чином, в X – XI ст. Цей тип 

намистин трапляється майже у всіх шарах Старої Ладоги (з сер. VIII – до XV ст.). У Новгороді простежено два етапи 

надходження цих намистин: середина Х – перша половина ХІІ ст. і друга половина XIV – XV ст. Сердолікові 

призматичні намистини датуються Х – ХІ ст. У Старій Ладозі цей тип трапляється у шарах Х ст. Загалом час їх 

побутування на території Східної Європи обмежений ІХ – ХІ ст. (рідко трапляється у ХІІ ст.). 14-гранні намистини 

відомі у Старій Ладозі в шарах другої половини ІХ – початку ХІ ст. Біпірамідальні досить часто трапляються у 

давньоруських старожитностях: у курганах Північно-Східної Русі XI – XII ст., у Новгороді у шарах XII – XIII ст., у 

могильниках Верхньої Ками XI ст., у курганах Північного Уралу XI – XII ст. На пам’ятках Середньої Азії вони 

побутують тривалий час (до XIII – XIV ст.). Загалом ці намистини відомі ще з середини І тис. н. е. в Індії і на 

Північному Кавказі. Монетоподібні намистини датують X – XII ст.  

У Києві та Вишгороді знахідки сердолікових намистин походять з шарів Х – ХІІ ст. У деяких намистинах 

помітно, що канал свердлили з обох боків. 

Сердолік, завдяки своїй кольоровій гаммі й широкому розповсюдженню родовищ, був одним з 

найпопулярніших матеріалів для виготовлення прикрас. Намистини, виявлені на досліджуваній території, світло-

червоного чи помаранчевого кольору, напівпрозорі, з темно-брунатними включеннями у вигляді тонких смуг. 

Спектральний аналіз знахідок показав ймовірне індійське походження матеріалу.  

Кришталеві намистини (їхня кількість удвічі менша) представлені двома відділами: «круглі»  –   намистини 

кулястої форми (тип доволі розповсюджений у Х – ХІІ ст.), та «багатогранні» – призматична т.зв. 

«чотирнадцятигранна», зрізано-біконічної форми з гранчастим пояском і намистина багатогранної форми, в основі 

якої куб. Останні типи намистин датуються доволі широко. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300409000314
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300409000314
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300409000314
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00983004
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Канал отвору досліджених намистин циліндричної або конусоподібної форми. Канали свердлили з одного 

або, у переважній більшості, з обох боків (у цьому випадку, з’єднуючись, вони утворюють кут або їхні напрями не 

співпадають). 

Родовища гірського кришталю також досить розповсюджені, тому визначити напрям надходження таких 

намистин складно.  

В історіографії поширеною є думка, що найбільшою популярністю у середньовіччі користувались середньо- 

та центральноазійські місця видобутку каміння. Намистини з напівкоштовного каміння йшли через Іран, Афганістан, 

Середню Азію, Каспійське море у низинах Волги, чи північніше, на Середню Волгу до Булгару, звідки потрапляли на 

територію Східної Європи. У другій половині Х ст. Хазарський каганат було розгромлено й основні напрямки 

торгівельних шляхів змінюються: зростає вплив Візантії, яка оговталась після арабських завоювань й поступово стає 

посередником в отриманні напівкоштовного каміння через шлях з Варяг у Греки. 

 

Журухіна О.Ю. (Музей історії Десятинної церкви; ДП «Центр археології Києва НАН України») 

Нестеровський В.А. (Київський національний  університет ім. Тараса Шевченка) 

 

 

УДК 739.2 

ПОЄДНАННЯ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИРОБАХ ЮВЕЛІРНОЇ МАЙСТЕРНІ «YERSHOV» 

The combination of natural materials in products by jewelry workshop «Yershov» 

Триколенко С.Т. 

 

Стаття присвячена творчості ювелірної майстерні «Yershov», митці якої у своїх виробах поєднують камені, 

ріг бика та метал. Такий синтез нетиповий для ювелірних прикрас, зазвичай віддається перевага комбінуванню 

каменів й металів або металу та рогу. Залучення відразу трьох різних за походженням матеріалів робить вироби цієї 

майстерні унікальними, а почерк митців – пізнаванним.    

Ключові слова: ювелірне мистецтво, ріг бика, камінь, срібло, метал.  

Статья посвящена творчеству ювелирной мастерской «Yershov», художники которой в своих изделиях 

сочетают камни, рог быка и металл. Такой синтез нетипичный для ювелирных украшений, обычно отдается 

предпочтение комбинированию камней и металлов или металла и рога. Привлечение сразу трех различных по 

происхождению материалов делает изделия этой мастерской уникальными, а почерк художников – узнаваемым. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, рог быка, камень, серебро, металл . 

The article is devoted to creativity jewelry workshop «Yershov», which artists in their products combine stone bull 

horn and metal. This custom synthesis for jewelry is usually preferred combining stone and metal or metal and horn. The 

involvement of three different products originating materials makes this unique shops and artists' handwriting – recognition. 

Keywords: jewelry, horn bull, stone, silve, metal. 

 

Одним з найцікавіших явищ в сучасному ювелірному мистецтві є використання в одному виробі різних за 

своєю природою матеріалів, які, на перший погляд, здаються несумісними. За свою багато тисячолітню історію 

мистецтво створення прикрас осягнуло чимало видів матеріалів: окрім вже традиційного поєднання каменів із 

металами зустрічалися поєднання каменів із шкірою, кістяними елементами, деревом, склом, тканиною та ін., на 

сучасному етапі додалися також пластмаса, бісер, нейлонове волокно й т. д.. Проте саме поєднання натуральних за 

походженням матеріалів найбільше приваблює поціновувачів унікального авторського мистецтва, і майстри, які 

працюють з натуральною сировиною, викликають найбільше зацікавлення у дослідників. Багато митців прагнуть 

зберегти первозданну форму вставки, часто розробляючи відповідно до неї оправу. Окремо варто наголосити, що 

звернення майстрів-ювелірів до необроблених, природних форм каменів набуло надзвичайного поширення з початку 

ХХІ ст.. Це пов’язане, насамперед, з увагою до екологічних проблем та пошуком гармонії між природою і технічним 

прогресом [2, С. 24]. Самостійні майстри звертаються як до коштовних, так і звичайних побутових матеріалів, які за 

наявності творчого осмислення в умілих руках перетворюються на елементи досконалих шедеврів [3, С. 25]. 

В цій статті хочеться розглянути унікальну творчу майстерню ювелірного мистецтва «Yershov», майстри якої 

поєднують в своїх виробах метал, камінь та ріг. Варто зазначити, що подібний синтез є досить незвичним для 

сучасних прикрас, проте налічує багаторічну історію. Зокрема, відомі побутові та ритуальні кубки, виготовлені з рога 

й інкрустовані золотом і сріблом. Наведемо приклад рогів у срібній оправі для вина з кургану «Чорна могила» 

Чернігівської області, 960-ті роки. Відома аналогічна знахідка з кургану Гньоздово Смоленської області, датована Х 

ст. Традиція коштовної інкрустації рогів прийшла на слов’янські землі в так звану «Епоху вікінгів», датовану Х – ХІ 

ст. [1]. В Шведському історичному музеї зберігається оздоблений сріблом ріг Х ст., а також кілька срібних накладок 

на ріг. 

Повертаючись до теми безпосередньо прикрас майстерні «Yershov», слід наголосити на увазі майстрів до 

природної краси обраних матеріалів. Ріг та камені для їхніх виробів обробляються характерно для їхньої природної 

структури, яка забезпечує унікальність та неповторність кожної прикраси. Комплексно розглядаючи творіння митців, 

можна відзначити їхню архаїчність, наближення до природних форм і вставок, і оправ. Провідний майстер – 

Олександр Єршов – має дві вищих освіти: інженера-механіка та фінансиста. Проте бажання творити прекрасне взяло 

гору, і митець став шукати для себе власний творчий шлях. Бажання поєднати різні за походженням природні 
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матеріали у своїх виробах існувало давно, спочатку Олександр став працювати з рогом. Поступово засвоюючи 

ювелірні прийоми роботи він став залучати метали та камені, саме тоді його вироби набули настільки високого 

художнього рівня. Власне бачення та фантазія дають змогу розробити й втілити найсміливіші ідеї, передати 

космогонічність природних матеріалів і їхню еволюцію від сировини до виробу.   

Розглянемо кілька прикладів прикрас майстерні. 

Жіночий срібний перстень з гірським кришталем (рис. 1), оправа з рогу бика із вставкою гільзи зі срібла (2016 

р.), поєднує три різні за походженням, структурою, прозорістю та кольором матеріали. Сувора, геометрично 

правильна оправа з відполірованого чорного рогу сприймається як чорний агат, у якому, немов у тонованому дзеркалі, 

відображається об’ємна вставка. Кришталевий кабошон має півсферичну форму, огранка сприймається саморобною, 

грубуватою. Срібна оправа, що тримає вставку, виготовлена в техніці філігрань, за формою нагадує корені дерева, які 

оповили камінь. Колорит персня обмежений чорно-білою гамою, проте при попаданні сонячних променів на гірський 

кришталь він спалахує всіма кольорами веселки, утворюючи різкий контраст з чорною оправою. 

                            
Рис. 1 Перстень з гірським кришталем                   Рис. 2 Човник з перлиною 

Перстень «Човник з перлиною» (2016 р.) має пластичну, витончену форму. Вставка – кабошон з рогу бика, 

інкрустований перлиною, оправа виготовлена зі срібла. Колір вставки – чорний, із невеликими сірими прожилками 

(рис. 2). Як і в попередньому прикладі, кабошон відполірований до глянцевого блиску, і біла перлина у мініатюрній 

срібній оправі віддзеркалюється в чорній гладі кабошона, мов у воді. Човноподібна форма вставки повністю 

виправдовує назву виробу, художнє рішення досконало передається за допомогою вдало підібраних матеріалів. 

