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Вступ 

 

Робочою програмою курсу «Мінералогія» та навчальним планом  

для студентів спеціальності 106 «Географія» передбачено виконання 

лабораторних робіт, в результаті яких студент повинен знати і вміти 

визначати кристалографічні елементів ідіоморфних кристалів,  форми 

мінеральних агрегатів та двійники  кристалів, оптичні, механічні та 

електромагнітні властивості  мінералів, їхню густину, а також 

ідентифікувати мінерали класу силікатів і алюмосилікатів, оксидів і 

гідроксидів, карбонатів, сульфідів, сульфатів, фосфатів,  галоїдів, 

самородних елементів. Дані методичні вказівки покликані ознайомити 

студентів з методикою виконання лабораторних робіт  із загальної 

мінералогії. 

Підготовка до лабораторних робіт полягає у ретельному вивченні 

теоретичних положень, що наведені нижче та в більш розширеному 

вигляді приводяться у рекомендованій літературі (Скакун Л. З. 

Мінералогія. Конспект лекцій . Ч. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2002. – 82 с. ) та самостійному опрацювані  

теоретичних положень, викладених у даних методичних вказівках. 

 

Лабораторна робота № 1. 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИСТАЛОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ІДІОМОРФНИХ КРИСТАЛІВ 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція ідіоморфних мінеральних 

індивідів з чіткими кристалографічними елементами та ознаками, 

графічні зображення кристалів.  

З а в д а н н я: визначати основні кристалографічні елементи 

ідіоморфних мінеральних індивідів, форми кристалів та їх сингонію  

Х і д  р о б о т и. Визначення  геометричних властивостей мінералів 

проводиться в такому  порядку: 

1. Вивчають, кристалографічні елементи мінералу (грані, ребра, 

вершини,  площини і осі симетрії) орієнтуючись на геометричні 

зображення таких елементів (мал. 1, 2). 

2. Вивчають форму кристалів та їх сингонії, орієнтуючись на 

геометричні зображення та на зразки типових форм в музейній 

колекції (мал. 3).. 
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Мал.1. Деякі форми кристалів: а – галеніт, б – пірит, в – кварц, г 

– апатит, д - ортоклаз 

 

Геометричні форми  кристалів. Геометричні форми кожного 

мінерального виду індивідуальна, тобто має свої особливості, що 

залежать від будови його кристалічної решітки. Найпростішими 

формами кристалічних мінералів (або кристалів) є куби, ромби, 

призми, піраміди (мал.1). Однак, в природі частіше зустрічаються 

кристали, форми яких утворені суміщенням кількох простих форм, 

або зростки кристалів різної конфігурації .  
 

 

 

При всій різноманітності форм,  в кожному кристалі можна знайти 

важливі для діагностики такі елементи: а) площини, що його 

обмежують - грані кристалу; б) лінії, які утворюються від перетину 

граней кристалу - ребра кристалу; в) кути між гранями - кути 

кристалу; г) точки перетину ребер – вершини кристалу .Кожна грань 

кристалу чітко відповідає певній стороні його кристалічної решітки, 

тому за першим законом кристалографії (науки про кристали) в 

кристалах певної речовини кути між гранями завжди постійні. Ця 

закономірність дозволяє по замірах кутів між гранями віднести 

кристал до того чи іншого мінерального виду. 

Грані, ребра, кути і вершини кристалу симетрично розміщені в 

просторі відносно уявних площин симетрії (Р) та  закономірно повто-

рюються при обертанні навколо  осей симетрії (L).  При обертанні 

навколо осі симетрії на 360° окремі елементи кристалів можуть 

повторюватись 2, 3, 4 і 6 разів. Відповідно цьому осі  називаються 

осями симетрії другого, третього, четвертого і шостого порядків і 

позначаються L2, L3, L4, L6 (мал. 2).  
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Мал. 2. Осі симетрії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристалографічні сингонії.  Всі кристали  за наявністю тієї чи 

іншої кількості осей і площин симетрії поділяють на сім  груп або 

сингоній (мал. 3). 

Кубічна сингонія (1): всі три осі симетрії однакової довжини і 

орієнтовані взаємно перпендикулярно. Типові форми кристалів: куб, 

октаедр (восьмигран-ник), тетрагонтриоктаедр (24-гранник). 

Тетрагональна сингонія (2): три осі розміщені взаємно 

перпендикулярно, дві з них мають однакову довжині і лежать в одній 

площині, третя (головна вісь) довша чи коротша. Типові форми 

кристалів: біпіраміди, квадратні призми.  

Гексагональна сингонія (3): три з чотирьох осей розмічені в одній 

площині, мають рівну довжину і перетинаються під кутом 120
о
; 

четверта вісь має іншу довжину і орієнтована перпендикулярно до цієї 

площини. Типові форми кристалів: шестигранні призми і піраміди. 
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Мал. 3. Сингонії кристалів 

Тригональна сингонія 

(4): осі і кути відповідають 

таким із попередньої 

сингонії Поперечне січення 

основної призматичної 

форми трикутне. Типові 

форми кристалів: ромбоедри, 

трикутні піраміди. 

Ромбічна сингонія (5): 

три осі різної довжини, 

орієнтовані взаємно 

перпендикулярно. Типові 

прості форми кристалів: 

ромбічні призми, та 

біпіраміди. 

Моноклінна  сингонія 
(6): три осі різної довжини, 

дві розміщені взаємно 

перпендикулярно, а третя під 

косим кутом до них. Типові 

прості форми кристалів: 

базопінакоїди та скошені 

пінакоїди. 

 Триклінна сингонія (7): всі 

три осі мають різну довжину 

і орієнтовані скісно відносно 

одна одної. Характерними є   

несиметричні кристали – 

моноедри.  

 

 

 

 

Лабораторна робота № 2. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ДВІЙНИКІВ  КРИСТАЛІВ  

 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція кристалів різних мінералів 

з чіткими геометричними  формами, які зрослися докупи як двійники.  
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Мал. 4.  Двійники: А – прості, 

Б – полісинтетичні. 

З а в д а н н я: визначати і охарактеризувати двійники гіпсу, кварцу, 

альюбіту, плагіоклазу..  

 Х і д  р о б о т и. Визначення основних типів двійників і форм 

мінеральних агрегатів проводиться в такому  порядку: 

1. Вивчають і характеризують двійники гіпсу типу «хвіст ластівки» 

(мал. 4). 

2. Вивчають і характеризують двійники кристалів кварцу (мал. 4, 

а).. 

3. Вивчають і характеризують двійники кристалів кварцу  

4. Вивчають і характеризують двійники кристалів альбіту. 

5. Вивчають і характеризують полісинтетичні двійники у 

плагіоклазу (мал. 4 б). 

6. Визначають площини і закон двійникування  

 

 Двійники. Зростки кристалів поділяються  на закономірні і 

випадкові. До закономірних  зростків належать так звані двійники, які 

бувають простими і складними (мал. 4). 

 

 

Прості двійники - це зростання 

двох однакових за формою 

кристалів, що розвернуті один 

відносно одного на 180 і нагадують 

дзеркальне відбиття самих себе в 

певній уявній площині 

двійникування. Такими, наприклад, є 

двійники гіпсу, які мають назву 

"хвіст ластівки’’. Якщо в двійник 

зростаються більше двох кристалів, 

то він називається складним або 

полісинтетичним. Останні 

характерні для кристалів 

плагіоклазу. 

Закон двійникування — кристалографічна закономірність, 

яка характеризує взаємовідношення індивідів двійника. 

Цей закон визначається символами дв. пл. (для двійників по 

площині), дв. осі (для двійників по осі), а для комплексних 

двійників – символом двох двійників осей або двійник осі і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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двійник площини. Для деяких мінералів певне двійникування 

настільки характерне, що дістало назву спеціальних законів за 

назвою цих мінералів, за їх місцем знаходження або за 

прізвищем дослідника, наприклад, Закон 

двійникування алмазний, Закон двійникування альбітовий, 

Закон двійникування арагонітовий і т.д. 
 

 

Лабораторна робота № 3. 

ВИЗНАЧЕННЯ  ФОРМ МІНЕРАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 

 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів і мінеральних 

агрегатів з чіткими формами мінеральних агрегатів.  

З а в д а н н я: визначати основні типи і форми мінеральних 

агрегатів (мал. 5).   

Х і д  р о б о т и. Визначення основних типів і форм мінеральних 

агрегатів проводиться в такому  порядку: 

1. Вивчають і характеризують друзи і щірки різних 

мінералів. 

2. Вивчають і характеризують конкреції різних  (мал. 4, а).. 

3. Вивчають і характеризують натічні утворення (сталактити, 

сталагміти, бруньки,шишки) різних мінералів. 

4. Вивчають і характеризують зернисті агрегати та ооліти. 

5. Вивчають і характеризують коломорфні  та тичкуваті 

агрегати (малахіт, кальцит, ґетит).  

6. Вивчають і характеризують графічні та мірмекітові 

зростки. 

7. Вивчають і характеризують дендрити різних мінералів. 

8. Вивчають і характеризують псівдосморфози одних 

мінералів по іншому. 

9.  

Випадковими зростками кристалів є друзи, щітки, 

конкреції, секреції, ооліти, дендрити та ін. (мал.5) 

В друзах окремі кристали утворені від спільної основи, але 

орієнтовані в дещо різних напрямках; в щітках вони паралельні 

один до одного.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82
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Конкреції і секреції мають радіально-променисту будову. В 

конкреції ріст мінерального агрегату відбувається від центру до 

периферії кулястої форми; в секреції - навпаки, ріст мінералів 

відбувається від стінок кулястих пустот до середини  

Ооліти – це сферичні утворення з концентричним 

розтащуванням зон росту мінералу (халцедон, кремінь, пірит, 

карбонати, ґетит, боксити).  

 Дендритами називають деревовидні мінеральні зростки, 

розвинуті у вигляді гілочок, розеток, своєрідних мережив в 

якійсь одній площині, найчастіше по тріщинах. Яскравим 

прикладом цих  мінеральних агрегатів служать дендрити льоду 

на віконному склі – морозні малюнки утворені  при 

кристалізації (замерзанні) води.  

Дендрити – це і гілчасті зростки мінеральних індивідів 

(самородна мідь, піролюзит). 

Натічні форми мінеральних агрегатів, як правило, мають 

приховану кристалічну будову і представлені наростами у 

вигляді сталактитів, сталагмітів, бруньок, шишок тощо. 

Епітаксичні зростки – орієнтоване послідовне наростання 

одного індивіда на інший зі збереженням орієнтації деяких 

структурних елементів мінералу-підкладки; приклади: 

наростання альбіту на ортоклазі, халькопіриту на сфалериті, 

піротину на кальциті). Відміни епітаксичних зростків: 

синтаксичні (одночасовий ріст підкладки та новоутворення), 

ендотаксичні (внутрішні, що формуються внаслідок розпаду 

твердих розчинів: нова фаза закономірно орієнтована всередині 

підкладки), автоепітаксичні (орієнтоване наростання двох 

індивідів одного мінерального виду; для прикладу: булавоподібні 

зроски кристалів кварцу, зроски індивідів кальциту). 
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Мал. 5. Форми мінеральних агрегатів (за Новосадом Я.О.): а – 

друза, б – конкреція, в – секреція, г – сталактити, д – сталагміти 

 

Графічні та мірмекітові зростки – свідчення одночасного 

формування мінералів (приклади: зростки кварцу та ортоклазу; 

зростки сульфосолей).  

Структури розпаду твердих розчинів (пертити, зростки 

сфалериту та халькопіриту, піротину та пентландиту, 

борніту та халькозину).  

Псевдоморфози – заміщення мінералу або агрегату мінералів 

агрегатом мінералу або мінералів іншого виду із повним або 

частковим збереженням його форми (ґетит по піриту, пірит по 

органічних утвореннях, кварц по кальциту).  
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Лабораторна робота № 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  МІНЕРАЛІВ  

 
Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів з 

реперезентативними оптичними властивостями, джерело світла, 

бісквіт, лупа 2-5 кратного збільшення,  музейна колекція зразків 

мінералів з типовими оптичними властивостями.  

З а в д а н н я: визначати такі основні оптичні властивості мінералів 

як колір в куску, колір в порошку, блиск, прозорість,  

Х і д  р о б о т и. Визначення оптичних властивостей мінералів 

проводиться в такому  порядку: 

1. Вивчають ідіохроматичне (власне), постійне, мінливе, 

псевдохроматичне монохроматичне забарвлення мінералів  при 

денному світлі (при штучному освітленні відтінок кольорів може 

спотворюватись), орієнтуючись на зразки типових форм в музейній 

колекції. 