Оправа виступає рівнозначним до вставки декоративним елементом, який завдяки своїй візуальній насиченості 

доповнює загальну композицію виробу. Художньо перстень нагадує човен, що пропливає крізь водяну рослинність. У 

той же час, оправа нагадує хвилі та плавуни, які несуть човен по озеру. Спрямована до долоні частина кільця 

оздоблена невеличким візерунком, який поступово переходить в лінії оправи. Цілісність й художня самобутність 

виробу якнайкраще розкриває принцип поєднання різноманітних матеріалів у єдиному виробі.  

                            
Рис. 3 Перстень з блакитним каменем                Рис. 4 Перстень з кварцом 

Надзвичайно цікавий для мистецтвознавчого дослідження наступний виріб – жіночий перстень з блакитним каменем з 

рогу бика зі вставкою срібної гільзи (2016 р.). Блискуча чорна оправа з рогу бика, підкріплена срібною основою, 

утворює масштабне темне тло для краплевидної блакитної вставки, оправленої в срібло (рис. 3). Єдині дрібні деталі – 

цятки на оправі довкола блакитного кабошона. Таким чином підтримується принципова різниця між обробленням 

рогу та супутнього металу, і вони в уяві глядача споглядається по-різному. Узагальнена гладка лаконічна форма 

персня зумовлює його гармонійне візуальне сприйняття: він здається цільним відполірованим каменем з унікальним 

забарвленням. 

 
Рис. 5 Перстень із скам’янілим равликом 
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Комплексно розглядаючи вироби майстерні, не можна обійти увагою перстень із вставкою кабошону – кварц 

фантом (2016 р.). Він не має елементів з рогу, проте його структура настільки художньо цікава та композиційно 

продумана, що його варто розглянути докладно. Краплевидна форма гладко відполірованої вставки утворює різкий 

контраст з псевдонеобробленою фактурою оправи та кільця (рис. 4). За основу задуму було обрано структуру срібного 

самородку, з якого немов виростає крапля свіжої, крижаної гірської води, осяяна вечірнім сонцем. Очевидним стає 

замилування автора красою природної форми мінералів – самородків, кристалів. Рожевий колір каменю ефектно 

світиться на тлі прохолодного однотонного сірого листа срібла, а грубуваті елементи оправи посилюють відчуття 

тендітності, досконалості мінералу.  

Унікальним зразком формотворення прикраси повністю природної форми є срібний перстень зі скам’янілим 

равликом (2016 р.). Його масивність (40Х30Х38) зумовлює монументальність сприйняття, а імітація природної 

поверхні срібного самородка в основі наближає перстень до образів давніх прикрас-амулетів, що несли захисну 

функцію та підкреслювали зв'язок із природою (рис. 5). Оправа вставки відсутня – скам’янілий равлик підтримується 

зсередини срібним дротом. Порожнини ракушки були заміщені коричнево-золотистою яшмою, яка після полірування 

засяяла медовими відтінками. Блискуча відполірована поверхня вставки підкреслена грубістю фактури металу і 

чорнінням, візуально здається живим равликом, який неквапно рухається самородком. Масштабність персня 

зумовлює певну непрактичність, позиціонує його як урочисту прикрасу, призначену для надзвичайних подій. Також 

він може трактуватися як декоративна прикраса, яку споглядають у виставковій вітрині. Варто підкреслити 

приналежність вставки до напівкоштовного каміння, яке стало одним з найзатребуваніших у творчості сучасних 

майстрів-ювелірів. Унікальність потрактування форми персня перетворила його на досконалий шедевр ювелірного 

мистецтва, в якому якнайкраще втілено ідею еволюції природних мінералів від сировини до  виробу.     

Розглянуті приклади дають підстави стверджувати, що використання у єдиному виробі органічних матеріалів 

рогу, мінералів та металів утворюють унікальну художньо-смислову ювелірну симфонію, яка практично не має 

аналогів в Україні. Майстри з «Yershov» розробляють цікаві ювелірні проекти, спираючись на природні форми 

каменів та самородків металів, використовуючи ріг і як додатковий дублюючий елемент, і як самостійну декоративну 

деталь. Увага до природних форм ювелірної сировини знайшла відображення в силуетах готових виробів, натомість 

гладке полірування рогу робить його подібним до каменю, зберігаючи при цьому унікальну природну гамму. Надалі 

майстри планують розвивати ідею створення прикрас із комбінуванням металів, рогу й мінералів, враховуючи вже 

набутий досвід.  
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 Уже майже півтора століття триває дослідницька робота з вивчення культурної спадщини Галича - столиці 

Галицько-Волинської держави. Важливим етапом цих робіт стало розкриття руїн кафедрального Успенського собору 

княжого Галича в селі Крилос над Луквою (тепер - с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської обл.) протягом 

1936-38 рр. експедицією Наукового товариства ім. Т. Шевченка під керівництвом Я. Пастернака [1]. Будівля була 

змурована у романській білокам’яній техніці з алебастру і вапняку, мала різьблене оздоблення, а перекривалась 

олов’яними дахами і керамічною дахівкою [5]. Більш недавніми дослідженнями (1998–2000 рр.) вдалось виявити 

кілька етапів спорудження фундаментів храму, які відносяться до двох будівельних періодів, а також з’ясувати окремі 

будівельно-технічні характеристики мурованих субстанцій пам’ятки [3]. Собор зведений у середині ХІІ ст, але у 

першій третині ХІІІ ст, під час другого будівельного періоду, ґрунтовно перебудовувався. У фундаментних 

конструкціях і наземних муруваннях змінена будівельна техніка і матеріал. На сучасному етапі вивчення пам’яток 

Крилоса для більшої повноти відомостей про об’єкт залучено комплексні мінералогічні та літолого-петрографічні 

дослідження кам’яного матеріалу архітектурних деталей та автентичних блоків фундаментних конструкцій і наземних 

мурувань, що зберігаються в Крилоському лапідарії і в Музеї історії Галича. Ці компоненти також використані при 

спорудженні каплиці св. Василія на південно-західному розі давнього собору та нової церкви Успіння Богородиці XVI 

ст.  



 46 

 Починаючи з другої половини ХІХ ст. систематично з’являються численні публікації, що стосуються давніх 

пам’яток Галича та Успенського собору зокрема. Серед них найбільш ґрунтовною працею є монографія Я. Пастернака 

«Старий Галич», в якій зібрано та систематизовано археологічно-історичні досліди у 1850-1943 роках. В цю роботу 

включені також результати дослідження будівельного матеріалу, опубліковані у 1938 році С. Пастернаком – 

інженером –геологом, який працював безпосередньо на місці розкопок в Крилосі [5]. За його даними при зведенні 

храму застосовували білий світлий алебастр, однобарвний або жилкуватий, біла туронська крейда де-не-де забарвлена 

лімонітом, дрібнозернистий літотамнієвий вапняк та подільський травертин. Ці публікації є чи не єдиними, що 

стосуються характеристики власне кам’яного матеріалу, який використовувався при зведенні собору. Усі наступні 

дослідження присвячені вивченню історичної та культурної спадщини княжого Галича, розкривають архітектурні 

особливості пам’яток, піднімають питання їх вивчення та збереження [4, 6]. Зокрема, Р.Б. Гуцуляк і Ю.Н. Стріленко у 

2004 р. виконали аналіз якісного та кількісного складу використаних для кладки розчинів та оцінили стан мурувань 

залишків стін цоколя та фундаментів [2].  

 Метою проведених нами досліджень є встановлення складу кам’яного матеріалу фрагментів будівлі 

Успенського собору в селі Крилос на основі макро- і мікроскопічних досліджень речовинного складу та структурно-

текстурних особливостей вцілілих блоків та уламків, а також пошук можливих об’єктів, які розроблялись в давнину 

для постачання природного каменю для будівництва.  

 При візуальному обстеженні кам’яного матеріалу архітектурних деталей та автентичних блоків фундаментних 

конструкцій і наземних мурувань, що зберігаються на території та в експозиції Музею історії Галича, нами виділено 3 

основних групи порід: алебастри (найбільше представлені у вивчених нами збережених фрагментах), вапняки та 

травертини. 

 Алебастр є звичним мінералом блоків зі слідами обробки, які використані у фундаменті собору, каплиці св. 

Василія та у внутрішніх муруваннях каплиці та церкви. Його збереженість різна і пов’язана із структурно-

текстурними характеристиками матеріалу, використаного для витісування блоків. Візуально виділяються білі та сірі, 

часто з голубуватим відтінком, масивні, смугасті, зозулясті морфо-генетичні типи алебастру. Інколи зустрічаються 

блоки з перешаруванням алебастрових, гіпсових та карбонатно-глинистих прошарків. В окремих блоках серед 

дрібнозернистої гіпсової маси виділяються прожилки напівпрозорого паралельно-волокнистого гіпсу - селеніту, 

сантиметрової потужності. Зазвичай, масивні різновидності алебастру добре збережені, на відміну від смугастих і 

різнорідних ділянок алебастру зі значною часткою гіпсу, де часто виявляються сліди розчинення поверхні та 

деструкції.  

 При мікроскопічному дослідженні в шліфі встановлено дрібнозернисті, інколи волокнисто-кристалічні 

структури агрегатів алебастру (рис. 3), які складені також дрібними кристалами гіпсу. Серед них інколи зустрічаються 

кристали ангідриту, дрібнозернисті скупчення карбонатів з незначними домішками глинистих мінералів, кількість та 

ступінь насиченості яких змінюється в залежності від морфо-генетичного типу алебастру. Домішки практично 

відсутні у білих масивних відмінах алебастру, а у смугастих – перешаровуються з зонами дрібнокристалічного гіпсу 

(рис.4.г) і в багатьох випадках приурочені до порожнин та тріщин (рис.4.а).  
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Рис.3. Різновиди алебастру. а - білий масивний, б - смугастий, в - зозулястий, г- перешарування гіпсового прошарку 

з карбонатно-глинистим, д- прожилки селеніту різної потужності. 
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Рис.4.Мікроструктури алебастру  (ніколі Х, зб.64) 

 

 Вапняки зустрічаються у вигляді тесаних блоків та фрагментів архітектурних деталей, інколи з профільною 

та орнаментальною різьбою. Вони мають темнозабарвлену звітрілу поверхню, спричинену впливом атмосферних та 

біологічних чинників, інколи зі слідами розчину для мурування. При дослідженні у свіжому зламі встановлено 

декілька різновидів вапняку:  
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 Білий, масивний, подібний до крейди вапняк, за складом коколіто-форамініферовий;  

 Білий, міцний, дрібнозернистий і дрібнопористий літотамнієвий вапняк, полідетритовий, з великою кількістю 

дрібних зерен кварцу;  

 Сірий, міцний, дрібнозернистий і дрібнопористий вапняк з білими строматолітами та великою кількістю зерен 

кварцу;  

 Сірий, пористий і нерівномірнозернистий уламковий полідетритовий вапняк з білими включеннями 

палеофауни. Уламки часто зі слідами озалізнення.  

При мікроскопічному дослідженні вапняків у шліфах виявлено різні типи структур, перемінну кількість зерен кварцу, 

окремі ділянки кристалізації біля залишків фауни.  
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Рис.1. Різновиди вапняку: а, б, в - у свіжому зламі, г, д, е- у шліфі (ніколі Х, зб. 64)  

 

 Кількість травертинів серед вивченого матеріалу невелика. Вони складають невеликі тесані блоки, світло 

бежевого кольору ззовні та темніші у свіжому зломі. Це ламкі та крихкі карбонатні породи з пористою натічною 

текстурою (рис.2.а,б). При мікроскопічному дослідженні встановлена їх дрібнозерниста структура, переважно 

карбонатний склад, з домішками глинистого матеріалу, інколи із зернами кварцу (рис.2.в). Зазвичай травертини 

використовуються для формування склепінь соборів.  
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Рис.2. Травертини: а, б - світлозабарвлені, пористі, в - в шліфі (ніколі Х, зб.64) 

 

 Визначення речовинного складу кам’яного матеріалу - лише перший крок у довгій і кропіткій роботі по 

встановленню місцезнаходження давніх каменоломень, звідки довозився камінь для будівництва та пошуку сучасних з 

аналогічними гірськими породами. За різними відомостями одним із таких об’єктів масштабного видобутку алебастру 

для будівництва каменю є гіпсо-алебастрові урвища на правому березі ріки Лімниця (правий приток р. Дністер) 

поблизу села Сокіл. Структурно-текстурні ознаки, колір і склад порід свідчать, що цей район є вельми вірогідним 

місцем розташування древніх каменоломень, де заготовляли природний камінь для будівництва споруд не тільки в 

Крилосі, але і в інших навколишніх поселеннях. Зокрема, є згадки про використання подібного каменю при 

спорудженні церкви Святого Пантелеймона. Вапняки та травертини, скоріш за все, доставляли із більш віддалених 

виробок.  
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УДК 711 

ДОПОВНЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ДЕТАЛЕЙ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ 

ADDITIONS OF ARCHITECTURAL DETAILS MADE OF NATURAL STONE 

Стасюк О.С. 

 

Проаналізовано методику та технологію виконання доповнень білокам’яних архітектурних деталей на 

прикладі дипломних робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва з каменю» кафедри Реставрації 

архітектурної та мистецької спадщини НУ «Львівська політехніка»  

Ключові слова: реставрація, натуральний камінь, вапняк, доповнення, архітектурна деталь, 

реставраційні маси, реконструкція 

 The methodology and technology of additions of white stone architectural details examplified   on the graduate works of 

the students of specialty "Restoration of works of art made of stone" Department of Restoration of architectural and art 

heritage of the NU "Lviv Polytechnic" is analyzed. 

Keywords: restoration, stone, limestone, additions, architectural detail,  restoration masses, reconstruction 

  

Архітектурні пам’ятки Львова, будівлі його історичного центру багаті деталями виконаними саме з 

натурального каменю. При зведенні будівель та виконанні архітектурного декору найчастіше використовували камінь 

вапняк. Це м’який і легкий в обробці камінь тому саме з такого каменю виконані портали, обрамлення вікон, 

кронштейни, розетки, маскарони тощо.  Крім того естетично це красивий і надзвичайно декоративний камінь яскраво 

білого кольору, не даремно деталі виконані з вапняку називають білокам’яними. 

Більшість архітектурних деталей і досі є частиною архітектури нашого регіону, але трапляються архітектурні  

деталі які  є частиною музейних колекцій, лапідаріїв. Багато деталей попадають в колекції музеїв в результаті 

археологічних розкопок.  Часто архітектурні деталі і ті, які є частиною архітектури і ті які є частиною музейних 

колекцій вимагають реставрації, а  також і доповнень як частини реставраційних робіт. Про доповнення і методику їх 

виконання ми поговоримо на прикладі дипломних робіт студентів кафедри Реставрації архітектурної та мистецької 

спадщини НУ «Львівська політехніка». 

Доповнення можна виконувати в різний спосіб використовуючи різні технології. Частину, яка відсутня можна 

доповнити шляхом виконання цієї частини з натурального каменю. Ідеально було би підібрати такий самий камінь з 

якого виконана деталь, котру ми хочемо доповнити – з того самого кар’єру, того самого кольору з тою самою 

фактурою. Якщо з деяких причин це неможливо зробити то вапняк завжди доповнюємо вапняком, а що стосується  

кольору і фактури  - то їх можна зімітувати. Тут варто враховувати також реставраційну концепцію яка може бути 

різною. Доповнення можна робити так, щоб їх не було помітно, а можна так, щоб було з першого погляду зрозуміло 

яка частина деталі є оригіналом, а яка є доповненням, реконструкцією 

Прикладом доповнення архітектурної деталі шляхом виконання втраченої частини з натурального каменю є 

магістерська  дипломна робота Володимира Гориня захищена на кафедрі Реставрації архітектурної та мистецької 

спадщини у Львівської політехніки у 2014 році [1].  Об’єктом реставрації був фрагмент готичного порталу 

колишнього костелу св. Станіслава у Львові зі збірок Державного історичного музею у Львові. (Рис.1)  Втрачену 

частину деталі було реконструйовано з вапняку використовуючи традиційні (історичні) методи та технології обробки 

каменю. Реконструйована частина є прецезійно допасована до збереженої частини, повторюючи в місцях стику всі 

злами і нерівності площини, досконало імітує колір і фактуру каменю, творить цілісну композицію перемички 

готичного порталу з комбінованих форм. (Рис.2, 3) В даному випадку було прийнято рішення не склеєювати 

реконструйовану і автентичну частинию. Об’єкт є повністю готовий до музейного експонування. 

http://www.spadshina.org.ua/File/praci_9_part_1.pdf
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Рис.1                                                                   Рис. 2 

   
Рис. 3                                                                                  Рис. 4                                 Рис. 5 

Інший спосіб доповнення архітектурних деталей з каменю є робота з реставраційними кам’яними масами. Якщо ми 

говоримо про білокам’яні архітектурні деталі, то реставраційна маса виконується на основі вапняного в’язива. Техніка 

роботи з реставраційними масами є історичною і традиційною, відомою ще з часів ренесансу [3]. Сьогодні 

реставратори у своїй практиці повинні керуватися певними нормами, котрі регламентуються відповідними 

документами. Такий склад реставраційної маси узгоджується з «Державними будівельними нормами [4] В.3.2-1-2004 

Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини», офіційним документом, що 

затверджений наказом Держбуду України від 13 вересня 2004 р. № 173 і введений в дію з 1 січня 2005 р. Той самий 

документ в додатку «Г» [С.-103-105] подає коротку класифікацію давніх вапняних розчинів, що були досліджені в 

архітектурних пам’ятках на території України. В будівельних розчинах досліджених споруд західних областей 

України (Волинській, Івано-Франківській, Львівській), а також архітектури Києва [5] роль наповнювача виконував 

подрібнений вапняк різних порід. Розчини з карбонатним заповнювачем характеризуються досить великою міцністю. 

Взаємодія вапняного в'яжучого з карбонатним заповнювачем - піском з черепашок, меленим вапняком чи мармуром - 

заснована на ідентичності хімічного складу вихідної речовини - кальциту (СаСО3). У результаті цієї взаємодії в 

процесі перекристалізації утворюється кальцит, що підвищує міцність розчину. 

Прикладом доповнення архітектурної деталі реставраційними розчинами є дипломні роботи бакалаврів 

кафедри Реставрації архітектурної та мистецької спадщини Львівської політехніки. Це знову ж таки готичний 

білокам’яний різьблений блок - фрагмент колони, ймовірно підсіння. Робота виконана Пилипенко Оленою і захищена 

в 2013 році. Об’єкт був знайдений під час археологічних розкопок на вул. Федорова у Львові. Доповнення були 

виконані з реставраційної маси  на основі білокам’яної пудри, гашеного вапна та невеликої кількості білого цементу. 

Вибрана реставраційна концепція вимагала виконання доповнень в такий спосіб, щоб їх не було помітно. Тому 

виконаним доповненням було надано фактуру та колір притаманний оригінальному каменю.  