2. Вивчають плеохроїзм в мінералі, просвічуваням його променем  

в різних напрямках.  

3. Вивчають люмінесценцію в мінералі, просвічуваням його 

ультафіолетовим променем.  

4. Визначають блиск мінералу, порівнюючи його з типовими 

взірцями блиску мінералів в музейній колекції. 

5. Визначають прозорість мінералу, розглядаючи його навпроти 

джерела світла. 

Результати визначень записують в таблицю 1.  

 

Оптичні властивості мінералів.  
Щоб дати правильне визначення гірським породам і рудам, 

необхідно перш за все встановити, з яких мінералів вони 

складаються. Для цього існує кілька методів діагностики. Одні з 

них ґрунтуються на вивченні оптичних властивостей мінералів 

під мікроскопом та візуально, тому найбільш доступні при 

проведенні польових геологічних досліджень. 
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Головними серед оптичних властивостей, на які слід звертати 

увагу при візуальній діагностиці мінералів, є такі: колір мінералу 

в куску, колір мінералу в порошку (риска), блиск,  прозорість,. 

 Колір мінералів і типи їхнього забарвлення. Колір 

мінералів у відбитому та пропущеному світлі (приклад: 

гематит, кіновар, пірит). Залежність забарвлення від 

тріщинуватості та розміру індивідів. 
Причини появи забарвлення мінералу зумовлені електронними 

процесами у кристалічній структурі, енергія яких відповідає 

довжинам світлових хвиль. Здебільшого ці процеси потребують 

зовнішнього збудження (наприклад, опромінення світлом) і 

супроводжуються змінами в розподілі енергії. Такі зміни пов’язані з 

переміщенням електронів між орбіталями всередині атомів, іонів, що 

складають кристал, або ж обміном енергії між дефектами кристалів.  

 Колір мінералу зумовлений селективним (вибірковим) 

поглинанням частини світлових хвиль спектра білого світла. 

Якщо мінерал пропускає/відбиває тільки випромінювання 

певної смуги спектра, а інші промені поглинає, тоді людське око 

й сприймає цей колір. Наприклад, зелений колір смарагду 

(різновид берилу) відповідає пропусканню світла в довжинах 

хвиль від 5000 до 5500 Å, багряно-червоний колір рубіну 

(різновид корунду) відповідає пропусканню суміші двох смуг 

спектра: червоно-оранжевої (~ 6000-7000 Å) і синьої (~ 4400-

4800 Å). Рожевий колір нікеліну зумовлений виразним 

відбиттям червоної частини спектра на тлі загального високого 

відбиття. Особливості пропускання та поглинання світла 

мінералами вивчають за методами оптичної спектроскопії.  

Колір  мінералу  в  куску  існує завдяки вибірковому 

поглинанню ним променів певної частини світлового спектру 

(наприклад, зелений мінерал берил відбиває або пропускає 

зелені промені спектру і поглинає всі інші кольори). Одним 

мінералам властивий якийсь певний, більш-менш стабільний 

колір, наприклад: сірка - жовта, лазурит - синій, магнетит - 

чорний. Інші мінерали - флюорит, кварц, гранат змінюють свої 
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кольори в залежності від тих чи інших хімічних домішок, 

включень або дефектів кристалічної решітки.  

Колір мінералу  в порошку  або колір риси служить більш 

надійним показником властивого для мінералу забарвлення, 

тому що він більш залежить від кольору власне самого мінералу, 

ніж від домішок і дефектів його кристалічної решітки. Щоб 

отримати порошок мінералу, необхідно провести ним по 

шорсткій фарфоровій пластинці (бісквіту), на якій мінерали з 

твердістю до 5 залишають порошкоподібний слід у вигляді 

риси.  

Розрізняють такі типи забарвлення мінералів: 

 ідіохроматичне (власне), зумовлене 

кристалохімічними особливостями мінералу: 

 постійне, для мінералів сталого складу; 

 мінливе, для багатьох мінералів-твердих розчинів;    

 псевдохроматичне (фальшиве, чуже), зумовлене 

наявністю включень-пігментів (інших забарвлених мінералів, 

органічної речовини) або явищами інтерференції в 

мінеральних зростках. 

Власне забарвлення мінералу  контрольоване його хімічним 

складом . Кольоропоглинальними центрами для такого типу 

забарвлення є як основні (формульні) компоненти мінералу, так 

і незначні ізоморфні домішки.   

Мінерали із постійним характерним забарвленням:  

сині – азурит, лазурит, ковелін; 

зелені – малахіт; 

рожеві – еритрин, родохрозит, родоніт, нікелін; 

жовті –  аурипігмент, уранові слюдки, халькопірит; 

червоні –  реальгар, кіновар. 

Забарвлення  мінералів-твердих розчинів. Приклади зміни 

забарвлення залежно від вмісту заліза:  

 темно-зелений або чорний колір біотиту, геденбергіту;  

 білий до темно-зеленого колір діопсиду, актиноліту;  

 сфалерит ZnS білий, слабкожовтуватий без домішок 
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заліза  змінює колір залежно від вмісту Fe від жовтого (<1% 

Fe) через коричневий (2-8 % Fe) до чорного (8 % Fe). 

Приклади забарвлення, яке створюють незначні ізоморфні 

домішки:  

 галіт, безколірний за природою, може набувати голубого 

до синього кольору за наявності в структурі радіоактивних K
40

, 

Rb
87

 ; 

 кальцит може набувати жовтуватого кольору за 

наявності домішок заліза; рожевого - з домішками Mn і Co; 

яблучно-зеленого - з домішками Ni;  

 без заліза колір сфалериту можуть створювати інші 

домішки: зелений - Co
2+

, червоний і оранжевий - незначні 

домішки Cd
2+

,  Ag
+
, In

3+
, Sn

4+
. 

Склад і кількісне співвідношення домішок зумовлене, з одного 

боку, особливостями кристалічної структури, з іншого, – 

умовами формування. Забарвлення  мінералів-твердих розчинів 

є типоморфною ознакою.   

Псевдохроматичне (фальшиве) забарвлення зумовлене 

такими факторами: 

 численні включення яскраво забарвлених мінералів у 

безбарвному мінералі-господарі, подекуди як  наслідок 

розпаду твердих розчинів (включення гематиту  створюють 

червонувате забарвлення  польових шпатів, сильвіну; 

включення хлориту зумовлюють зелене, а включення 

рутилу - голубе забарвлення кварцу); 

 дисперсія світла – різнобарвна, веселкова гра каменю 

(алмаз); 

 розсіяння світла тонкими флюїдними та мінеральними  

включеннями та фазовими границями певної орієнтації – 

гра барв у разі адулярисценції та авантюрисценції, 

астеризм, («зірчастість») корунду, піроксенів;  

 інтерференція світла в тріщинах, у тому числі  спайності, 

виповнених повітрям (іризувальний кварц, кальци;т) 

  інтерференція світла на поверхневих напівпрозорих сильно 
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заломлювальних плівках (відливи на халькопіриті, борніті, 

піриті, ґетиті); 

 інтерференція світла під час проходження через 

тонкопластинчасті або глобулярні зростки (іризація  

плагіоклазів зі структурами розпаду твердих розчинів та 

тонкими полісинтетичними двійниками; опалесценція 

благородного опалу, який складається із глобул (150-300 

нм) кристобаліту або тридиміту – поліморфів SiO2). 

Формування ідіохроматичного забарвлення мінералів. 

Фізична природа поглинання певної частини світлового спектра 

здебільшого пов’язана з позицією хромофорів у структурі 

мінералу. Один і той самий хромофор може давати різні кольори 

залежно від його взаємодій у структурі: приклади - мідь в 

азуриті та малахіті, залізо в альмандині, андрадиті та олівіні.   

Забарвлення мінералу створене входженням перехідного 

металу в структуру мінералу  і визначене типом елементів-

хромофорів, їхньою комбінацією (з урахуванням валентного 

складу та концентрацій), позицією та оточенням у структурі.  

Плеохроїзм (ди- та трихроїзм) – здатність мінералу до зміни 

селективного поглинання залежно від напряму проходження 

світла через кристал; візуально виявляється як зміна 

забарвлення в різних кристалографічних напрямах. Приклади: 

кордієрит (діахроїт), рубін. Зміна забарвлення у разі зміни 

освітлення (олександрит). Використання для огранювання 

дорогоцінних каменів. 

Зміна забарвлення мінералу під дією зовнішніх чинників 

(нагрівання, проникаюче випромінювання) (циркон, кварц 

(цитрин-аметист), жовтий топаз). 

Люмінесценція – випромінювання   мінералу у видимому 

світлі (свічення), збуджене певним енергетичним впливом 

(різного типу високоенергетичне випромінювання, нагрівання, 

механічні зусилля, деформація) на нього. Внаслідок цих впливів 

електрони в кристалічній структурі переходять у збуджений, 

високоенергетичний стан, який є нестабільним, а повертаючись 
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у  початковий стан, виділяють енергію, частково у видимому 

діапазоні. 

Згідно з природою збудника виділяють такі типи 

люмінесценції: 

 фотолюмінесценція (флюорисценція) зумовлена 

опроміненням в ультрафіолетовому діапазоні (характерна для 

апатиту, циркону, діаманту, флюориту, кальциту, шеєліту); 

свічення, що спостерігається деякий час після зняття 

зовнішнього випромінювання називають фосфорисценцією; 

 катодолюмінесценція збуджена потоком електронів (в 

кварцу, кіаніту, та мінералів, що мають фотолюмінесценцію); 

 рентгенолюмінесценція збуджена рентгенівськими 

променями; 

 електролюмінесценція збуджена електричним полем; 

 термолюмінесценція збуджена нагріванням вище деякого 

порогового значення; 

 триболюмінесценція збуджена  пружними коливаннями, 

ударом, тертям (галіт, сфалерит, флюорит, кварц). 

Стимулювання люмінесценції ізоморфними домішками 

перехідних металів. 

Люмінесценція мінералів як діагностична і типоморфна 

ознака.  

 

Блиск мінералів . Блиск - це вигляд мінералу у відбитому 

світлі. Розрізняють два головні типи блиску: металічний і 

неметалічний, та проміжний між ними - напівметалічний.  

Відчуття блиску зумовлене кількістю і характером світла, 

відбитого поверхнею мінералу. Блиск залежить від якості 

поверхні; на різних гранях кристала він може відрізнятись. Є 

зв’язок між показником заломлення і блиском мінералів.  

Металічний блиск простежується в мінералів, що сильно 

відбивають світло, непрозорі в видимому світлі (хоча можуть 

часто пропускати інфрачервоні промені, наприклад пірит, 

енаргіт). Показник заломлення цих мінералів понад 3. 

Металічний блиск мають самородні метали і непрозорі 
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сульфіди та арсеніди (пірит, арсенопірит, халькопірит, 

галеніт, піротин, пентландит, нікелін, герсдорфіт, кобальтин). 

Металічний блиск стає відчутнішим зі збільшенням показника 

відбиття мінералу (співвідношення світла, що впало на мінерал, 

і світла, відбитого від мінералу) (див. табл. 4, 5).  

Напівметалічний блиск мають звичайно напівпрозорі 

мінерали групи сульфідів та оксидів( ільменіт, куприт, 

гематит, кіновар), а також магнетит, що сильно поглинає 

світло. 

Неметалічний блиск  або полиск має такі різновиди: 

алмазний (в алмазу, сфалериту); скляний (у силікатів, в кварцу 

на гранях,  в кальциту); жирний (в кварцу на зламі, тальку, 

ніфеліну); перламутровий (в слюд); шовковистий (в алебастру). 

Блиск всіх видів по інтенсивності поділяється на сильний, 

слабкий і матовий (коли блиск практично відсутній). 