Ще одним прикладом застосування такої ж методики є дипломна робота виконана  Кошіль Оксаною і 

захищена в 2012 році. Це вже ренесансний об’єкт, фрагмент колони з профілюванням і багатим рослинним 

орнаментом. В цій роботі продемонстровані можливості реставраційної маси при виконанні дрібних, делікатних, 

тонких  деталей. Мова йде не лише про форму, але і про фактуру і про колір. 

 
Рис. 6                                      Рис. 7 

Така ж методика використовується при роботі безпосередньо на пам’ятках архітектури. Прикладом може виступати 

магістерська робота Наталії Алєксєєвої захищена у 2015 році [2]. Це реставраційні роботи на порталі будинку по вул. 

Вірменській 26 у Львові. Що стосується доповнень натурального каменю то такі роботи були виконані на 

білокам’яному барельєфі Богородиці розташованому в ніші порталу (Рис. 4). Барельєф виконаний на окремій плиті і 

вмонтований у цегляне мурування будинку за допомогою металевих клямр. Матір Божа стоїть на земній кулі та 

наступає на змію. В ногах Богородиці розташовано також зображення місяця. На момент початку ркставраційних 

робіт було втрачено фрагмент скульптурного зображення місяця та голова змії.  Ці деталі було дороблено з 

реставраційних мас на основі вапняного в’язива.  Реставраційні маси маси показали себе надзвичайно пластичними, 

що дозволяє моделювати складні скульптурні форми безпосередньо на об’єкті (Рис. 5, 6). Одночасно вони показали 

себе і достатньо міцними. Ми регулярно проводимо моніторинг своїх виконаних робіт і можемо стверджувати, що 

описані доповнення витримали і морозну зиму і спекотне літо і алишаються в доброму технічному стані. 
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Рис. 8                                       Рис. 9 Рис. 10 

Ще одним яскравим прикладом є магістерська робота Нечипор Мар’яни захищена також  у 2015 році. Об’єктом 

реставрації був вхідний портал костелу апостолів Петра і Павла у м. Перемишляни Львівської області. На момент 

початку реставраційних робіт портал був в незадовільному стані (Рис. 7). По всій поверхні спостерігалося сильне 

засолення каменю, вивітрювання а отже втрата деталей та дуже значні механічні пошкодження. Дипломницею була 

проведена величезна робота по доповненню як дрібного класичного архітектурного декору як  йоніки, перлини, 

канілюри на колонах, так і  складних скульптурних форм як маскарони, голови левів, квіткові герлянд, елементи 

геральдики (Рис. 8, 9). Всі доповнення було виконано безпосередньо на об’єкті методом ручної ліпки з реставраційних 

мас на основі вапняного в’язива. При виконання доповнень великих об’ємів чи мас виконується армування з 

нержавіючого металу або скловолокна.  В цьому випадку велике значення мала колористика виконаних доповнень. 

Необхідно було підібрати склад маси таким чином, щоб колір доповнень відповідав кольору натурального каменю. Це 

досягається шляхом підбору каменю з якого робимо пудру і додаванням барвника (мінерального пігменту) 

безпосередньо в масу. Крім того колористичний момент вимагає виконання попередніх проб і чіткого дотримання 

рецептури (Рис. 10). 

Виконання доповнень кам’яних архітектрних деталей з музейних колекцій або безпосередньо на пам’ятках 

архітектури лежить в сфері реставраційної філософії і етики. Що стосується практичної частини роботи то обидві 

методики, які тут описані засвідчили свою дієздатність. Вибір методики відбувається після вивчення об’єкту 

реставрації в кожному конкретному випадку індивідуально. 
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УДК 553.5 

ПРИРОДНІ КАМЕНІ ОБОРОННОЇ ВЕЖІ с. П’ЯТНИЧАНИ НА ЛЬВІВЩИНІ 

Борняк У.І., Іваніна А.В., Стасюк О.В.* 

 

Кам’яна оборонна вежа в селі П’ятничани Жидачівського району на Львівщині - унікальна пам’ятка 

оборонної архітектури, зведена з каменю близько ХІV-ХV ст. Це одна з небагатьох пам’яток раннього періоду 

кам’яного оборонного будівництва на теренах Галичини, яка в доброму стані дійшла до нашого часу. Очевидно, вежа 

була одним з елементів оборонного комплексу, спорудженому при історичному шляху Галич - Холм. Найбільш 

вірогідно, що це мав бути пограничний сторожовий замок, цілий ряд яких укріплював південні кордони Галицько-

Волинського князівства [1, 4]. Відноситься вежа до фортифікаційних споруд галицької архітектурно-будівельної 

школи, для якої характерна кам'яна кладка на вапняному розчині, стрілчасті, готичної форми обрамлення бійниць, 

віконних і дверних отворів [3]. У П’ятничанському укріпленні було поєднано дерев’яну і кам’яну архітектуру, що 

становить перехідний етап від дерев’яних фортець до мурованих замків. Давніших споруд такого призначення в 

Галичині немає [2].  
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Вперше в поле зору реставраторів вежа потрапила на початку ХХ ст. У 1910 році Гроно консерваторів Східної 

Галичини спільно з Львівським намісництвом почали опікуватися долею руїн вежі. Архітектор Т. Мокловський, якому 

було доручено обстеження і складання звіту про стан пам’ятки, відзначає, що вежа є одним з найстаріших прикладів 

фортифікаційного будівництва в Галичині, та робить схематичний план, ситуацію та рисунки окремих елементів вежі. 

Крім того, він зазначає, що немає слідів примикання кам’яного муру до вежі. Попри уже складений кошторис 

реставраційні роботи у цей час так і не були розпочаті [2]. У міжвоєнний та післявоєнний періоди вежа не була 

об’єктом наукових досліджень і не підлягала реставраційним заходам. І лише на початку 80-тих років були виконані 

ґрунтовні архітектурні та історико-археологічні дослідження пам’ятки, здійснено археологічні розкопки на території 

подвір’я та по обидві сторони від воріт вежі. Встановлено, що вежа - це прямокутна в плані споруда з зовнішніми 

розмірами 8,15х7,60 м. Потужність фундаменту вежі – 2,5 м, товщина стін від 1 до 1,2 м, висота - близько 10 м. Чітко 

простежуються два будівельні періоди мурування : до висоти 7 м та вище - від 7 до 10 м. Крім того були подані 

результати лабораторних досліджень будівельних матеріалів. Зазначено, що вежа збудована з ламаного каменю - 

вапняку на вапняному розчині, але у перший і другий період кам’яний матеріал відрізняється кольором поверхні, 

фактурою, щільністю, а також складом мурувальних розчинів [3]. Більшість публікацій, що стосуються оборонної 

вежі в с. Пятничани, присвячені вивченню історіографії, розкривають архітектурні особливості пам’ятки. 

Метою проведених нами досліджень є встановлення складу кам’яного матеріалу фундаменту і стін вежі на 

основі макро- і мікроскопічних досліджень речовинного складу і структурно-текстурних особливостей ламаного 

каменю та тесаних блоків, а також пошук можливих об’єктів, які розроблялись в давнину для постачання природного 

каменю для будівництва 

При візуальному обстеженні ламаного каменю фундаменту і стін вежі визначено два літотипи вапняків, що 

складають брили розміром до 50 см у довжину, облямовані товстим (до 7 см) шаром вапнистого цементу.  

Перший літотип : світло-сірий з жовтуватим відтінком, органогенний біокластичний детритусовий вапняк, щільний, 

дуже міцний з дрібно грудкуватою текстурою, що утворена внаслідок нерівномірного розподілу дрібних (до перших 

мм) фрагментів літотамнієвих водоростей і , можливо, двостулкових молюсків (рис. 1 а). Складають великі 

ізометричні брили.  

Другий літотип : вапняк світло-сірий, органогенний біокластичний детритовий, щільний, міцний, 

приховано-дрібнокристалічний, з домішкою піщаного матеріалу та поодинокою галькою (до 1,5-2 см в діаметрі) (рис. 

1 в), ділянками масивний чи грудкуватий внаслідок нерівномірного розподілу решток двостулкових молюсків. Серед 

молюсків визначено численні відбитки стулок різного ступеня збереженості Chlamys sp., Cardium sp., af. Ervilia sp. 

тощо (рис. 1 б-г). Складають товстоплитчасті брили товщиною до 10 см, довжиною до 50 см. 

 

 

 

 
 

 

 

 

а б в г 

Рис. 1. Кам’яний матеріал фундаменту і стін оборонної вежі с. П’ятничани 

 

За візуальними ознаками та наявністю решток літотамнієвих водоростей, двостулкових молюсків можна 

стверджувати, що вік вапняків – неоген, баденський регіоярус.  

Завдяки унікальним механічним властивостям дані літотипи слугували прекрасним будівельним матеріалом і здавна 

розроблялись відкритим способом – невеличкими кар’єрами переважно на теренах сучасної Тернопільської області, де 

зазначені породи утворюють поклади значної потужності (до 30-50 метрів). В західному напрямі потужність вапняків 

скорочується, механічні властивості погіршуються внаслідок суттєвого збагачення піщаним матеріалом, зростає 

крихкість порід і, як наслідок, їх розробка для будівельних потреб не ведеться. 