Полиск як відображення характеру зламу та агрегативності 

мінеральних індивідів і агрегатів. Відміни полисків:  

 масний полиск мають мінерали або агрегати мінералів 

переважно з алмазним, рідше скляним блиском, у яких 

поверхня з численними мікронерівностями; такий полиск 

може бути в алмазу із тонкою скульптурою граней, в 

тонкозернистих агрегатів сфалериту, кіноварі, самородної 

сірки; 

 восковий полиск мають світлозабарвлені мінерали зі 

скляним блиском на нерівних поверхнях зламу (кальцит, 

барит, кварц) або ж їхні дрібнозернисті агрегати; наприклад, 

приховано-кристалічні агрегати, такі як халцедон, опал;  

 смолистий полиск мають мінерали зі скляним блиском 

чорного чи темно-коричневого кольору в тонкозернистих 

агрегатах або такі, що піддані метаміктовим змінам 

(наприклад, аланіт, пірохлор);  

 шовковистий полиск мають мінерали в паралельно-

волокнистих агрегатах (хризотил- і амфібол-азбести, гіпс-

селеніт, арагоніт, ґетит);  
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 перламутровий полиск мають мінерали зі скляним блиском 

та досконалою спайністю (тальк, слюди, гіпс, кальцит, 

флюорит, пластинчасті цеоліти (найсильніше в 

гейландиту)); 

 матовий, бляклий полиск простежується в мінералів із 

поверхнею, що розсіює світло, або ж у їхніх тонкозернистих 

агрегатів. 

Прозорість  - здатність мінералу в тій чи іншій мірі 

пропускати світло. За цією ознакою розрізняють мінерали 

прозорі, котрі пропускають світло подібно до скла (гірський 

кришталь, чистий кальцит); напівпрозорі, які пропускають 

світло частково, як матове скло (гіпс, халцедон); просвічуючі по 

тонкому краю (кремінь, польові шпати); непрозорі, тобто ті, 

котрі не пропускають світла навіть в дуже тонких пластинках 

(пірит, лімоніт). 

При дослідженні кожного мінералу необхідно фіксувати як 

можна більше його фізичних властивостей, так як лише їх 

комплекс дозволяє правильно визначити мінерал.  

Відбивна здатність мінералу. Поглинання. Співвідношення 

відбиття та поглинання, прозорість мінералу. Розсіювання 

світла. Прозорі, напівпрозорі, непрозорі (рудні) мінерали. 

Пояснення оптичних властивостей мінералів з погляду моделей 

їхньої кристалічної будови (модель молекулярних орбіталей у 

кристалічному полі; зонна модель). Роль дефектів у формуванні 

оптичних властивостей мінералів.  

Спектри пропускання та спектри поглинання. В ІЧ-

інтервалі (довжини хвиль 4.0-7.5 мкм) поглинання зумовлене 

коливанням вузлів кристалічної ґратки. Близько-ІЧ інтервал (0.8 

- 4.0 мкм) поглинання фіксує молекулярні коливання в межах 

комплексів, що належать до складу структури, зокрема молекул 

води, СН4, СО2 (включених у структуру та адсорбованих на 

поверхні індивідів). Видимий діапазон спектра відповідає за 

поглинання світла селективно-поглинальними кольоротворними 

центрами – хромофорами, тобто іонами або групами іонів, що 

адсорбують (поглинають) світло з певною довжиною хвилі.  
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Лабораторна робота № 5 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ  МІНЕРАЛІВ 

 
Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів з 

реперезентативними механічними і електромагнітними 

властивостями, шкала твердості мінералів Ф. Мооса, засоби для 

вимірювання  механічних властивостей речовин, магнітна стрілка, 

джерело постійного струму, музейна колекція зразків мінералів з 

типовими фізичними властивостями.  

З а в д а н н я: визначати основні механічні властивості мінералів як 

твердість, пружність, пластичність, крихкість, злам, спайність 

окремість, а також емектромагнітні властивості окремих мінералів –  

феромагнетизм,  діамагнетизм, парамагнетизм, пєзоелектричність, 

напівпровідність,  піроелектричність.  

 Х і д  р о б о т и. Визначення фізичних властивостей мінералів 

проводиться в такому  порядку: 

1. Вивчають твердість мінералів, користуючись шкалою Мооса і 

підручними засобами. 

2. Визначають пружність, пластичність, крихкість  мінералів.  

3. Визначають злам, спайність, окремість мінералів різних видів, 

при цьому орієнтуються ж на зразки типової спайності і зламу 

мінералів в музейній колекції. 

4. Ознайомлюються з феромагнетними,  діамагнетними, 

парамагнетними, пєзоелектричними, напівпровідниковими,  

піроелектричними мінералами.  

 Результати спостережень записують в таблицю 1. 

Твер-

дість 

за 
шка-

лою 

Мооса 

 

Назва 

мінерала- 
еталона 

 

Хiмiчна 

формула 

 

Замiнник 

мiнералу- 
еталона 

Твердість 

замінника 

за шкалою 
Мооса 

Твердість 

мінерала- 

еталона за 
склеромет- 

ром, 

кГ/мм2 
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Механічні властивості мінералів. 

Поведінку мінералу в разі деформації описують закони 

фізики; вона визначена силою зв’язків, кристалічною 

структурою та поверхневими властивостями мінералу. 

Твердість,пружність, пластичність, крихкість, в’язкість – 

параметри міцності, відпірності руйнуванню.  

Твердість – властивість твердого тіла, яка узагальнює 

пластичну деформацію, пружну деформацію і розрив. Звичайно 

твердість визначають як опір дряпанню (перетиранню). 

Для металів і деяких мінералів (нікелін, халькозин), що є 

пластичними,  твердість – це міра пластичної деформації. 

Унаслідок  дряпання залишається блискучий металічний слід. 

Для крихких мінералів  твердість визначає розмір 

навантаження, потрібного для початку руйнування мінералу. 

Твердість  - це ступінь опору, що проявляється мінералом при 

зовнішньому механічному впливі, зокрема, дряпанні. Вона 

визначається спостереженням: легко чи важко один мінерал 

дряпається іншим мінералом або предметом відомої твердості. 

Для цього досліджуваний мінерал порівнюють за твердістю зі 

шкалою Ф. Мооса, в якій 10 еталонних мінералів розміщено в 

порядку збільшення їх відносної твердості: 

Діагностичне значення твердості. Відносна та абсолютна 

твердість. Шкала твердості за Моосом. Методи визначення 

абсолютної твердості. Абсолютна мікротвердість (кг/мм
2
).  

1 Тальк Мg3(OH)2[Si4O10] м'який олiвець 1,0-1,5 2,4 

2 Гiпс CaSO42H2O нiготь 2,2-2,5 36 

3 Кальцит CaCO3 бронзова монета 3,4-3,5 109 

4 Флюорит CaF2   189 

5 Апатит Ca5(F,Cl,OH)[PO4]3 скло 5,0 536 

6 Ортоклаз K[AlSi3O8] стальний ніж 5,5-6,0 795 

7 Кварц SiO2 інструментальна 

сталь 

 

7,5-8,0 

 

1120 

8 Топаз Al2(F,OH)2[SiO4]   1427 

9 Корунд Al2O3   2060 

10 Алмаз C   10060 



22 

 

Вимірювання мікротвердості – метод діагностики.  Залежність 

між відносною (за шкалою Мооса) та абсолютною твердістю.  

Відмінність твердості на поверхнях граней, спайності, вплив 

будови агрегату. Зв’язок твердості із кристалічною структурою 

мінералу. Залежність мікротвердості від складу і структурної 

недосконалості. Природне затвердіння в разі деформації. 

Пружність – зворотна деформація. Межа пружності. 

Залишкові  пластичні деформації. Фаза плинності.  

Пластичність – поступова незворотна деформація без 

формування макроскопічних розривів суцільності. Розрив 

суцільності зразка. Межа міцності.  

Крихкість – деформація, що супроводжується втратою 

суцільності матеріалу. 

Приклади пружних, пластичних та крихких мінералів. 

Пружність – діагностична ознака (флогопіт має пружні луски, 

хлорит та крихкі слюди – кришаться в разі згинання). 

Пластичність самородних металів, нікеліну, халькозину, 

графіту, молібденіту. Крихкі – сфалерит, галеніт, кальцит. 

Механічні властивості анізотропні. Залежність механічних 

властивостей від типу хімічного зв’язку та складу мінералу. 

Вплив дефектності на пластичність та крихкість мінералу. 

Фактори, що впливають на характер деформації: 

 середовище (наявність води, розплаву); 

 температура; 

 швидкість деформації; 

 масштабний фактор; 

 тип напруженості (стискування чи розтяг). 

В’язкість – поглинання енергії до початку руйнування. 

Висока в’язкість  полікристалічних утворень  – карбонадо 

(тонкокристалічний алмазний агрегат), жад (тонкозернистий 

агрегат крихкого жадеїту), нефрит (аналогічний агрегат 

амфіболу). 

Міцність – це опір руйнуванню, розриву зв’язків між 

атомами в структурі мінералу.  Міцність не пов’язана із 

твердістю. 
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Злам  мінералу - форма поверхні, що утворюється при 

розколюванні мінералів, котрі не мають спайності. У цих 

мінералів розрізняють такі злами: раковистий - подібний на 

поверхню раковини (у кварцу, кременю), скалкуватий - 

подібний до поперечного зламу деревини (у рогової обманки), 

землистий (у каоліну), нерівний, ступінчастий та інші. 

Природа поверхні зламу. 

Спайність - здатність мінералу розколюватись в певних 

напрямках, паралельних його граням, з утворенням на місці 

розколу більш-менш досконалих площин. За досконалістю 

спайність поділяють на такі ступені: дуже досконалу - мінерал 

нігтями розщеплюється на окремі тонкі пластини (слюди, гіпс); 

досконалу - мінерал при ударі молотком легко розколюється по 

рівних площинах (кальцит, галіт); середня - при ударі молотком 

мінерал розколюється з утворенням ступінчастих площин і 

нерівних зламів (польовий шпат, рогова обманка); недосконала -  

паралельні площини утворюються дуже рідко (апатит); дуже 

недосконала - рівні площини на зламі відсутні  

Крихке руйнування кристала за системою гладких  

кристалографічно фіксованих площин, орієнтація яких 

визначена  напрямом мінімальної сили зв’язку між позиціями 

кристалічної структури, називають спайністю; самі ж площини, 

уздовж яких відбувається руйнування площинами спайності. 

Спайність паралельна до реальних граней і має свої індекси. 

Ступінь досконалості спайності від дуже досконалої до дуже 

недосконалої. Залежність спайності від складу мінералу (ряд 

твердих розчинів шеєліт – повеліт CaWO4 – CaMoO4). 

Подібність спайності в ізоструктурних мінералів. 

Окремість – наслідок розпаду твердих розчинів (піроксен, 

галеніт, корунд, магнетит), перетворень з упорядкуванням 

структурних позицій (домішок) (піротин),  двійникування 

(корунд). Упевнено відрізнити площини спайності та окремості 

можна тільки після визначення їхньої кристалографічної 

орієнтації та з’ясування позиції в кристалічній структурі 

мінералу. 
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Магнітні властивості мінералів  

Мінерали-природні магнети – магнетит, піротин, магеміт, 

камасит. Магнетні властивості мінералів виявляються в разі 

накладення на них зовнішнього магнетного поля. В 

кристалічному тілі виникає індуковане магнетне поле, за 

характером якого виділяють: 

 діамагнетики.  В діамагнетиках  індуковане поле має 

протилежний напрям. Тому, при  пересуванні діамагнетного тіла  

в напрямку зменшення  сили магнетного поля,   зі сторони 

магнетного поля виявляється слабкий опір цьому руху.  

Приклади: галіт, кальцит, кварц, польові шпати, лід; 

 парамагнетики. В них індуковане поле збігається за 

напрямом із зовнішнім (є постійні магнетні диполі – атоми з 

неспареними електронами). Притягування, що простежується у 

разі зсування матеріалу в напрямі зростання інтенсивності 

магнетного поля, пропорційне до сили зовнішнього поля. 

Приклади власне парамагнетиків: пірит, залізовмісні силікати, 

берил, самородна мідь, олівіни, сидерит. Парамагнетики 

поділять на:  

o феримагнетики:  магнетит, ґрейгіт, клінопіротин; 

o антиферомагнетики: гематит, ґетит, 

гексапіротин; 

 феромагнетики. Наявність власного магнітного поля, що 

наростає у випадку накладання зовнішнього поля . Приклади: 

самородне  залізо, камасит (метеоритне нікелисте залізо). 

Природа магнетності. Зникнення магнетного моменту в разі 

спарювання електронів із протилежними спінами. Наявність 

неспареного електрона - причина магнетизму в мінералів із 

такими катіонами: Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
2+

, Mn 
3+

, Mn
 4+

, Cr
3+

, Co
2+

, Ni
2+

, 

Cu
2+

, V
3+

, U
4+

, Dy
3+

, Er
3+

, Gd
3+

, Nd
3+

, Ce
4+

. 

Індукованість магнетного поля в мінералах у разі взаємодії із 

зовнішнім полем. Магнетний момент (м
3
/кг ). Магнетна 

сприйнятливість. 

Температурна залежність магнетних властивостей. Спадання 
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магнетної сприйнятливості у фери- та феромагнетиків з 

підвищеням температури (стала Кюрі (~ 580°C для магнетиту)) 

та її зростання в антиферомагнетиків. Магнетні домени - 

ділянки з однорідною магнетною структурою. Магнетна 

компенсація – зворотна та незворотна.  

Вчення про геомагнетизм. Природа та значення магнетного 

поля Землі. Геологічне та промислове використання магнетності 

мінералів – розшифровування геологічної історії Землі; 

геофізичні методи розшуків руд та вивчення надр; технологія 

переробки руд.  

 

Електричні властивості мінералів  

Електричні властивості – опір, електропровідність. 

Провідники, напівпровідники, діелектрики. Залежність 

електричних властивостей від типу хімічного зв’язку в мінералі. 

Ширина забороненої зони й електричні властивості.  

Мінерали-напівпровідники: власні, домішкові (електронні та 

діркові) (приклад піриту, арсенопіриту, сфалериту). Анізотропія 

провідності в анізотропних мінералів. Зміна електричних 

властивостей залежно від температури і тиску.  

Мінерали-піроелектрики. Виникнення електричного заряду 

в разі зміни температури мінералу (турмалін); ця властивість 

виявляється в нецентросиметричних мінералах уздовж  

полярних напрямків. У таких мінералах  кінці полярної осі 

стають різнозарядними; відповідно, розрізняють аналогічний (+) 

та антилогічний (-) полюси. 

Мінерали-п’єзоелектрики. Виникнення електричного заряду в 

разі прикладення до мінералу напрямленого тиску (кварц, 

турмалін); виявляється в мінералах з однією або декількома 

полярними осями. Практичне використання: стабілізація 

частоти радіостанцій, електроосциляції кварцу в електронних 

годинниках, датчики тиску із кварцу (звукові локатори) і 

турмаліну (вимірювання сили атомного вибуху).  
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Псевдопіроелектричні властивості - термічне стискання в разі 

нерівномірного нагрівання та виникнення п’єзоелектричного 

ефекту. 

Мінерали-трибоелектрики – сірка, евклаз BeAl(OH)[SіO4], 

флюорит.  

Використання електричних властивостей мінералів під час 

геофізичних розшуків. 

 

Термічні та поверхневі властивості мінералів  
Термічні властивості, термічне розширення, анізотропія 

термічного розширення; 

плавлення, поглинання/виділення тепла під час плавлення; 

конгруентне (прямий перехід мінерал  розплав, наприклад, 

плагіоклаз  розплав) та інконгруентне (мінерал  розплав + 

новий мінерал  розплав, наприклад, калішпат  

розплав+лейцит) плавлення; 

розкладання мінералів з ендо- та екзотермічними ефектами: 

втрата кристалізаційної води (гіпс  ангідрит), розкладання 

мінералів, що містять гідроксил-іони або карбонатні групи 

(CO3
2-

). 

Диференціально-термічний (ДТА, енергетичні ефекти 

нагрівання) та диференціально-термогравіметричний (ДТГА, 

зміна маси мінералу в разі нагрівання) аналізи; їхнє 

використання для діагностики. 

Використання теплопровідності для розпізнавання 

справжнього і підробного алмазів.  
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Лабораторна робота № 6 

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ МІНЕРАЛІВ 

 
Д а н о: мінерали з невідомою густиною, рідину з 

відомою високою густиною, розбавлювач з відомою густиною,  

мірна піпетка, шматочки мінералів певної густини.  

Х і д   р о б о т и: Визначення густини невідомого 

мінерала здійснюється методом розведення тяжкої рідини за 

даними, наведеними  нижче  

Для визначення густини невідомого каменя необхідно 

мати набір рідин різних концентрацій або опустити мінерал у 

нерозбавлену рідину, у якій він випливає (якщо густина рідини 

вища за густину мінералу), і поступово, по краплях додавати 

розбавлювач та старанно перемішуючи, домогтися 

зрівноваження густин. 

Густина розчину, отриманого шляхом розведення тяжкої 

рідини, можна визначити за формулою р=V1р1+V2р2/V1+V2, де р 

– густина отриманого розчину, р1 – густина концентро-ваної 

тяжкої рідини, р2 – густина розбавлювача, V1 – об’єм 

концентрованої рідини, V2 – об’єм розбавлювача. Найпростішим 

та швидким є визначення за допомогою денсиметрів, або 

індикаторів, - скла або шматочків мінералів певної густини. 

Якщо помістити такий індикатор у рідину, він буде знаходитись 

у зваженому стані при рівності густини індикатора та рідини, 

тонути, якщо густина рідини менша, та випливати, якщо рідина 

буде мати більш вищу густину. Змінюючи індикатори, можна 

визначити густину рідини. 

При необхідності більш точного визначення густини або 

визначення густини мінералу вище густини рідин можна 
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скористуватися методом гідростатичного зважування. При 

цьому методі розрахунок густини мінералу відбувається за 

втратою ваги мінералу, визначеної на повітрі та в рідині – 

спирті, воді та ін. 

 

 

 

Густина мінералів  

Однією з важливіших діагностичних властивостей мінералів є 

їхня густина. Густиною називають величину, яка рівна масі 

одиниці об’єму речовини ρ=m/V, де ρ– густина, г/см
3
; m – маса, 

г; V – об’єм, см
3
. Густина залежить передусім від хімічного 

складу та типу кристалічної структури мінералу. 

Густина мінералу залежить від атомної маси катіонів і типу 

структури. Найбільші значення густини – в мінералів групи 

платини (10.00-23.00 г/см
3
).  Переважна частина породотворних 

мінералів має 2.00-4.00 г/см
3
. Велика густина є діагностичною 

ознакою: наприклад, для бариту, сидериту, англезиту, 

церуситу, вольфраміту. Порівняйте густини таких карбонатів: 

кальцит – сидерит – смітсоніт – церусит. Порівняйте густини 

галіту (2,16) та сильвіну (1,98), врахувавши, що натрій легший 

від калію (Na - 23.00; K - 39.1). Причина більшої густини 

сильвіну – в різній упаковці структури. Поняття об’ємної ваги в 

прикладенні до густини агрегатів із певним поровим простором. 

Густина мінералів у рядах твердих розчинів (сфалерит, 

піроксени, шпінелі, мінерали групи платини) змінюється 

залежно від вмісту міналів.  

Різницю густин мінералів широко використовують  під час 

механічної переробки руд, розділення рудних та нерудних 

мінералів (сфалерт, галеніт, пірит від карбонатів, кварцу). 

Гравітаційні методи збагачення руд та вугілля. Використання 

кварцу, бариту та магнетиту для потяжчання технічних рідин, у  

тому числі бурових розчинів. 
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Питома  вага - відношення ваги мінералу до його об’єму. 

Точне її визначення можливе лише в лабораторних умовах. 

Приблизним зважуванням мінералів на руці можна віднести їх 

до групи легких - з питомою вагою до 2,5 г/см
3
, до групи 

середніх - з питомою вагою 2,5-4,0 г/см
3
; важких - 4,0-6,0 г/см

3
, 

або дуже важких - понад 6,0 г/см
3
. Найбільш поширені 

мінерали мають питому вагу в межах 2,5-3,5 г/см
3
. Найбільша 

вона (до 23 г/см
3
) у мінералів групи осмистого іридію. 

Визначення питомої ваги (ваги Джоллі;  пікнометр, тяжкі рідини 

– бромофор, йодид метилену, рідина Клеричі). 

Методи визначення густини можна розділити на декілька 

груп: вагові, об’ємні, імерсійні, механічні, радіаційні, 

рефрактометричні та аналітичні. Вони достатньо докладно 

описані у спеціальній літературі. Точність визначення густини 

залежить від вибраного методу та застосованих приладів. При 

діагностуванні ювелірного та природного каміння густина 

визначається методом зрівноваження  в тяжких рідинах. Для 

визначення густини використовуються наступні тяжкі рідини: 1) 

рідина Зонштадта – Черча – Туле (рідина Туле) HgI2+2KI2,  

густина 3,17 г/см
3
, змішується з водою у будь-яких пропорціях; 

2) рідина Клейна 9WO3B2O3+2Cd(OH)2+16H2O, густина 3,36 

г/см
3
, змішується з водою; 3) йодистий метилен CH2I2, густина 

3,32 г/см
3
, змішується з бензо-лом та ксилолом; 4) бромоформ 

CHBr3, густина 2,89 г/см
3
, добре змішується зі спиртом та 

бензолом; 5) чотирьохбромний ацетилен C2H2Br4, густина 2,97 

г/см
3
, змішується з ефіром, бензолом, бромним етиленом та 

толуолом та ін. 

При роботі з тяжкими рідинами, які, як правило, отруйні, 

необхідно дотримуватись правил техніки безпеки. Всі роботи 

проводити у витяжній шафі, використовувати окуляри для 

захисту очей та гумові рукавички для захисту рук. При 

потраплянні рідини на шкіру слід старанно промити це місце та 

протерти спиртом. При роботі з рідинами Клеричі або Туле не 

можна використовувати речі з металів або органічні матеріали. 
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Після завершення роботи дослідні камені необхідно промити 

відповідними розбавлювачами. Не можна визначати у тяжких 

рідинах густину бурштину (її можна визначити у підсоленій воді 

або хлорному каль-ції), перлів та інших органічних речовин. Не 

рекомендується опускати у рідини Клеричі або Туле бірюзу, яка 

внаслідок особливостей будови вбирає крапельки рідини та 

змінює колір. 

 
 

Лабораторна робота № 7 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИКА МІНЕРАЛІВ КЛАСУ 

СИЛІКАТІВ І АЛЮМОСИЛІКАТІВ 

 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів класу 

алюмосилікатів і силікатів ,  шкала твердості мінералів Ф. Мооса, 

бісквіт, лупа 2-5 кратного збільшення, флакон 10% соляної кислоти, 

музейна колекція зразків мінералів з типовими фізичними 

властивостями.  

З а в д а н н я: за фізичними властивостями визначати такi найбiльш 

поширені силікати як олівін, тальк, нефелін,  та алюмосилікати -   

ортоклаз, мікроклін, альбіт, лабрадор, авгіт, рогову обманку, 

мусковіт, біотит, монтморилоніт, каолініт.  

Х і д  р о б о т и.  

1. Визначають мінерали з роздаткової колекції за їх фізичними 

властивостямивикористовуючи навики отримані в лапопередніх 

лабораторних роботах.  

 

2. Здійснюють контроль визначень, встановлюючи ідентичність 

заданих мінералів з типовими мінералами музейної колекції. 

Визначають приналежність мінералу до класу, групи.  Результати 

визначенння записують в таблицю1. 

 

Т а б л и ц я 1  
Приклад таблиці для описання мінералів за фізичними властивостями 

 

№ 

з.п. 

Назва і 

хім.склад  

мінералу 

Клас,            

група 

Колір 

 

Блиск Прозо- 

рість 

Спай-

ність 

Злам Твер- 

дість 

в куску риски 
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Рис. 6. Схематична структура кремне-

оксигенового тетраедра (а) і ґратки з 

тетраедрів (б): 1 – атоми оксигену; 2 – 

атоми кремнію 

1 кальцит 

CaCO3 

карбо-

нати 

моло-

чно- 

білий 

білий скля-

ний 

напів-

прозо-

рий 

доско-

нала  

рів-

ний 

3,0 

2 кварц 

(моріон) 

SiO2 

оксиди чорний - скля-

ний, 

жир-

ний 

напів-

прозо-

рий 

дуже 

недос-

конала 

рако-

вис-

тий 

7,0 

 

 

Силікати і алюмосилікати (солі кремнієвих кислот) – 

найчисельніший клас, який включає в себе до 800 видів мінералів. Для 

всіх них характерна наявність йонної групи SiO4, побудованої у 

вигляді тетраедра (рис. 6, а), у вершинах якого розміщені йони 

оксигену, а в центрі – йон силіцію. Тетраэдри повязані між собою 

ковалентними зв’язками в кисталічну гратку. Коли частина йонів 

оксигену заміщується йонами алюмінію, то виникають алюмосилі-

кати. 

Головними пред-ставниками цього класу є такі групи мінералів: 

польові шпати, амфі-боли, піроксени, слюди, а також споріднені з 

останніми мінерали глин. 

Нефелін - Na[AlSiO4] також належать до каркасних алюмосилікатів 

і є мінералом 

групи 

фельдшпатоїдів, 

які складаються з 

тих самих хімічних 

елементів що і 

польові шпати, але 

містять менше 

оксиду кремнію.  