Зазначене вище підтверджене візуальними дослідженнями неогенових відкладів закинутої каменоломні в північно-

східній околиці с. П’ятничани, на відстані приблизно одного кілометра від досліджуваної нами вежі, яка зараз 

використовується як несанкціоноване сміттєзвалище місцевими мешканцями. В стінці кар’єру відслонені породи, 

відмінні від літотипів вапняків, які використані при зведенні оборонної вежі. Серед відкладів кар’єру визначені 

верстви вапняків та пісковиків. Вапняки крихкі, світло-сірі з жовтуватим відтінком та бурими ділянками озалізнення, 

слабозцементовані, зі значною домішкою піщаного матеріалу, органогенні біокластичні детритові, з численними 

онколітами літотамнієвих водоростей (рівномірно розкиданих у породі) та відбитками різного ступеню збереженості 

двостулкових молюсків Chlamys sp. (рис. 2 а). Пісковики світло-сірі середньо-крупнозернисті, помірно крихкі, 

слабозцементовані, кварцові, вапнисті з поодинокими онколітами літотамнієвих водоростей і не визначеним дрібним 

детритом (рис. 2 б). Описані породи за візуальними літологічними ознаками не подібні до каменю використаного при 

споруджені вежі. 
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Рис. 2. Кам’яний матеріал з каменоломні в околицях с. П’ятничани  

  

Візуальний опис порід є лише першим етапом в ідентифікації природного каменю давніх споруд і визначення 

місць їх видобутку. Попередні дослідження будівельного каменю оборонної вежі та корінних виходів неогенових 

відкладів в околицях села П’ятничани дозволяють стверджувати, що при зведені вежі використовувався привозний 

кам’яний матеріал, оскільки місцевий є поганої якості з низькими фізико-механічними властивостями. Наступний 

етап роботи передбачає детальні літолого-петрографічні дослідження природнього каменю мурувань оборонної вежі 

та порівняння встановлених ознак з покладами будівельного каменю на сусідніх територіях для визначення місця 

розміщення давніх каменоломень. 
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ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ В ГЕМОЛОГІЇ 

О.Ю. Лисенко, О.Г. Манохін, Л.В. Манохіна, О.В. Максюта, О.В. Митрохин 

 

Розглядаються питання створення експертних систем у гемології. Визначається проблематика завдання, 

встановлюються цілі можливої роботи, обговорюється її зміст. Ключові слова: експертні системи, інтелектуальні 

системи. 

Рассматриваются вопросы создания экспертных систем в геммологии.  Определяется проблематика задач, 

устанавливаются цели предполагаемой работы, обсуждается ее содержание. Ключевые слова: экспертные 

системы, интеллектуальные системы. 

Discussing problems of creation expert systems in gemology. Determined  problematics of tasks, set up objectives of 

the work, discussing its content. Key words: expert systems, intelligent systems. 

 

Процес проведення гемологічної експертизи з точки зору фахівця зі знань стосується предметної області, де 

значна частина знань про предмет є особистим досвідом фахівців високого рівня і ці знання є слабоструктурованими. 

Разом з цим сама процедура і технічні умови, які використовують під час проведення експертизи різних гемологічних 

об'єктів, добре вивчені і мають більш-менш чіткі стратегії прийняття рішень. 

Розробка експертної системи має істотні відмінності від розробки звичайного програмного продукту. Досвід 

створення експертних систем показав, що використання під час їх розробки методології, прийнятої в традиційному 

програмуванні, або надмірно затягує процес створення експертної системи, або взагалі призводить до негативного 

результату. 

Перш ніж приступити до розробки експертної системи, необхідно відповісти на питання, чи слід розробляти 

експертну систему для цієї проблеми. В узагальненому вигляді відповідь може бути такою: використовувати 

експертну систему слід тільки тоді, коли її розробка можлива, виправдана і методи інженерії знань відповідають 

вирішуваному завданню [1-3].  

Сформулюємо таке визначення гемологічної експертної системи (ГЕС) – це обчислювальна система, в яку 

включені знання фахівців (експертів-гемологів, викладачів вузів) про досить вузьку предметну область (гемологія, 

мінералогія, петрографія) у формі бази знань. ГЕС повинна вміти супроводжувати процес і пояснювати (навчати) 

http://photo-lviv.in.ua/p-yatnychanska-vezha-abo-unikalna-oboronna-sporuda-v-ukrajini-z-diyuchym-pidjomnym-mostom/
http://photo-lviv.in.ua/p-yatnychanska-vezha-abo-unikalna-oboronna-sporuda-v-ukrajini-z-diyuchym-pidjomnym-mostom/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670672
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процес проведення експертизи, пропонувати можливі варіанти вирішення кінцевому користувачеві в заданій 

предметній області. 

Характерними рисами ГЕС є: 

 жорстка обмеженість предметної області; 

 здатність приймати рішення в умовах невизначеності; 

 здатність пояснювати процес і результат рішення зрозумілим для користувача способом; 

 чіткий розподіл декларативних і процедурних знань (фактів і механізмів виведення рішення); 

 здатність поповнювати базу знань, можливість нарощування системи; 

 результат видається у вигляді конкретних рекомендацій для дій у ситуації, що склалася, і не поступаються 

рішенням кращих фахівців; 

 орієнтація на рішення неформалізованих (спосіб формалізації поки невідомий) завдань; 

 відсутність гарантії знаходження оптимального рішення з можливістю вчитися на помилках. 

На першому етапі створення ЕС визначається проблема, вирішення якої необхідне, встановлюються цілі 

ймовірної роботи, обговорюється її зміст. Це відображає існуюче розуміння проблеми, очікуваних шляхів її вирішення 

і, найголовніше, очікуваного результату роботи. Викладення проблеми постановником може бути недостатньо чітким, 

не зовсім логічним. Розробник ЕС може пропонувати більш ефективні технології рішення, показувати додаткові 

можливості. Доцільне обговорення близьких і додаткових завдань, вирішення яких може виявитися корисним. 

На цьому етапі обов'язкове знайомство з існуючими методиками проведення експертних робіт, з літературою 

стосовно обговорюваної проблеми, зі звітами, службовими матеріалами тощо. 

Після обговорення проблеми і узгодження основних підходів до її вирішення і очікуваних результатів розробляється 

технічне завдання. 

Результатом робіт першого етапу НТР за темою «Експертна система в гемології» є вибір напрямків експертної 

діяльності, що підлягають дослідженню і моделюванню в ЕС першої черги: 

- діагностика та експертна оцінка дорогоцінного каміння; 

- діагностика та експертна оцінка напівдорогоцінного каміння; 

- діагностика та експертна оцінка декоративного каміння; 

- формування бази знань дослідного прототипу (ДП) ЕС першої черги. 

Передбачається, що вже після завершення першого етапу робіт ІП ЕС знайде своє застосування в ролі 

допоміжної навчальної програми в гемологічних навчальних курсах ДГЦУ і навчальних програмах профільних 

спеціальностей геологічного факультету КНУ. 

У процесі роботи над ЕС виокремлюють декілька стадій її розвитку, які характеризують ступінь 

опрацьованості і налагодженості експертної системи [1]: 

1-а стадія - дослідний прототип; 

2-а стадія - чинний прототип; 

3-а стадія - промислова система; 

4-а стадія - комерційна система. 

Дослідним прототипом називають систему, яка вирішує представницький клас завдань програми, але може бути 

нестійка в роботі і не повністю перевірена. За наявності розвинених інструментальних засобів для розробки 

дослідного прототипу потрібно приблизно 2-4 місяці. Дослідний прототип зазвичай має в базі знань не більше 50 

виконуваних тверджень; у разі використання тільки приватних тверджень їх кількість зростає в 3-10 разів. 
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ГЕМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

Бєлєвцев О.Р., Андреєв О.О., Сергієнко І.А., Ємельянов І.О., Грущинська О.В., Новіков В.В. 

  

У статті наведені приклади впровадження стандарту ISO 17025 у гемологічних лабораторіях світу. 

Викладені основні принципи та вимоги до технічної компетентності лабораторій у відповідності до стандарту ISO 

17025. 

В статье приведены примеры внедрения стандарта ISO 17025 в геммологических лабораториях мира. 

Изложены основные принципы и требования к технической компетенции лабораторий в соответствии с данным 

стандартом. 

The article gives examples of ISO 17025 implementation in gemological laboratories in the world. The basic 

principles and requirements for the technical competence of laboratories in accordance with this standard have been stated. 

 

Відомо, що останнім часом деякі гемологічні лабораторії світу [1-4] у своїй професійній практиці керуються 

принципами та вимогами, викладеними у ISO 17025 [5-6] (далі - Стандарт). Ця тенденція зумовлена, на наш погляд, 

низкою причин, а саме:  

- постійним зростанням складності гемологічної експертизи, необхідністю при видачі експертного висновку 

базуватись на достовірних даних, отриманих за допомогою інструментальних та аналітичних методів визначення 

складу та властивостей різноманітних об’єктів експертизи;  

- необхідністю формування довіри до результатів експертизи, як запоруки забезпечення потреб замовника, що дає 

змогу запобігти проведення повторної експертизи;  

- в умовах глобального ринку, підвищення конкурентоспроможності окремої гемологічної лабораторії або установи, 

яка впровадила стандарт, за умови достатніх обсягів надання експертних послуг; 

- універсальністю такого підходу у справі доведення рівня компетентності стосовно менеджменту і додержанню 

технічних вимог лабораторією, в якості органу з оцінки відповідності (ООВ), що має визнання національним або 

зарубіжним органом з акредитації.  

На підтвердження вищевикладеного, наведемо повідомлення від представників низки гемологічних центрів 

США [1] та Великобританії [2], які виступили з ініціативою розробки стандартизованої процедури оцінювання 

діамантів [3]. У прес-релізі зазначається важливість залучення до роботи саме тих лабораторій, які пройшли 

акредитацію (тобто визнані органом з акредитації компетентною організацією у виконанні конкретних випробувань) 

на відповідність Стандарту, насамперед тому, що такі лабораторії вже мають досвід участі у міжлабораторних 

порівняльних випробуваннях, які проводяться для перевірки компетентності шляхом зовнішнього оцінювання.  