Сингонія гексаг

ональна.  Спайності не 

має. Утворює зернисті, 

іноді масивні агрегати, 

суцільні маси, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
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окремі ізоморфні кристали. Густина 2,6. Твердість 6. Безбарвний або 

сірий з відтінками. 

Блиск скляний, на зламі жирний. Злам раковистий. Крихкий. 

Утворюється при магматичних процесах і входить до складу багатьох 

лужних недонасичених SiO2 порід, особливо  магматитах, плутонітах, 

дайкових і ефузивних гірських породах. Нестійкий, 

аміщується цеолітами, канкринітом, содалітом, на земній поверхні 

вивітрюється і переходить у каолініт, карбонати. 

Розповсюдження: Шварцвальд, Тюрингія (ФРН), Штирія (Австрія), Ту

ва, Зах. Сибір (РФ), пров. Онтаріо (Канада). Є в межах Українського 

щита, у Приазов'ї, на Волині. Перспективна алюмінієва руда; 

використовують у хімічній промисловості. Збагачується флотацією. 

А м ф і б о л и - велика група ланцюжкових алюмосилікатів, які за 

структурою є подвійними ланцюжками тетраедрів [Si4O11]
6-

, з’єднаних 

(ОН)
-
 і катіонами різних металів. Не дивлячись на різноманітність 

хімічного складу, амфіболи за багатьма фізичними властивостями 

подібні між собою. Найбільш поширеними мінералами цієї групи є 

рогова обманка, актиноліт, тремоліт. 

Рогова обманка - (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2 - гідроксил-

алюмо-силікат. Назва мінералу викликана зовнішньою схожістю з 

роговою речовиною. Зустрічається практично у всіх магматичних 

породах і слу-жить головним компонентом матаморфічної породи - 

амфіболіту. Утворює волокнисті, тонкозернисті агрегати, або окремі 

голчаті і стовпчасті шестикутні в перетині кристали. Колір від темно-

зеленого до чорного. Риса зеленувато-сіра. Спайність середня і 

досконала в двох напрямках з кутом 120° і 60° між ними. Блиск - 

скляний. В тонких сколах мінерал на-півпрозорий. Твердість 5,0-6,0. 

Питома вага 3,0-3,5 г/см
3
. 

Волокнисті амфіболи (хризотил-азбест, тремоліт, актиноліт та ін.) 

відносяться до азбестів і широко використовуються для виготовлення 

термо- та звукоізоляторів. 

Родовища амфіболів вiдомi на Пiвнiчному Уралi.  

Хризотил-азбест - Мg3[$і205](ОН)4, або гірський льон, — мінерал 

гідротермального походження, утворює тонковолокнисті агрегати, 

прожилки в серпентиніті, має забарвлення зеленувато-жовте до білого, 

риски не дає, має шовковистий блиск. Твердість, за шкалою Мооса, 

становить 3...4. Використовують цей мінерал як теплоізолятор, в 

хімічній, будівельній, автомобільній промисловості. Родовища 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BC_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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хризотилу-азбесту переважно зарубіжні — Азбест (Урал), 

Киємбаївське (Оренбурзька область Росії), Саяни.   

П і р о к с е н и - група стрічкових алюмосилікатів, які, подібно до 

амфіболів, складаються із ланцюжків силіцієво-оксигенових тетра-

едрів, пов’язаних спільними атомами оксигену в стрічки. Типовими 

представниками групи піроксенів є авгіт, діопсид, гіперстен.  

Піроксени - важлива складова частина основних магматичних 

парід — габро, базальтів, діабазів, пироксенітів. Переходять при 

вивітрювані в ураліт, але при гідротермальних процесах, 

розкладаючись, частіше заміщуються эпідотом і хлоритами. 

Вивітрюються в результаті окиснення заліза. Механічно міцні 

(в'язкі), підвищують будівельні якості порід. 
Авгіт - (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(SiAl)2O6 - алюмосилікат кальцію, натрію, 

магнію, заліза. Назва дана від грецького ‘’авге’’ - блиск. Складає 
головним чином темноколірні магматичні породи - габро і 
піроксеніти, в яких знаходиться у вигляді пластинчастих 
крупнокристалічних агрегатів. Кристали авгіту мають форму 
восьмигранних стовпчиків і табличок. Колір мінералу зеленувато-
чорний і чорний. Блиск - скляний. Мінерал напів-прозорий. Спайність 
- середня і досконала в двох напрямках під кутом 90°. Твердість 5-6. 
Питома вага 3,2-3,4 г/см

3
.  

С л ю д и  - група листуватих алюмосилікатів, котрі складаються із 

силіцієво-оксигенових тетраедрів, пов’язаних спільними атомами 

оксигену у шари. В хімічному відношенні слюди характеризуються 

присутністю між шарами катіонів К
+
, Na

+
 та гідроксильної групи 

(ОН)
-
. Широко розповсюдженими мінералами групи слюд  є біотит, 

мусковіт, парагоніт, а також тонко дисперсні слюди – ілліти, які  

належать до глинистих мінералів.  

 Слюди входять до складу гранітів, гнейсів,  кристалічних сланців, 

пегматитів (жильні породи),  піщаних і мулистих відкладів, глин. 

Механічно неміцні, знижують якість будівельних каменів і стійкість 

гідротехнічних споруд. 

Біотит - K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 - гідроксилалюмосилікат калію, 

магнію і заліза. Назва дана в честь французького фізика Ж. Біота. 

Характерний для магматичних і метаморфічних порід, які мають 

великий вміст польових шпатів. Зустрічається у вигляді листуватих 

мас, лускува-тих агрегатів і розсіяних лусочок. Колір коричневий, 

зелений, чорний. Блиск сильний скляний до перламутрового. Тонкі 

пластинки напівпрозорі, або просвічують. Характерна дуже досконала 
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спайність в одному напрямку. Твердість 2,5-3,0. Питома вага 2,8-3,2 

г/см
3
.  

Зустрiчається в рiзних мiсцях Українського кристалiчного щита i в 

Закарпаттi. 

Мусковіт - K2Al4(Si6Al2O20)(OH,F)4 - гідроксилалюмосилікат калію. 

Назва дана за побутовою назвою ’’московське скло’’. Характерний 

для кислих магматичних порід - гранітів і пегматитів. Зустрічається у 

вигляді листочків і лусок, іноді утворює великі (до двох м
2 

) блоки і 

плити з добре вираженою спайністю. Мінерал безколірний зі слабим 

жовтим або зеленим відтінками, прозорий. Блиск сильний скляний і 

перламутровий. Спайність дуже досконала в одному напрямку. 

Твердість 2,5-3,0. Питома вага 2,7-2,8 г/см
3
.  

Великi родовища мусковіту вiдомi в Iндiї, США, Росiї. В Українi 

зустрiчається в значних кiлькостях в приазовському та волинському 

районах Українського кристалiчного щита. 

М і н е р а л и  г л и н  являють собою дуже дрібні мінеральні частки 

розміром не більше 2 мікронів, тому добре розпізнаються лише в елек-

тронному мікроскопі. Вони утворюються на поверхні землі в процесі 

руйнування (вивітрювання) інших алюмосилікатних мінералів 

гірських порід.  

Глинисті мінерали служать важливою складовою частиною 

багатьох порід осадового походження - глин, суглинків, супісків та 

грунтів. Найбільш розповсюдженими мінералами глин є смектити: 

монтморилоніт та сапоніт, а також каолініт, вермикуліт, хлорит. 

Більшість з них мають рухливу пластинчасто-листову кристалічну 

решітку і, як наслідок, високу поверхневу енергію. Це обумовлює 

активні сорбційні властивості глинистих мінералів по відношенню до 

інших речовин, які можуть поглинатись або віддаватись 

міжлистовими проміжками. Мінерали при цьому відповідно 

збільшуються або зменшуються в об’ємі, стають пластичними при 

змочуванні і крихкими - при висиханні. Всі ці зміни глинистих 

мінералів негативно відбиваються на будівельних властивостях 

гірських порід та інженерних грунтів, в котрих вони присутні. 

Монтморилоніт - Na0.7Al3,3Mg0,7Si8O20(OH)4nH20 - водний 

алюмосилікат натрію, магнію. Назва дана за місцем першої знахідки в 

Монтморийоне (Франція). Основний мінерал бентонітових глин, які 

утворюються при вивітрюванні вулканічних попелу та туфів. 

Зустрічається у вигляді тонкозернистих агрегатів і щільних землистих 
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мас. Колір білий, жовтий, зелений. Блиск матовий. Твердість 1-2. 

Питома вага 2,0-3,0 г/см
3
. За рахунок поглинання (адсорбції) води 

здатний збільшуватись в об’ємі в 20 разів. При обезводнюванні об’єм 

мінералу різко зменшується. Монтморилоніт сильно  понижує при 

зволоженні будівельні властивості глинистих основ. З ним пов’язані 

такі явища як просадки, випирания, пучения. 

Застосовується при очищенні нафти, в бурових розчинах, для 

виготовлення фарб і паперу. Родовища розробляються в Криму, на 

Черкащині та в Закарпатті. 

Каолініт - Al4[Si4O10](OH)8 - гідроксисилікат алюмінію. Назва дана 

за породою ’’каолін’’ - від хребта Каолінг (КНР). Розповсюджений у 

вигляді землистих крихких мас - каолінових глин (зокрема на 

поверхні Українського кристалічного щита, в Житомирській та 

Рівненській облас-тях). Колір - білий з різними відтінками. Блиск 

матовий до перламутрового. Твердість 2,0-2,5. Питома вага 2,6 г/см
3
. З 

водою утворює пластичне тісто, набухаючи слабо. Його присутність 

понижує несучу здатність інженерних грунтів. Застосовується для 

виготовлення фарфору і вогнетривкої цегли, як відбілювач тканин і 

паперу.  

Глауконіт (K, Na) (Al, Fe
3+

, Mg)2 (Al, Si)4 O10 (OH)2 – це 

близький по будові до слюд водний алюмосилікат, багатий на 

калій та залізо. Утворюється він в донних морських відкладах. 

Найчастіше він утворює круглі, овальні та неправильної форми 

зерна розміром 0,1-0,5 мм забарвлені в різні відтінки зеленого 

кольору. Вміст оксиду калію в глауконіті варіює від 3-10%. 

Вмісти глауконіту в пісках, пісковиках коливається від 10% до 

60%, інколи більше. Глауконітові піски на Україні досить 

широко розповсюджені у фанерозойському осадовому чохлі і 

можуть використовуватись як місцеві калійні агроруди. 
Т о п а з - А12[SiO4](F,ОН)2 трапляється у вигляді окремих 

кристалів, друз, суцільних зернистих агрегатів, має винно-жовте, 

зеленувате, блакитне забарвлення, а також буває безбарвний і 

прозорий, риски не дає, має скляний блиск. Твердість топазу 

становить 8, спайність досконала, густина — 3,4...3,6. Топаз має 

високу густину. Залягає в пегматитових, пневматолітових та 

гідротермальних жилах. Топаз — дорогоцінний камінь другого класу, 

з нього також виготовляють шліфувальний порошок. В Україні топаз 
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добувають в Житомирській області, за рубежем — в Ільменських 

горах на Уралі.  

Г р а н а т и мають загальний склад А3В2[SiO4]3, де А= Мg,Fе
2+,

 

Мn,Са і В = А1,Fе
3+

,Се. Гранати — це мінерали магматичного і 

метаморфічного походження, поширені у вигляді кристалів, рідше 

суцільних мас. Гранати мають такі різновиди: піроп — темно-

червоний; альмандин — червоний з фіолетовим відтінком; уваровіт — 

смарагдово-зелений; гросуляр — блідо-зелений. Риска в гранатів 

безбарвна, блиск скляний, інколи жирний. Твердість, за Моосом, 

становить 6,5...7,5, спайність цілком недосконала, густина становить 

3,5...4,2 г/см3. Використовують гранати переважно як абразиви, 

прозорі відміни (піроп, альмандин) — як дорогоцінні камені. 

Альмандини віднайдено в Придністров'ї (Вінницька область). Великі 

родовища гранатів — у Чехії, Шрі-Ланці, в Забайкаллі.  

 

 

Лабораторна робота № 8 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИКА МІНЕРАЛІВ КЛАСУ ОКСИДІВ І 

ГІДРОКСИДІВ ТА КЛАСУ КАРБОНАТІВ 

 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів класу оксидів і 

гідроксидів,  шкала твердості мінералів Ф. Мооса, бісквіт, лупа 2-5 

кратного збільшення, флакон 10% соляної кислоти, музейна колекція 

зразків мінералів з типовими фізичними властивостями.  