Таким чином, Стандартом встановлюються загальні вимоги до компетентності лабораторій, що в рамках 

моделі системи менеджменту, бажають продемонструвати свою здатність постійно отримувати достовірні результати. 

Підкреслимо, що Стандарт встановлює вимоги до компетентності незалежно від виду її діяльності, не торкаючись 

державно-регульованих сфер конкретної країни. Та це не означає можливості невиконання лабораторією вимог 

національного законодавства у сфері її діяльності. 

Зазначимо, що модель системи менеджменту, яку пропонує Стандарт, було сформовано ще у ISO 9001:2000, 

який мав повномасштабне впровадження, як механізм забезпечення якості управління. Основні принципи застосовні і 

для лабораторної практики, а саме [8]: 

1. Орієнтація на споживача. Цей принцип розкриває ринкову сутність Стандарту і потребує реалізації «оберненого 

зв’язку» зі споживачем у вигляді можливості подання рекламації на результат, прийняття корегувальних дій, 

здійснення повторного випробування, аналізу причин оскарження тощо.  

2. Провідна роль керівництва. Під керівництвом розуміємо той виконавчий рівень організаційної структури, який 

розпоряджається ресурсами та несе юридичну відповідальність за виконання робіт, а також ставить цілі та задачі 

персоналу.  

3. Повне залучення персоналу. Додержання цього принципу має ліквідувати розповсюджене у практиці розподілення, 

коли 20 % персоналу виконують 80 % роботи. 

4. Процесний підхід. Сутність полягає в тому, що будь-якою діяльністю можливо результативно керувати лише в тому 

випадку, якщо вона є процесом, який має за мету перетворення вхідних даних у вихідні, витративши на це певні 

ресурси. Наприклад, лабораторія повинна мати змогу втрутитись у процеси проведення випробувань (методик) з 

метою корегування, у випадку якщо буде з’ясовано, що параметр процесу (невизначеність) вийшов за попередньо 

встановлені межі. 

http://www.aiportal.ru/
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5. Принцип системності. Управління діяльністю лабораторії є більш результативним, коли можливо представити 

діяльність у вигляді системи процесів, що взаємодіють між собою. 

6. Принцип постійного вдосконалення. При тому, що поняття «вдосконалення» в контексті лабораторної практики не 

ставить за мету обов’язкове підвищення ефективності (наприклад, підвищення доходів лабораторії). 

7. Принцип прийняття рішення на основі фактів. Цими фактами у лабораторній практиці є дані - результати 

застосування аналітичних методів та відповідних методик*.  

8. Принцип взаємовигідної співпраці з постачальниками лабораторії. Мається на увазі твердження про те, що якість 

результатів лабораторії залежить, в тому числі, від якості товарів та послуг, які лабораторія отримує (витратні 

матеріали або, за необхідністю, послуги інших лабораторій з виконання частини випробувань, які лабораторія 

зобов’язалась виконати). 

В свою чергу, правильне впровадження технічних вимог (розділ 5 Стандарту) має більш суттєве значення для 

акредитації лабораторії, ніж впровадження вимог до менеджменту. Зазначимо основні положення технічних вимог [9]: 

1. Персонал. Забезпечення компетентності персоналу (в даному випадку, доведеної спроможності застосовувати свою 

кваліфікацію для виконання конкретних робіт в лабораторії так чи інакше пов’язаних з отриманням результату), що 

працює на обладнанні, проводить випробування, оцінює та підписує звіти (протоколи), потрібно: визначити вимоги до 

кваліфікації та компетентності, проводити періодичне оцінювання, постійно вдосконалювати вимоги з ростом 

технічної бази, вимог замовника та інших факторів.  

2. Приміщення та умови довкілля. Необхідно дотримуватись всіх вимог до умов проведення випробувань, що вказані в 

методиках (інструкціях до обладнання). Однак, у разі якщо лабораторія нездатна (або економічно недоцільно) 

підтримувати проведення випробувань, можна провести валідацію (див. далі) методики в реально існуючих умовах. 

Можливо отримані характеристики методики задовольнять і замовника, і лабораторію. 

3. Методи випробування і оцінювання придатності методів. Вибір методик в багатьох випадках полягає не тільки у 

встановленні придатності методики для встановлення результатів випробування, але й врахуванні інтересів замовника 

у бажаному рівні невизначеності результату в межах витрат на забезпечення обґрунтованого потребами замовника 

рівня невизначеності. 

Примітка*. На відміну від ISO 15189, що регламентує управління якістю та компетентність медичних 

лабораторій, в якому використовується термін "дослідження" (―examination‖), що допускає отримання результату на 

основі судження, а не виключно випробування 

Перед використанням конкретної методики лабораторія повинна підтвердити свою дієздатність правильного 

застосування, наприклад, шляхом участі у міжлабораторних порівняннях, чи використовуючи референтний зразок. 

Процес оцінки придатності методики (або валідація методики) має бути задокументованим та включати в себе 

визначення властивостей, суттєвих факторів методики, опис умов та обмежень. Також треба оцінити невизначеність 

вимірювання. Для цього необхідно використовувати специфічні керівництва з розрахунку невизначеності. 

4. Обладнання. Лабораторія повинна мати можливість застосовувати для виконання робіт (пов’язаних з отриманням 

результату) обладнання (засобів вимірювальної техніки), придатність якого підтверджена через обґрунтовано 

встановлені лабораторією проміжки часу, зазвичай шляхом проведення періодичних калібрувань. 

5.Простежуваність вимірювання. Лабораторія може використовувати для доведення простежуваності до одиниць SI 

як національні еталони національних метрологічних інститутів (наприклад, шляхом калібрування ЗВТ 

акредитованими калібрувальними лабораторіями, що простежуються до даних національних еталонів), так і 

калібрувальні лабораторії будь-якої країни, які акредитовані органом з акредитації.  

6. Забезпечення якості результатів випробування. Якість результатів в основному забезпечується: 

- валідацією методик;  

- використанням відповідного обладнання; 

- простежуваністю до одиниць SI; 

- порівнянням з результатами інших лабораторій; 

- залученням кваліфікованого та компетентного персоналу; 

- незалежними доказами якості за результатами міжлабораторних порівнянь; 

- надійною системою менеджменту; 

- правильно організованим внутрішньолабораторним контролем; 

- акредитацією. 

Зважаючи на те, що при роботі експертів-гемологів переважно визначається досить обмежений перелік 

фізичних та фізико-хімічних величин, насамперед лінійні розміри об'єктів гемологічного дослідження, їхня маса, 

густина та інші, перелік головних етапів підготовки до перевірки технічної компетенції згідно стандарту ISO 17025 

набуває наступного вигляду: 

1. Розробка системи управління, яка виключає вплив посадових осіб організації на результати роботи 

експертів. 

2. Розробка системи організації роботи експертів, яка виключає вплив сторонніх осіб на результати роботи 

експертів, зокрема клієнтів. 

3. Розробка системи контролю якості роботи експертів, з контролем похибок кожного експерта та постійним 

контролем його компетенції. 

4. Верифікація та валідація методик та методичних інструкцій, за якими проводяться визначення параметрів 

об’єктів експертизи. Результати вимірювань за даними методиками не можуть залежати від конкретного експерта. 
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Тобто, персонал з достатньою кваліфікацією, проводячи роботи за даною методикою, має отримати результати в 

межах заданої невизначеності (похибки). 

5. Калібровка засобів вимірювальної техніки зі встановленням величини невизначеності. Похибки мають бути 

контрольовані і у міжкалібровочному періоді, для чого мають бути наявні відповідні попередньо калібровані еталони 

(наприклад, гирі для ваг). 

6. Участь у програмах міжлабораторних порівнянь. 

7. Призначення відповідальної особи – менеджера з якості, який буде займатися контролем якості результатів. 

8. Створення системи контролю кліматичних умов у приміщеннях та контроль параметрів зовнішнього 

середовища, які прямо впливають на результати досліджень (наприклад, температури та вологості повітря). 

9. Створення системи документації результатів аналізу, похибок, результатів перевірки експертів, їх 

кваліфікації. 

10. Має бути створена система закупівель обладнання і реактивів, або призначена особа відповідальна за 

управління витратними матеріалами та контроль їх якості. 

11. Персонал має проходити принаймні щорічно підвищення кваліфікації (зовнішнє або/та внутрішнє). 

12. Має бути передбачена система, політика та процедури вирішення скарг з боку замовників (клієнтів). 

13. Акредитаційні процедури згідно вимог ISO 17025, незважаючи на їх певну організаційну складність, 

трудомісткість та тривалість, є необхідною ланкою для міжнародного визнання результатів лабораторних досліджень, 

як у лабораторіях загального технічного призначення, так у лабораторіях гемологічного профілю. 
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СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ БАЗИ ТОРГОВИХ МАРОК ІМПОРТНОГО ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ  

О.Л. Гелета, О.В. Горобчишин, А.М. Кічняєв, В.А. Нестеровський, С.А. Вижва 

 

 У статті розглядаються питання, пов'язані з використанням торгових назв природних каменів і ведення 

реєстру назв імпортних декоративних каменів у спеціалізованій інтерактивної базі 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием торговых названий природных камней и 

ведения реестра названий импортных декоративных камней в специализированной интерактивной базе 

The article describes issues related to the use of trade names of natural stones and keeping the register of imported 

decorative stones titles in a specialized interactive basis 

 

При наявній системі реєстрації торгових марок вітчизняного декоративного каміння, затвердженій наказом 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ 

України» від 6 грудня 2000 року № 312, яка використовується у роботі ДГЦУ, назріло актуальне питання щодо 

створення аналогічної системи стосовно імпортного декоративного каміння. Підставою для цього є те, що аналітичні 

дані про якісні характеристики імпортованого декоративного каміння не завжди є достовірними і достатніми для 

встановлення можливості їх використання за певними напрямками. Створення інтерактивної системи обліку торгових 

марок імпортного декоративного каміння та їх якісних характеристик надасть можливість обробникам і споживачам 

кам’яної продукції та державним органам оперувати достовірними і перевіреними даними.  

На теперішній час у ДГЦУ ведеться науково-дослідна робота (НДР) з розробки інтерактивної бази обліку та 

реєстрації торгових марок імпортованого декоративного каміння, підставою для якої є  Закон України «Про 

mailto:belevtsev@gems.org.ua
http://www.gemfacts.com/Pressreleases/100524.aspx
http://fareastgem-institute.blogspot.com/
http://pnj.com.vn/en/news-en/pnjlab-reputable-address-for-accreditation-of-gem-and-diamonds-in-vietnam/
http://pnj.com.vn/en/news-en/pnjlab-reputable-address-for-accreditation-of-gem-and-diamonds-in-vietnam/
http://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=21926
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архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV (цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення 

архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної 

виразності, економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх комплексів); Закон України «Про захист прав 

споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII (цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та 

виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права 

споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав 

споживачі); Закон України «Про підтвердження відповідності» від 02.12.2012 № 5463-17 (цей Закон визначає правові 

та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем 

екологічного управління, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері 

підтвердження відповідності); постанова КМУ від 27.07.1994 № 512 «Про загальну класифікацію та оцінку вартості 

природного каміння» (постанова регламентує проведення оцінки вартості природного каміння та видачі свідоцтва про 

його оцінку за формою, затвердженою Міністерством фінансів); наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2011 № 415 «Про 

прийняття національних стандартів»: ДСТУ Б EN 12440:2011. «Природний камінь. Критерії для класифікації» (EN 

12440:2008, IDT); ДСТУ Б EN 12670:2011 «Природний камінь. Термінологія» (EN 12670:2001, IDT).  

Метою зазначеної НДР є формування комплексної системи обліку та реєстрації торгових марок 

імпортованого декоративного каміння згідно з європейськими стандартами, створення проектів методик визначення 

сортності декоративного каміння різних торгових марок та оцінювання полірованої фактури обробки виробів з 

декоративного каміння. 

Торговою маркою декоративних каменів є їх власна назва, за якою одні камені відрізняють від інших. Такими 

назвами можуть бути слова, їх комбінації чи буквенно-цифрові комбінації. Торгова марка є засобом індивідуалізації 

декоративних каменів та учасників господарського обігу і відносить до об'єктів права інтелектуальної власності.  

Позитивні якісні характеристики декоративних каменів, визначені декоративними, фізико-механічними і 

технологічними властивостями, формують капітал їх торгових марок, а саме ту цінність, яка встановлюється довірою 

споживачів торговій марці, іменним її впізнанням та якістю, в якій споживач упевнений. 

В зазначеній роботі було визначено перелік параметрів, за якими буде формуватися реєстр торгових марок 

імпортного каміння. Такі параметри включають: петрографічний тип гірської породи (у петрографічному і 

комерційному визначенні відповідно до ДСТУ EN 12670:2011), назву торгової марки чи торгових марок (якщо їх є 

кілька), місце походження (країна, область, район), колір і його варіації та структурно-текстурні особливості, які 

визначають сортність декоративних каменів, водопоглинання, пористість, густина, міцність на стиск, міцність на удар, 

блиск, визначення хімічної стійкості крапельним методом, мінеральний склад, радіоактивність, ідентифікаційні 

ознаки, геологічний вік, подібні камені інших торгових марок, тлумачення торгових марок. 

Особливістю бази торгових марок імпортного декоративного каміння, окрім її наповненості актуальною 

інформацією щодо товарознавчих властивостей гірських порід, є інтерактивність, що дозволить оперативно 

отримувати відповідно до заданого пошуку необхідну інформацію і, у той же час, наповнювати чи оновлювати вже 

наявні у базі інформаційні дані. Структуру такої бази наведено на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура інтерактивної бази даних торгових марок імпортного декоративного каміння 

 

В рамках виконання НДР було розроблено проект методики визначення сортності декоративного каміння 

різних торгових марок і з урахуванням їх петрографічних типів (мармур і мармуризований вапняк, вапняк і травертин, 

граніт, лабрадорит і ларвікіт, габро, сланець і пісковик). У даній методиці сформовано критерії, за якими визначається 

рівень сортової якості декоративного каміння у залежності від петрографічного типу згідно вимог, передбачених 

європейськими стандартами (EN), імплементованих відповідно до законодавства України.  

В експертній практиці було встановлено, що в окремих випадках результати візуальної оцінки блиску 

декоративних каменів не збігатися з результатами інструментального визначення. Враховуючи ці обставини, у ході 

виконання НДР було розроблено проект методики оцінювання полірованої фактури обробки виробів з декоративного 

каміння, для чого було визначено параметри оцінювання блиску поверхні виробів, виготовлених з різних 

петрографічних типів гірських порід, із застосуванням блискоміра з кутами вимірювання 20 
0
, 60 

0
 і 85 

0
.  

Програмне 

забезпечення 

Інформаційна 

база 

База даних Операційна 

система 

масив даних 
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Визначено, що вимірювання блиску під кутом 60 
0 

застосовують для будь-яких поверхонь, однак для 

полірованої або лощеної чи шліфованої фактур вимірювання слід проводити під кутом 20 
0 

або 85 
0
. Вимірювання 

блиску під кутом 20 
0
, при якому в приймальному пристрої використовується менша апертура, призначене для більш 

точної оцінки полірованої фактури (тобто поверхні, блиск якої при вимірюванні під кутом 60 
0
, становитиме понад 70 

одиниць). Вимірювання під кутом 85 
0 

призначене для більш точної оцінки лощеної чи шліфованої фактур (тобто 

поверхонь, результат вимірювання яких під кутом 60 
0
 становить менше 10 одиниць). В результаті напрацювань було 

встановлено, що при проведенні серійних вимірювань необхідно зберігати один і той же кут вимірювання, навіть 

якщо це буде пов'язано з порушенням рекомендованих умов вимірювання.  

Завдяки розробленим у ДГЦУ проектам методик буде можливим визначати сортові відміни декоративних 

каменів та оцінювати їх поліровану поверхню, що буде актуальним для імпортерів, які зможуть реєструвати торгові 

марки ввезених декоративних каменів та їх якісні характеристики і лабораторними дослідженнями підтвердити їх 

фізико-механічні, декоративні і технологічні властивості.   

Завдяки інформації, що буде розміщена у базі зареєстрованих торгових марок імпортного декоративного 

каміння, можна виконувати наступні завдання: 

1. Сертифікація якості декоративного каменю по торговій назві; 

2. Сертифікація на підставі наданого пакету документів стосовно якісних характеристик декоративного каменю; 

3. Сертифікація на підставі лабораторного дослідження представлених зразків декоративного каменю; 

4. Підтвердження (в окремих випадках визначення) сортності декоративного каменю; 

5. Сортність декоративних каменів щодо їх якісних характеристик (декоративних, фізико-механічних, технологічних 

властивостей) відносно інформації, представленної виробником. 

У даному випадку сертифікати на декоративні камені друкуватимуться на спеціальних бланках і за формою, 

яка буде затверджена у ДГЦУ. Такий сертифікат може використовуватись як паспорт якості на визначені торгові 

марки декоративних каменів. 
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УДК 553.5 

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПРОГРАМИ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕКОРАТИВНОСТІ 

ГІРСЬКИХ ПОРІД 

О.Л. Гелета, к.г.н., Т.А. Ільченко, О.В. Горобчишин, А.Н Кічняєв, В. І. Ляшок., І.А. Сергієнко 

 

В статье приведен результат разработки автоматизированной программы квалиметрической оценки 

декоративности горных пород. Использован новый подход оценки качественных характеристик декоративного 

камня согласно цветовой системе Манселла. 
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This article describes the results of the development of the computer-aided software for the qualitative assessment of 

decorative stones. A new approach has been used for the qualitative assessment of decorative stones according to the Munsell 

color system. 

 

XXI сторіччя вимагає від нас швидкого вирішення поставлених задач, а тому розробка автоматизованої 

програми для оцінки декоративності гірських порід є сьогодні доцільною та актуальною.  

Гірські породи, які мають складну сукупність художньо-естетичних властивостей, що характеризуються 

кольором, текстурно-структурними властивостями та індивідуальними особливостями (наявність оптичного ефекту, 

прозорість)  та є придатним за фізико-механічними, технологічними й радіаційними характеристиками для 

виготовлення з них виробів називаються декоративним камінням [1]. 