З а в д а н н я: за фізичними властивостями визначати такi найбiльш 

поширені оксиди , як кварц та його різновиди, опал, гематит, 

магнетит,  рутил, лімоніт, а також мінерали класу карбонатів – 

кальцит, доломіт, магнезит, сидерит. 

Х і д  р о б о т и.  

1. Визначають мінерали з роздаткової колекції за їх фізичними 

властивостями, використовуючи навики отримані в папопередніх 

лабораторних роботах.  

2. Здійснюють контроль визначень, встановлюючи ідентичність 

заданих мінералів з типовими мінералами музейної колекції. 

Визначають приналежність мінералу до класу, групи.  Результати 

визначенння записують в таблицю1. 
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Оксиди та гідроксиди.  До цього класу відносяться мінерали, що є 

сполуками різних елементів з оксигеном або гідроксидною гру-пою 

(ОН): кварц, гематит, магнетит, корунд, рутил, опал, лімоніт, лід та 

ін. Їх загальний ваговий вміст в земній корі складає 17%, з них на 

долю кварцу припадає 12,6%. 

К в а р ц - SiO2 - оксид кремнію. Назва походить від німецького 

’’кварцлюфтерц’’- руда сікучих жил. Служить головним мінералом 

багатьох гірничих порід та інженерних грунтів, придаючи ім високу 

стійкість. В грунтах і породах зустрічається у вигляді зерен 

неправильної форми, а в жилах і підземних пустотах - у вигляді 

окремих кристалів та зростків. Кристали кварцу мають форму 

шестикутних в перетині призм, увінчаних ромбоедрами і пірамідами. 

На гранях призм спостерігається характерна поперечна штриховка. 

Блиск кварцу на гранях скляний, на зламі - жирний. Спайність 

відсутня. Злам раковистий. Твердість 7. Питома вага 2,6 г/см
3
.  

Щільні натічні агрегати кварцу прихованокристалічної будови 

носять назву халцедон. Різновид халцедону з яскравим смугастим 

забарвленням називається агат, а халцедон, забруднений глинистими 

частками - кремінь. Червоний смугастий халцедон відомий під назвою 

яшма. 

Застосування кварцу назвичайно широке. Кварцовий пісок  є 

чудовим наповнювачем бутонів, служить сировиною для 

виготовлення скла, силікатної цегли, абразивних матеріалів. 

П’єзоелектричний кварц використовують в електротехніці, 

електроніці, в кварцових годинниках, телефонній апаратурі. Красиві 

кольорові і прозорі різновиди кварцу є цінними поробними каменями. 

Значнi родовища кварцу є в пегматитах Володарськ-Волинського 

району Житомирської областi. Тут же знайдений кристал кварцу 

вагою в 10 т i довжиною в 2,7 м. 

О п а л - SiO2nH2O - гідроксид кремнію, аморфний твердий 

гідрогель. Назва походить від санскритського ’’упала’’ - дорогоцінний 

камінь. Опал - головний компонент ряду осадових порід хімічного і 

біогенного походжен-ня діатомітів, трепелів, опок, радіоляритів. 

Утворює натічні, шаруваті, пористі, землисті агарегати. Колір 

молочно-білий, вогняний.  Благородний опал - прозорий, з голубим 

полиском. Блиск скляний, восковий. Спайність відсутня. Злам 

раковистий. Твердість - 5,0-6,0. Питома вага 1,9-2,5 г/см
3
. Опал 
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використовується в цементній промисловості для полірування 

металів, як термоізолятор. 

Зустрічається в багатьох місцях Українського кристалічного щита 

та в Закарпатті. 

Г е м а т и т - Fе2O3, або червоний залізняк, — мінерал метаморф 

о генного, гідротермального та екзогенного походження, в природі 

трапляється у вигляді різноманітних агрегатів: залізний блиск — 

крупнокристалічний різновид чорного або сталево-сірого кольору; 

залізна слюдка — листуваті і лускуваті відміни; залізна сметана — 

лускуватий гематит, жирний на дотик, м'який, вишнево-червоний; 

червона скляна голова — натічні форми гематиту з радіально-

променистою будовою. Колір гематиту змінюється від чорного до 

червоного, риска — вишнево-червона. Блиск цей мінерал має 

напівметалічний або матовий. Твердість, за шкалою Мооса, становить 

5...6. Спайності в гематиту немає, кристали крихкі. Густина гематиту 

становить 5,2 г/см3. Використовується цей мінерал як цінна залізна 

руда, для виготовлення фарб, олівців. Великі родовища гематиту: в 

Україні — Криворізьке, Кременчуцьке, Керченське, в Росії — Курська 

магнітна аномалія, Урал.  

М а г н е т и т - Fе3O4, або магнітний залізняк, магматичного та 

метаморфічного походження, утворює суцільні зернисті, щільні 

агрегати, окремі кристали, вкраплення, розсипи; має чорний колір, 

чорну риску. Блиск магнетиту змінюється від напівметалічного до 

металічного. Твердість, за шкалою Мооса, становить 5...6. Спайності в 

магнетиту немає, кристали його кубічної сингонії, густина — 5 г/см3. 

Відмінністю магнетиту є його висока магнітність. Магнетит є цінною 

залізною рудою, родовища якої є в Україні — Кривий Ріг, Кременчук; 

у Росії — Курська магнітна аномалія; в Казахстані — 

СоколовськоСарбайське. 

 Л і м о н і т (бурий залізняк) - FeO(OH)nH2O - 

прихованокристалічний мінеральний агрегат гідроксидів заліза. Назва 

походить від грецького ’’леймон’’ - луг (за його розповсюдженням в 

заболочених місцевостях). Крім боліт і болотистих водойм лімоніт 

розповсюджений також в зонах окислення залізних руд. Зустрічається 

у вигляді розсипчастих, ніздрюватих, землистих мас та щільних 

натічних форм на поверхні землі, або у вигляді охристих домішок в 

осадових породах. Колір лімоніту змінюється від охристо-жовтого в 

розсипчастих землистих масах до бурого і чорного в щільних 
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різновидах. Риса, відповідно, жовта або бура. Блиск матовий, 

непрозорий, спайність відсутня. Твердість змінюється від 1 до 5 в 

залежності від кількості молекул води. Питома вага 2,7-4,3 г/см
3
. 

Присутність лімоніту понижує будівельні  декоративні і фізичні 

властивості гірських порід. 

Лімоніт використовується як  бідна руда на залізо та для 

виробництва фарб. 

Великi родовища лімоніту  на Україні відомі в районi Керчi. 

П і р о л ю з и т - Мп02 мінерал екзогенного походження, утворює 

характерні порошкуваті, землисті, натічні маси, ооліти, конкреції, має 

чорний, темний, сталево-сірий кольори, чорну риску, матовий блиск. 

Твердість і густина піролюзиту непостійна. Цей мінерал м'який, 

бруднить руки. Спайності в піролюзиту немає. Піролюзит — руда для 

виробництва марганцю. Крім того, його використовують у шкіряній 

промисловості, в металургії, у виробництві олії, медичних препаратів.  

Великі родовища України Нікопольське та Великотокмацьке — 

одні з найбільших у світі. Відомі також родовища в Грузії (Чіатурі), в 

Західній Африці (Моанда). 

 К о р у н д - А1203  мінерал пегматитового, магматичного і 

метаморфічного походження, утворює зернисті агрегати, 

бочкоподібні, веретеноподібні, таблитчасті кристали, врощені в 

породу. Забарвлення його найрізноманітніше — блакитно-сіре, 

блакитне, синє, червоне, рожеве, зелене, фіолетове або безбарвне. 

Існують різновиди корунду: сапфір — синій, блакитний, прозорий; 

рубін — червоний, рожевий, прозорий; наждак — темний, 

непрозорий, дрібнозернистий (суміш корунду з магнетитом, кварцом). 

Блиск корунду скляний, алмазний, його твердість, за Моосом, 

становить 9, він крихкий, спайності немає. Густина становить близько 

4 г/см3. Застосовують його для виготовлення абразивних матеріалів 

(шліфувальних кругів, наждачного паперу), прозорі різновиди — у 

ювелірній справі, в годинниках. В Україні багатих родовищ не 

виявлено. Серед зарубіжних відомі Семіз-Бугу (Казахстан), Середній 

Урал, Ільменські гори (Південний Урал), Могока (Бірма), Ратнапура 

(Шрі-Ланка).  

Х р о м і т  -FеСг204, або хромистий залізняк, магматичного 

походження, трапляється у вигляді суцільних, щільних, 

дрібнозернистих агрегатів, рідше утворює кристали кубічної сингонії, 

розсипи; має залізо-чорний колір, буру риску. Блиск у хроміту 
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металічний і напівметалічний. Його твердість, за шкалою Мооса, 

становить 5...6, спайності немає, густина — 4,5...4,8 г/см3. Злам цього 

мінералу раковистий. Хроміт є головною рудою на хром. Значних 

покладів в Україні немає, віднайдено родовища в Середньому 

Подніпров'ї (Капітонівське), із зарубіжних — Сарановське (Урал), 

Актюбінське (Казахстан).  

І л ь м е н і т - FеТі03, або титанистий залізняк, — мінерал 

магматичного та пневматолітового походження, утворює суцільні 

зернисті агрегати, товстотаблитчасті кристали, рідше — друзи, 

розсипи, має залізочорне, темно-буре забарвлення, чорну або буру 

риску. Блиск ільменіту напівметалічний і металічний. Твердість, за 

Моосом, становить 5...6, спайності немає, густина — 4,5...5 г/см3. 

Злом цього мінералу раковистий, ільменіт крихкий, слабо магнітний. 

Ільменіт — важлива титанова руда. За стійкість до температурних 

перепадів, до корозій титан називають "вічним металом". Ільменіт 

застосовують у ракетобудуванні, у виробництві синтетичного 

каучуку, синтетичних рубінів, сапфірів, у суднобудуванні, при 

надглибокому бурінні тошо. Україна багата на титанові руди: значні 

поклади є у Житомирській (Іршанське родовище), Дніпропетровській 

(Самотканське родовище) областях. Із зарубіжних можна назвати 

Ільменські гори (Урал), Кручинське (Східний Сибір), родовища 

Канади, Норвегії, США. 

Л і д - H2O - оксид водню. Складає одноіменну мономінеральну 

гірничу породу, а також в великій кількості входить до складу 

мерзлотних грунтів, вивченням яких займається наука - геокринологія. 

Утворює такі агрегатні форми: дендрити (морозні малюнки на 

шибках), зернисті маси - сніг, фірн, натічні форми - бурульки, 

сталактити, наледі; концентрично-кулясті форми - град.  

Кристали льоду за формою призматичні, пластинчасті, голчасті, 

зірковидні. За кольором лід безбарвний, білий, голубуватий. Лід без 

включень і деформацій прозорий. Блиск скляний. Твердість - 1,5. 

Питома вага при 0С - 0,91 г/см
3
, тобто майже на 10% менша від води. 

Кристалізація води в лід у вологоємких інженерних грунтах  

супроводжується різким збільшенням об’єму  мінеральних агрегатів, а 

це, в свою чергу, призводить до руйнування (фізичного вивітрювання) 

та  деформації (пучення) грунтів в основах споруд. 

Карбонати - солі карбонатної кислоти. Мінерали цього класу 

складають біля 1,7% маси земної кори. Карбонати - породоутворюючі 
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мінерали багатьох порід осадового та метаморфічного походження. 

Серед них найбільш  поширені кальцит,магнезит, доломіт.  

Всі карбонати мають здатність вступати в реакцію з кислотами, 

при цьому відбувається виділення бульбашок газів, що створює 

враження ’’закипання’’ мінералу. Карбонати при тривалій взаємодії  

розчиняються рухомими водами і руйнуються під дією кислотних 

дощів, що понижує будівельні властивості гірських порід, в котрих 

вони присутні. 

К а л ь ц и т - CaCO3 - карбонат кальцію. Назва дана від грецького 

’’кальц’’- палене вапно. Кальцит майже цілком складає такі породи як 

крейда, вапняк, мармур. Зустрічається у вигляді зернистих, землистих 

мас, дає натічні форми і кірки, іноді утворює окремі кристали і друзи. 