В основу розробленої автоматизованої програми покладено методику кваліметричної оцінки декоративності 

природного каміння, яка полягає у наступному: 

1. Визначення основних показників декоративності (колір, текстурно-структурні особливості, індивідуальні 

властивості декоративного каміння) гірських порід, що досліджується, які наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл балів при оцінці декоративності гірських порід 

Основний показник 

декоративності 

Ознака декоративності Категорія 

ознаки 

Характеристика ознаки 

 

 

Колір (за шкалою 

Манселла) 

відтінок від HUE 5BG 

до N 

від синього до чорного 

насиченість від 6 до 0 від інтенсивно насиченого до 

не насиченого 

світлість від 9 до 1 білого до чорного 

 

 

 

Текстурно-структурні 

особливості 

структура (за абсолютним 

розміром) 

від гіганто- до дрібнозернистої 

структура (за відносним 

розміром) 

рівномірно- або нерівномірнозерниста 

текстурний рисунок від масивного до порфіровидного 

контрастність 1/<1 не контрастний / 

контрастний 

 

Індивідуальні 

властивості 

оптичні ефекти від іризації до сріблястого відливу 

просвічуваність категорія І – категорія ІІІ 

включення прийнятні для певної групи порід / 

не прийнятні для певної групи порід 

 

2. Після проведення визначення усіх основних показників декоративності, отримані дані вносяться до 

розробленої авторами програми (у колонку ‖Визначені параметри‖), яка автоматично здійснює присвоєння бальної 

оцінки у залежності від категорії ознаки з урахуванням коефіцієнтів, що підвищують чи понижують значення 

основного показника декоративності. У результаті автоматизована програма обраховує загальний результат 

декоративності (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Скрин-шот таблиці для вводу даних автоматизованої програми  
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Автоматизована програма розроблена на базі Microsoft Exel.і здійснює обрахування бальної оцінки на підставі 

введених експертом даних щодо основних показників декоративності. Обрахування здійснюється за наступною 

формулою:  

D = С (відтінок+світлота+насиченість) * Kbc * Kwc + Ts (структура+текстурний рисунок+ контрастність) * Kbts * Kwts 

+ I (оптичні ефекти + просвічуваність + включення) * Kbi* Kwi, де : 

D - декоративність,  

С - колір,  

Ts - текстурно-структурні особливості,  

I - індивідуальні властивості декоративного каміння,  

Kwc, Kwts, Kwi - понижуючий коефіцієнт для кожного показника декоративності,  

Kbc, Kbts, Kbi - підвищуючий коефіцієнт для кожного показника декоративності. 

Ця программа дозволяє оптимально та об’єктивно за короткий час оцінити рівень декоративності при 

мінімальній кількості дій експерта. Для роботи з програмою потрібен комп’ютер (смартфон або планшет), що 

підтримує Microsoft Exel. 
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Наведено методичні основи ідентифікації, діагностики, оцінювання якості та вартості виробів з 

декоративних кам'яних матеріалів природного походження з ознаками штучного фарбування (облагородження) 

органічними фарбувальними сумішами. 

Приведены методические основы идентификации, диагностики, оценки качества и стоимости изделий из 

декоративных каменных материалов природного происхождения с признаками искусственного окрашивания 

(облагораживания) органическими красящими составами. 

Рresents the methodological basis of identification, diagnostics, quality assurance and cost of products from 

decorative stone materials of natural origin with signs of artificial coloring (upgrading) organic coloring compounds. 

 

 Штучне покращення декоративних властивостей поверхні кам'яних матеріалів за допомогою органічних 

фарбувальних сумішей широко розповсюджене у практиці виробництва архітектурно-будівельних виробів [2]. 

Головними компонентами таких сумішей є полімерні смоли, віск та парафіни, які є носіями пігментів органічного 

складу.  Головними перевагами даного виду облагородження декоративних кам'яних матеріалів є наступні: 

1. оскільки фарбувальний розчин є фактично суспензією пігменту, є можливість суттєвого підвищення 

концентрації органічних пігментів, порівняно з іонними розчинами мінеральних речовин, розчинність яких обмежена 

фізико-хімічними властивостями розчинника та фарбнику; 

2. можливість застосовувати порівняно високі температури розчинів, що сприяє розкриттю пор субстрату та 

більш активному проникненню фарби у товщу виробу. Якщо для водних розчинів максимальна температура дорівнює 

100 градусам, то для воску та парафіну вона може досягати 130-140 градусів у звичайній атмосфері та понад 200 

градусів у інертній атмосфері; 

3. висока хімічна стійкість отриманих покриттів, обумовлена високою хімічною стійкістю полімерних смол, 

воску та парафіну.  

4. водовідштовхуючі властивості покриттів та суттєве зниження водопоглинання; 

5. низька собівартість фарбування. 

 За своїми методичними основами діагностика штучно фарбованих (облагороджених) виробів з декоративного 

каміння виконується за трьома послідовними етапами.  

1. Встановлення факту наявності ознак штучного фарбування поверхні виробів. 

2. Визначення методу фарбування, ідентифікація пігменту та носія пігменту, який було використано для штучного 

фарбування. 

3. Розрахунок вартості виробу з урахуванням базової вартості виробі та вартості штучного фарбування. 

 Встановлення факту наявності ознак штучного фарбування поверхні виробів з декоративних гірських порід 

органічними фарбувальними сумішами виконується візуально, макро- чи мікроскопічно, і, на відміну від фарбування 

неорганічними сумішами [2] виконується визначення наявності чотирьох, а не п'яти, можливих ознак:  

1) наявність тонких плівок полімерного матеріалу з пігментами відповідного кольору на поверхні та/або у 

заглибинах поверхні виробів; 

2) наявність нетипових для існуючих торгових марок кольорів кам'яного матеріалу;  

3) надлишкова пігментація макро- і мікротріщин у кам'яному матеріалі, насамперед, тріщин спайності у зернах 

породоутворюючих мінералів (карбонатів кальцію та/або магнію);  
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4) наявність градієнтів забарвлення у напрямку вглиб від поверхні виробів (на розрізах, сколах, технологічних 

отворах тощо). 

 П'ятий критерій [2], а саме — ерозія поверхні нестійких мінералів активними у хімічному плані фарбувальними 

розчинами є нехарактерним для органічних фарбувальних сумішей, з огляду на їх порівняно незначну хімічну 

активність. 

 Визначення методу фарбування, ідентифікація пігменту та носія пігменту, який було використано для штучного 

фарбування може виконуватися у польових та лабораторних умовах. 

 У польових умовах головним методом діагностики пігменту та носія є комбінація макро- і мікроскопічного 

визначення кольору поверхні виробу з визначенням кольору розчинника, яким просочено білу бавовняну ганчірку. У 

ході виконання науково-дослідних робіт було розроблено дагностичні таблиці колористичних характеристик головних 

пігментів, які використовуються для фарбування декоративних гірських порід. Визначення кольору виконується за 

системою Мансела (―Munsell Rock Color Chart‖ ISCS-NBS GSoA USA) за наступними колористичними 

характеристиками: відтінок (hue), світлота (value) і насиченість (chroma). Кожному з кольорів Мансела відповідає 

дуже обмежена кількість пігментів, тому визначення кольору відбитку поверхні, обробленої розчинниками на білій 

бавовняній ганчірці є важливою діагностичною ознакою при встановленні факту штучного фарбування. 

 Додаткові дослідження щодо ідентифікації штучних пігментів виконуються за допомогою інфрачервоної 

спектроскопії. 

 Інфрачервона спектроскопія виконується за двома напрямками — визначення власне пігменту та, за можливості, 

визначення носія пігменту чи його залишків. Насамперед, це спирти, кетони, епоксидні смоли, парафіни. 

Ідентифікація ліній у спектрах виконується за каталогами ІЧ-спектрів, у першу чергу за лініями ароматичних та 

гетероциклічних сполук, які є найбільш характерними для штучних органічних пігментів [1, 3]. 

 Вартісна оцінка виробів виконується після встановлення факту штучного фарбування та ідентифікації 

пігменту на основі визначення вартості базового кам'яного матеріалу з урахуванням собівартості нанесення штучних 

органічних пігментів. Таким чином, до звичайної формули визначення вартості виробу з базовою вартістю та 

коефіцієнтами складності і дефектності [2], є можливим використання третього коефіцієнту, який враховує факт 

штучного фарбування. Значення коефіцієнту становить 1 у разі відсутності штучного фарбування та 1,05-1,25 у разі 

наявності ознак фарбування, в залежності від виду пігменту та технологічної складності нанесення.  

 При виконанні наукових досліджень здійснено діагностику якості декоративних кам’яних матеріалів, штучно 

пігментованих органічними сумішами на основі воску, парафіну та сумішами на основі полімерних смол. Фарбувальні 

розчини було виготовлено шляхом розчинення органічних пігментів у розтопленому воску при температурі 110 

градусів за Цельсієм. У якості зразків було використано поліровані окантовані плитки сірого гранодіориту 

Покостівського родовища та білого каррарського мармуру, розміром 5х5х1 см. 

 Нанесення фарбувального розчину було проведено при атмосферному тиску та температурі 110 градусів за 

Цельсієм шляхом занурення зразків у нього. 

 Діагностику якості адгезивних характеристик проведено мікроскопічно методом гратчастих надрізів за ISO 

2409:2013. Суть методу полягає у нанесенні на поверхню покриття двох систем взаємно перпендикулярних надрізів 

з наступною оцінкою адгезивних властивостей за шестибальною шкалою, у якій нулю балів відповідає відсутність 

відшарувань покриттів, а п’яти балам – повне відшарування. Для покриттів з товщиною до 60 мікрометрів, до яких 

відносяться воскові, парафінові та полімерні покриття на силікатних та карбонатних субстратах, шаг надрізів має 

становити 1 мм. Товщина покриттів визначалася мікроскопічно, шляхом фокусування на поверхні покриття та у 

донній частині надрізів 

 Встановлено, що воскові високотемпературні покриття мають кращі адгезивні властивості, порівняно з 

покриттями із полімерних смол. Для мармурів середня бальність адгезії становить 0,7-1,2 (віск) та 2,4-2,8 (полімер). 

Для гранітів відповідно 1,0-1,8 (віск) та 3,0-3,7 (полімер). 

Цікаво, що даними вищеперерахованими методичними засобами є можливим встановлення факту не тільки 

штучного фарбування, але і інших видів додаткової обробки.  

Наприклад, мікро- чи макроскопічне визначення факту низької гідрофільності поверхні виробу, відсутність 

пігменту при обробці поверхні виробу розчинниками, разом з інтенсивними лініями у діапазоні хвильових чисел 850-

1100 та 2100 на інфрачервоних спектрах свідчить про наявність кремнійорганічних сполук силанового ряду, які 

використовуються у безбарвних водовідштовхуючих засобах. 
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