Кристали кальциту представлені переважно ромбоедрами. Кальцит 

може бути безколірним або білим з різними відтінками за рахунок 

домішок. Прозорий різновид цього мінералу називається 

’’ісландський шпат’’. Він має здатність до подвійного заломлення 

променів. Риса у кальциту біла. Блиск скляний. Спайність досконала в 

трьох напрямках. Твердість 3,0. Питома вага 2,6-2,8 г/см
3
. Кальцит 

бурхливо реагує навіть зі слабким розчином холодної соляної 

кислоти.  

Застосування кальциту саме широке. Він використовується як 

флюс при виплавці металів. Він є також сировиною для виробництва 

цементу, вапна, соди, скла, паперу. Ісландський шпат застосовується в 

оптиці. 

Поклади iсландського шпату є в районi Кара-Дагу (Крим). 

М а г н е з и т - MgCO3 - карбонат магнію. Назва дана за областю 

Магнезія в Греції. Зустрічається серед магній-вміщуючих карбонатних 

порід - мармурів, доломітів, серпентинітів, змінених 

гідротермальними процесами. Утворює зернисті, пластинчасті, 

фарфороподібні агрегати, а також окремі кристали ромбоедричної 

форми. Колір білий, сірий, жовтуватий. Блиск скляний. Магнезит 

буває прозорим і напівпрозорим. Спайність досконала в трьох 

напрямках. Твердість 3,5-4,5. Питома вага 3,0 г/см
3
. Магнезит вступає 

в реакцію лише з підігрітою соляною кислотою. 

Магнезит використовується для виготовлення термостійких 

будівель-них матеріалів, зокрема, магнезитової цегли і цементу. 

Значні родовища відомі в Росії, Чехії, Австрії та Китаї.  
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Д о л о м і т - Ca,Mg[CO3]2 - названий в честь французького 

мiнералога Деодата Долом’є. Мiнерал досить поширений, 

зустрiчається у виглядi зернистих агрегатiв, iнодi утворює кристали 

ромбоедричної форми. Кристали безбарвнi або бiлi, але часто через 

наявнiсть домiшок мають рiзне забарвлення. Риса бiла, блиск скляний, 

спайнiсть досконала. Твердiсть 3,5-4,0; питома маса 1,8-2,9 г/см
3
. З 

соляною кислотою реагує лише в порошку. 

Утворення гiпергенне або гiдротермальне. Використовується як 

флюс, для виробництва вогнетривких матерiалiв в металургiї i як бу-

дiвельний матерiал.   

Значнi скупчення доломiту вiдомi в соленосних вiдкладах Донбасу, 

у Приднiстров’ї i в юрських вiдкладах Львiвської мульди. 

С и д е р и т - FеС03, або залізний шпат, утворюється 

гідротермально та осадово, трапляється в природі у вигляді 

дрібнозернистих, щільних, натічних, землистих агрегатів, деколи 

кулеподібних з радіальнопроменистою будовою всередині, нечасто 

утворює кристали. Сидерит має сірий, жовтуватий, бурий кольори, 

білу, іноді бурувату риску, скляний або матовий блиск. Твердість 

сидериту, за шкалою Мооса, становить 4. Спайність у цього мінералу 

досконала в трьох напрямках, злом нерівний, раковистий. Залізний 

шпат — це цінна залізна руда. В Україні відомий на Керченському 

півострові, в Кривому Розі. В Росії розробляється на Уралі 

(Бакальське родовище), у Східному Сибіру (Ангаро-Пітське 

родовище).  

М а л а х і т - СuС03 . Сu(ОН)2, або мідна зелень, утворюється в 

поверхневих умовах, найчастіше має натічні, ниркоподібні агрегати, 

землисті маси, концентрично-шкаралупчасті форми, яскраво-зелений 

колір, світло-зелену риску, скляний, алмазний або матовий блиск. 

Твердість малахіту, за шкалою Мооса, становить 4, спайності немає. 

Злам у цього мінералу раковистий, мінерал крихкий, має густину 

3,9...4,1 г/см3. Малахіт — цінний декоративний камінь, його також 

використовують як сировину для виготовлення зеленої фарби та як 

руду на мідь. В Україні цей мінерал поширений у Приазов'ї 

(Малоянісонське родовище), на Донбасі (Нагальний Кряж, 

Микитівка), у Придністров'ї. Найбільші родовища, розташовані на 

Уралі, вже переважно відпрацьовані. 

А з у р и т Си3[С03]2(ОН)2, або мідна лазур, трапляється в зернистих 

агрегатах, вкрапленнях, рідше — кристалах. Колір азуриту лазурно-
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синій, синій, риска синя, блиск скляний або алмазний. Мінерал має 

твердість, за шкалою Мооса, 3,5...4, досконалу спайність, густину 

3,5...4 г/см3. Азурит утворюється в поверхневих умовах у зонах 

окиснення мідистих мінералів. Його застосовують як руду міді, для 

виробництва синьої фарби. Райони поширення азуриту — Донбас і 

Придністров'я. 

 

 
Лабораторна робота № 9 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИКА МІНЕРАЛІВ КЛАСУ  

СУЛЬФІДІВ ТА КЛАСУ  СУЛЬФАТІВ 

 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів класу сульфідів, 

класу сульфатів  шкала твердості мінералів Ф. Мооса, бісквіт, лупа 2-5 

кратного збільшення, флакон 10% соляної кислоти, музейна колекція 

зразків мінералів з типовими фізичними властивостями.  

З а в д а н н я: за фізичними властивостями визначати такi найбiльш 

поширені сульфіди, як пірит, халькопірит, халькозин, галеніт, 

сфалерит, кіновар, а також сульфати – гіпс, ангідрит, барит.  

 

Х і д  р о б о т и.  

1. Визначають мінерали з роздаткової колекції за їх фізичними 

властивостями, використовуючи навики отримані в папопередніх 

лабораторних роботах.  

2. Здійснюють контроль визначень, встановлюючи ідентичність 

заданих мінералів з типовими мінералами музейної колекції. 

Визначають приналежність мінералу до класу, групи.  Результати 

визначенння записують в таблицю1. 

 

Сульфіди  - солі сульфідної кислоти. Мінерали цього класу 

складають не більше 0,15% маси земної кори. Головними представ-

никами класу сульфідів служать пірит, халькопірит, галеніт, 

сфалерит, кіновар.  

П і р и т  (сірчаний колчедан) -  FeS2  сульфід заліза. Назва 

мінералу походить від грецького ’’пір’’- вогонь (за те, що при ударі по 

ньому стальним предметом виникають іскри). Пірит - головний 

компонент колчеданових руд, а також розповсюджений акцесорний 

мінерал багатьох порід магматичного, осадового і гідротермального 
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походження. В рудах він зустрічається у вигляді щільних зернистих 

агрегатів та конкрецій, в інших породах - у вигляді окремих зерен та 

кубічних кристалів з тонкою паралельною штриховкою на гранях. 

Колір піриту соломяно-жовтий, латунно-жовтий або золотистий. Риса 

чорна або зеленувато-чорна. Блиск сильний металічний. Непрозорий, 

спайність недосконала. Злам нерівний. Твердість 6,0-6,5. Питома вага 

біля 5,0 г/см
3
.  

Пірит легко вивітрюється, виділяючи сірчану кислоту і 

перетворюючись в бурий залізняк. Якщо пірит міститься в щебені, 

використаному як заповнювач бетону, то виділена піритом сірчана 

кислота буде сприяти   руйнуванню вхожих у бетон порід, а також 

цементу.  Породи, котрі вміщують пірит, не придатні також для 

виготовлення лицювальних матеріалів тому,  що пірит, окислюючись, 

легко переходить в лімоніт, що призводить до зміни їх забарвлення 

оксидами заліза. 

В Українi  пірит поширений у Донецькому басейнi, у Схiдних 

Карпатах та в рядi мiсць Українського кристалiчного щита. 

М а р к а з и т - FеS2, або променистий колчедан, утворюється в 

гідротермальних жилах і осадовим шляхом, трапляється у вигляді 

кулястих конкрецій з радіально-променистою будовою, має латунно-

жовтий, золотистий колір, зеленувато-сіру риску, металічний блиск. 

Твердість, за Моосом, становить 6...6,5, спайність марказиту 

недосконала, злам нерівний, густина — 4,8...4,9 г/см3. Марказит є 

сировиною для виробництва сірчаної кислоти. Марказит поширений 

на Донбасі (район Микитівки), в Карпатах, Криму, Закарпатті. 

Х а л ь к о п і р и т  - CuFeS2 - мiдний колчедан. Назва вказує на 

його подiбнiсть до пiриту. Перша частина назви походить вiд грець. 

слова “халькос” - мiдь. Утворює кристали у формi зрiзаних тетраедрiв, 

але зустрiчаються вони рiдко. Частіше зустрiчається у виглядi 

суцiльних i зернистих мас. Колiр халькопiриту латунно-жовтий, риса 

чорна або зеленувато-чорна, блиск металiчний, спайнiсть 

недосконала, злам нерiвний. Твердiсть 3,5-4,0; питома маса 4,2 г/см
3
. 

Поверхня халькопiриту нерiдко вкрита строкатою плiвкою - 

мiнливiстю, котра утворюється при окисленнi. Походження 

магматичне, осадове, метаморфiчне, гiдротермальне. Є цiнною 

мiдною рудою. 
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Великi родовища халькопiриту вiдомi на Уралi, в Казахстанi. В 

Українi халькопiрит вiдомий в кварцово-карбонатних жилах 

Нагольного кряжу в Донбасi, у Закарпаттi i Приднiстров’ї.   

Г а л е н і т  - PbS (вiд лат. “галена” - свинець). Зустрiчається у 

виглядi зернистих, рiдше щiльних мас. Кристали, як правило, мають 

кубiчну форму. Колiр галенiту свинцево-сiрий; риса сiрувато-чорна, 

блискуча. Непрозорий, блиск металiчний, спайнiсть досконала в трьох 

напрямках (по кубу), твердiсть 2,5; питома маса 7,5 г/см
3
. Походження 

гiдротермальне. Галенiт є основною рудою для отримання свинцю. 

Великi родовища галенiту вiдомi в США, Канадi, Австралiї, Росiї. 

В Українi галенiт зустрiчається в Донбасi, Прикарпаттi та Закарпаттi.  

С ф а л е р и т - ZnS, або цинкова обманка, як і галеніт, утворює 

суцільні зернисті агрегати, вкраплення, кристали кубічної сингонії. 

Він має різне забарвлення: буре, червонувате, жовте, світло-

коричневе, чорне залежно від домішок. Риска в сфалериту біла, 

світло-бура; сильний, алмазний блиск. Твердість сфалериту 

відповідає, за шкалою Мооса, 3,5...4. Спайність досконала в шести 

напрямках. Мінерал вирізняється крихкістю. Утворюється разом із 

галенітом з гарячих водних розчинів. Сфалерит — головна руда для 

виробництва цинку. Сфалерит трапляється в тих самих родовищах, що 

і галеніт. 

К і н о в а р - HgS (iндiйською - червона смола або “кров 

дракона”). Зустрiчається, головним чином, у виглядi зернистих 

агрегатiв, налетiв та примазок, кристали утворює дуже рiдко. Колiр 

криваво-червоний, риса червона, блиск на гранях ромбоедричних 

кристалiв алмазний. Твердiсть - 2,0-2,5; питома маса 8,0 г/см
3
, 

спайнiсть досконала, в тонких уламках просвiчує. Утворюється в 

результатi гiдротермальних процесiв. Служить рудою для 

виробництва ртутi i цiнної фарби.  

Родовища кiноварi вiдкритi в Iспанiї, Iталiї, Югославiї. Є родовища 

ртутної руди i в Українi (Донбас0. 

 

Сульфати - солі сульфатної кислоти. Поширені лише в осадовому 

шарі земної кори і складають до 0,1% її загальної маси. Найбільш 

розповсюдженими представниками цього класу є ангідрит та гіпс. 

Вони складають однойменні мономінеральні осадові породи хімічного 

походження. 
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Г і п с - CaSO42H2O - водний сульфат кальцію. Назва походить від 

грецького ’’гіпсос’’ - гіпс (штукатурний камінь). Як і ангідрит, 

входить до складу евапоритів. Зустрічається у вигляді добре 

виражених табличастих кристалів, а також у вигляді листуватих, 

зернистих і волокнистих агрегатів. Дрібнозернистий різновид гіпсу 

називається алебастр, волок-нистий - селеніт. Таблитчасті кристали 

гіпсу часто зрощуються в двійники, які за формою нагадують хвіст 

ластівки. За кольором гіпс буває білим, медово-жовтим чорним. Чисті 

його різновиди прозорі і напівпрозорі. Блиск скляний. Спайність дуже 

досконала. Твердість 2,0. Питома вага 2,3 г/см
3
.  

Гіпс знаходить широке застосування в будівництві — для штукатурних 

робіт, як чи цемент добавка в портландцемент, як модельний матеріал. 

Використовується гіпс для виготовлення штукатурних розчинів, 

портландцементу, як мінеральне добриво, як флюс при виробництві 

скла, в медицині, в архітектурі.  

А н г і д р и т - CaSO4 - сульфат кальцію. Назва походить від 

грецького ’’ангідрос’’ - безводний. Ангідрит є основним компонентом 

евапоритів - покладів мінеральних солей, які в ряді прогинів 

(Дніпрово-Донецькому, Припя'тьського, Передкарпатьському та ін.) 

досягають значної (до 1000 м) потужності. Зустрічається у вигляді 

суцільних масивних зернистих агрегатів. Добре виражені кристали 

зустрічаються рідко. Ангідрит буває переважно безколірним або 

білим, іноді сірувато-блакитним. Чисті від домішок його різновиди 

прозорі і напівпрозорі. Блиск скляний. Твердість 3,0-3,5. Питома вага 

3,0 г/см
3
.  

При взаємодії з водою ангідрит переходить в розчинний гіпс, 

збільшуючись в об’ємі до 30%, що необхідно врахувати при 

будівництві. 

Застосовується при виробництві цементу та як поробний камінь. 

Великi запаси ангiдриту вiдкритi в Артемiвськiй улоговинi Донбасу 

i в соляних родовищах Прикарпаття. 

Б а р и т  - BaSO4 (вiд грець. “барис” - важкий). Часто зустрi-

чається у виглядi таблитчастих кристалiв та друз, але часто утворює i 

зернистi, листуватi або прихованокристалiчнi агрегати. Безколiрний, 

бiлий або забарвлений в сiруватi, буруватi або червонi вiдтiнки. Риса 

бiла, спайнiсть досконала в одному напрямку, блиск скляний, 

твердiсть 3,0-3,5; питома маса 4,5 г/см
3
. 
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Барит є гiдротермальним мiнералом. Широко застосовується в 

медицинi, в сiльському господарствi (для боротьби з шкiдниками), в 

буровiй справi (для збiльшення щiльностi промивної рiдини). 

В Українi вiдомий у Закарпаттi, Донбасi, Прикарпаттi та у 

Приднiстров’ї. 

 

 
Лабораторна робота №10 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИКА МІНЕРАЛІВ КЛАСУ  

ФОСФАТІВ,  КЛАСУ   ГАЛОЇДІВ, КЛАСУ САМОРОДНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Д а н о: роздатковий матеріал – колекція мінералів класу фосфатів, 

класу галоїдів і класу самородних елементів, шкала твердості 

мінералів Ф. Мооса, бісквіт, лупа 2-5 кратного збільшення, музейна 

колекція зразків мінералів з типовими фізичними властивостями.  

З а в д а н н я: за фізичними властивостями визначати такi найбiльш 

поширеніфосфати, як апатит, вівіаніт;  галоїти – галіт, сильвін, 

флюорит, карналіт; а також самородні елементи – сірка, -

графіт, алмаз, золото, мідь.   
Х і д  р о б о т и.  

1. Визначають мінерали з роздаткової колекції за їх фізичними 

властивостями, використовуючи навики отримані в папопередніх 

лабораторних роботах.  

2. Здійснюють контроль визначень, встановлюючи ідентичність 

заданих мінералів з типовими мінералами музейної колекції. 

Визначають приналежність мінералу до класу, групи.  Результати 

визначенння записують в таблицю1. 

 

Фосфати. Для мiнералів цього класу характерне порiвняно слабе 

поширення - вони складають не бiльше 0,1% всiєї маси земної кори. 

До них належать апатит, бiрюза, вiвiанiт та iн. 

А п а т и т  - Ca5(F,Cl,OH)[PO4]3 - (вiд грець. “апатао” - 

обманюю). Ранiше його часто приймали за смарагд. Апатит, як 

правило, зустрiчається у виглядi дрiбно-кристалiчних агрегатiв, рiдше 

у виглядi окремих кристалiв, що мають форму шестигранних призм з 

біпiрамiдами, iнодi зрiзаними. Колiр блiдо-зелений або зеленувато-

блакитний, хоча буває i iнших вiдтiнкiв. Риса бiла, спайнiсть 
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недосконала, злам нерiвний. Блиск на гранях скляний, на зламi - 

жирний, твердiсть 5,0; питома маса 3,2 г/см
3
. Утворюється апатит при 

магматичних i метаморфiчних процесах. Застосовується як сировина 

для отримання фосфору i фосфорних добрив. 

Родовища апатиту є в Хiбiнах (на Кольському пiвостровi, Росiя) 

та в iнших районах. Вiдомi знахiдки на пiвночi Житомирської обл.  

Фосфорит  - Са5(Р03(F,ОН)2 з домішкою СаС03 — це 

типовий осадовий мінерал, що утворює жовна, конкреції з 

радіально-променистою будовою всередині, а також натічні, 

землисті маси. Забарвлення цього мінералу темно-сіре, чорне, 

жовтувате, коричневе, риска світлого кольору, блиск матовий. 

Твердість фосфориту нестала, спайність відсутня, мінерал має 

аморфну будову. При терті двох шматків фосфориту з'являється 

запах паленої кістки, реагує з розбавленою кислотою. 

Застосовують фосфорит так само, як і апатит. Цей мінерал є в 

Придністров'ї, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській 

(Незвиське родовище) областях. Великі родовища фосфоритів 

розробляються в Казахстані (Каратау, Чилісайське), Естонії, 

Московській і Ленінградській областях Росії.  
Самороднi елементи. До цього класу входять мiнерали, якi 

складаються з будь-якого одного хiмiчного елемента. Таких мiнералiв 

вiдомо понад 45, в природi вони зустрiчаються дуже рiдко і складають 

не бiльше 0,1% маси земної кори. В самородному видi зустрiчаються 

вуглець, сiрка, золото, платина, срiбло, мiдь, осмiй, iридiй, паладiй та 

iншi. 

Г р а ф і т - С. Назва походить вiд грець. “графо” - пишу. Графiт 

зустрiчається у виглядi приховано-кристалiчних агрегатiв або луску-

ватих скупчень, дуже рiдко утворює дрiбнi таблитчастi шестиграннi 

кристали. Атоми вуглецю у графiтi упакованi нещiльно i лежать у ви-

глядi листiв. Значнi промiжки мiж листами атомiв зумовлюють спай-

нiсть в одному напрямку, твердiсть - 1, питома маса - 2,2 г/см
3
. Колiр i 

риса вiд сiрих до чорних. Блиск металоподiбний, iнодi матовий. На 

дотик жирний, маже руки, на паперi залишає рису. Застосовується 

головним чином для виготовлення олiвцiв, електродiв, вогнетривкого 

посуду та спецiальних мастил.  

Зустрiчається графiт в кристалiчних сланцях  i гнейсах Єнiсею, в 

Схiдних Саянах та в iнших родовищах. В Українi графiт поширений в 
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родовищах Українського кристалiчного щита (Завальське, 

Старокримське та iн.). 

А л м а з - С (вiд грець. “адамас” - неперевершений, 

непереможний). Зустрiчається у виглядi окремих зерен, котрi 

найчастiше мають форму октаедра. Алмаз має саму високу серед 

мiнералiв твердiсть - 10 i самий сильний блиск - алмазний. Буває 

прозорим або забарвленим у рiзнi кольори, аж до чорного, спайнiсть 

середня, питома маса 3,5 г/см
3
. Утворюється при диференцiацiї магми 

ультраосновного складу пiд дiєю високих тиску (60-80 тис. атмосфер) 

i температури (бiля 1000С). Корiннi родовища являють собою 

трубчастi тiла (трубки вибуху або дiатерми), виповненi своєрiдною 

породою - кiмберлiтом. Дiаметр кiмберлiтових трубок досягає 100 м.   

Алмази широко застосовуються для виготовлення волочильних 

пристроїв (для протягування найтонших дротiв), рiзцiв, свердл. 

Низькосортнi алмази використовуються як абразивний матерiал. 

Безколiрнi або рiвномiрно забарвленi алмази широко використо-

вуються в ювелiрнiй справi. Штучно ограненi алмази називають 

дiамантами. Вага алмазу, як i деяких iнших дорогоцiнних каменiв, 

вимiрюється в каратах (один карат дорiвнює 0,2 г).  

Багатi родовища алмазiв знаходяться в Пiвденнiй Африцi, 

Бразилiї, Австралiї, Iндiї. В Азiї великi родовища алмазiв вiдкритi в 

Якутiї. Вiдомi знахiдки окремих кристалiв алмазiв i в Українi (в 

базальтах Рiвненської областi).  

Найвідоміші з числа знайдених алмазів: "Кулінан" — 3106 

каратів, "Ексцельсіор" — 97,5 карата, "Зірка С'єрра-Леоне" — 968,9 

карата тошо. Родовища алмазів є в Якутії, ПАР, Конго, Танзанії, 

Намібії.  

С і р к а  - S (вiд лат. “сульфур”) - зустрiчається у виглядi криста-

лiв у формi зрiзаних пiрамiд, котрi зрослися основами. Часто сiрка 

зустрiчається у виглядi натiчних форм та землистих порошкоподiбних 

мас. Колiр - жовтий, бурий; риса - жовта, майже бiла. Блиск на зламi - 

жирний, матовий, на гранях - алмазний. Спайнiсть недосконала, злам 

раковистий, землистий, твердiсть вiд 1,5 до 2,5, питома маса 1,0-2,1 

г/см
3
. Просвiчує, при тертi електризується. Сiрка легко плавиться i 

при 270°С горить синiм полум’ям, видiляючи сiрчаний газ з характер-

ним рiзким запахом. 

Утворення сiрки осадове та пневматолiтове. Використовується 

для отримання сiрчаної кислоти, в резиновiй i текстильнiй 
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промисловостi, для виробництва фарб, для боротьби із шкiдниками 

сiльського господарства. 

Родовища сiрки вiдомi в Українi (Роздольське), в Росiї, Iталiї та 

Японiї.  

З о л о т о – Аu  трапляється в природі у вигляді вкраплень у 

кварці, в розсипах, у вигляді дендритів, лусок, самородків, має колір 

золотисто-жовтий, жовту, блискучу риску, металічний блиск. 

Твердість золота становить 2,5...З, густина — 15,5... 19,3 г/см3, золото 

не має спайності, злам гачкуватий. Походження корінних родовищ 

золота — гідротермальне, на поверхні утворюються вторинні 

родовища — розсипи. Цей метал, як дорогоцінний, використовується 

для виготовлення ювелірних прикрас, як валютний метал завдяки його 

фізичним властивостям — в зубопротезній справі, в електроніці, 

ядерних реакторах, космічних апаратах. В Україні родовища золота є 

в Закарпатській області (Мужієвське), Одеській (Савранське). 

Перспективними щодо відкриття промислових покладів є окремі 

райони Українського кристалічного щита (Кіровоградська та 

Дніпропетровська області) та Донецький кряж. За рубежем багаті 

родовища золота трапляються в Південно-Африканській Республіці 

(Вітватерсранд тощо), Гані, Австралії, Конго, на північному сході 

Росії (басейні рік Колими та Індигірки), у Забайкаллі (Алданська 

золотоносна провінція).  

 

Б у р ш т и н або янтар - С10Н16О4 — це скам'яніла смола давніх 

хвойних дерев, трапляється в природі у вигляді округлих шматочків, 

натічних форм, інколи із включеннями комах. Колір його медово-

жовтий, вишнево-червоний, коричневий, білий, блакитний, зелений, 

чорний (має до 300 відтінків), риска біла. Твердість, за шкалою Мооса, 

становить 2...3. Блиск янтарю скляний або матовий, спайності немає, 

злам раковистий. Янтар легкий, аморфний, при терті електризується. 

Горить, виділяючи приємний гвоздичний запах. Янтар 

використовується як декоративний камінь, а також для виготовлення 

лаків, каніфолі, янтарної кислоти, фарб, емалей, зубної пасти, мила, в 

парфумерії, медицині, лазерній техніці. В Україні його добувають в 

Житомирській, Рівненській, Волинській і Львівській областях. 

Найбільше родовище (Клесівське) на Рівненщині. Добувається янтар 

також на узбережжі Балтійського моря: в Калінінградській області 

Росії, у Литві, Латвії.    


