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ПЕРЕДМОВА
На сучасному етапі розвитку науки і технічного прогресу важливим завданням є залучення до промислового використання нових
мінеральних видів, які раніше не мали ніякого практичного інтересу, виявлення нових галузей використання мінералів на основі вивчення їхніх властивостей, комплексне використання руд і розробка схем безвідходних технологій та підвищення вилучення корисних компонентів із руд.
Усі ці та інші проблеми успішно розв'язуються за допомогою
рудної мікроскопії (мінераграфії). Рудна мікроскопія – вивчення
рудних мінералів у відбитому світлі – використовується для визначення мінерального складу, будови руд, концентратів, проміжних
продуктів їхньої переробки. Це один з головних методів, за допомогою якого мінералог, гірничий інженер-геолог і технолог досліджують руди і організують їхнє збагачення. Рудна мікроскопія особливо ефективна в поєднанні з такими фізичними і фізикохімічними методами дослідження як лазерний і мікрозондовий,
електронно-мікроскопічний, рентгеноструктурний, дифрактометричний і традиційні хімічний та спектральний аналізи.
Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі вивчення рудної сировини на геологічному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка вже довгий час
читають лекції й проводяться практичні заняття для студентів з
методів лабораторного дослідження руд. Цей підручник складено
відповідно до програми кусу "Мінераграфія" зі спеціальності "Геологічна зйомка, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин" і
"Геохімія, мінералогія і петрографія". Такі курси починають читати
і в інших ВНЗ України. За винятком коротких методичних указівок
"Рудні мінерали і методи їхнього вивчення", що вийшли в 2010 р.,
на сьогоднішній день відсутні будь-які україномовні навчальні видання з цього напряму. Усе це стало підставою для підготовки до
видання повноцінного підручника.
Основою пропонованого підручника є курс лекцій і лабораторних робіт, які викладають автори протягом 15 років на кафедрі геології родовищ корисних копалин, названі вище методичні вказівки
до лабораторних занять з курсу "Мінераграфії". У процесі підготовки підручника повною мірою використано праці А. Г. Бетехтіна
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[28, 29], С. А. Вахромєєва [4], І. С. Волинського [6], М. П. Ісаєнко
[11], Ю. Н. Кемерова [14], І. К. Латиша [17], П. Рамдора [26],
С. А. Юшко [35] та інших фахівців, низку методичних довідників,
таблиць та атласів, присвячених діагностичним властивостям рудних мінералів, а також результати власних багаторічних науководослідницьких робіт у галузі геології родовищ корисних копалин і
рудної мінералогії України, Казахстану, Алтаю та інших регіонів.
У роботі висвітлено основні питання класифікації рудних мінералів, їхні оптичні, фізичні й хімічні властивості та методи їхнього
вивчення, методи відбору проб і виготовлення з них препаратів для
досліджень, наведено характеристику сучасної мінераграфічної
апаратури. В окремих розділах охарактеризовані структурнотекстурний аналіз руд та його вплив на технологію збагачення, а
також типоморфні мінеральні асоціації руд різних генетичних типів
та їхнє діагностичне значення. Наприкінці наведено методичні вказівки для студентів з послідовністю вивчення полірованих шліфів
під мікроскопом, а також характеристика сучасних прецизійних
мікроскопічних методів дослідження руд.
Одночасно автори деякою мірою переглянули старі уявлення
про мінераграфію як дисципліну, що вивчає будову та склад рудних мінералів виключно оптичними методами у відбитому світлі.
Детально також розглянуто інші сучасні методи лабораторних досліджень руд, включаючи термобарогеохімію, електронну мікроскопію, мікрозондовий аналіз тощо. Значну увагу приділено деяким теоретичним питанням фізики твердого тіла, кристалохімії,
кристалооптики, на яких базуються сучасні методи вивчення мінералів на новому атомно-електронному рівні.
На жаль, об'єм книги не дозволив навести детальні характеристичні параметри окремих рудних мінералів, їхні типоморфні й
структурно-текстурні особливості, що певною мірою компенсується наявністю достатньої кількості довідників, визначальних таблиць і атласів, частина яких подана в списку літератури.
Користуючись нагодою, автори висловлюють вдячність доктору
геолого-мінералогічних наук С. О. Галію і кандидату геологомінералогічних наук доценту Г. Г. Павлову за надані поради, консультації й матеріали при написанні підручника. Особлива подяка
співробітнику кафедри родовищ корисних копалин В. В. Федан і
студентам 4 курсу групи геологів М. К. Гривачову, М. О. Корнієнко, О. К. Рябіченко, О. Ю. Солодкому, С. В. Школі та іншим, які
забезпечували технічні питання підготовки цього видання.
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ВСТУП
Мінералогічний склад гірських порід і руд до використання
мікроскопа вивчався головним чином за зовнішніми ознаками,
що були помітними неозброєним оком, і хімічними методами.
Винайдення поляризаційного мікроскопа дозволило розробляти
методику мікроскопічного вивчення тонких зрізів (шліфів) гірських порід і прозорих рудних мінералів. Спочатку таким же
шляхом намагалися вивчати і непрозорі рудні мінерали, особливо акцесорні. Основна маса рудних мінералів є непрозорими навіть у тонких зрізах і тому досліджувати їх під мікроскопом стало можливим тільки із застосуванням відбитого світла. Відбите
світло широко використовується в металографії при вивченні
складу і будови металів і сплавів.
Металографія як наука зародилася в 60-х рр. ХІХ ст. і тому
при розвитку методу мікроскопічного вивчення руд у відбитому
світлі багато прийомів і засобів були запозичені з металографії.
Наука, яка почала займатися вивченням руд у відбитому світлі,
отримала назву мінераграфія (minera – руда, grapho – пишу).
Сьогодні мінераграфія використовується при вивченні речовинного складу руд різних генетичних типів родовищ. За допомогою цього методу можна визначити мікроскопічні зерна мінералів, дрібні включення в мінералах, вивчити закономірності
їхнього розподілу. Точна діагностика включень у мінералах
украй необхідна при розрахунку формули мінералу за даними
хімічного аналізу.
Мінераграфічний метод має важливе значення для діагностики рудних мінералів і при вивченні парагенетичних асоціацій,
їхніх структурно-текстурних особливостей, що дуже важливо
для правильного розуміння процесів мінералоутворення.
Мінераграфічні дослідження в сукупності з геологічними і
петрографічними мають істотне значення для встановлення генетичного типу родовищ і таким чином дають можливість об'єктивніше оцінити родовище і вибрати найбільш ефективні методи його розвідки та експлуатації.
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Крім вирішення цих завдань, мінераграфія розв'язує численні
проблеми вузько прикладного характеру, які мають велике
практичне значення. Мікроскопічне вивчення руд необхідно при
виборі методу технологічної переробки руд. Технолог повинен
знати якісний і кількісний склад руд, розміри зерен і характер
їхніх зростків. Ці дані дозволяють установлювати необхідну
крупність подрібнення і полегшують вибір методів збагачення.
Крім цього, мікроскопічні дослідження необхідні для вивчення
проміжних продуктів переробки (хвости, промпродукти і концентрати) для контролю за ходом процесу збагачення.
Мікроскопічні методи вивчення у відбитому світлі з успіхом
використовуються при вивченні складу, будови і ступеня метаморфізму кам'яного вугілля, антрациту.
Сучасна діагностика рудних мінералів під мікроскопом у
відбитому світлі заснована на вивченні комплексу оптичних,
фізичних і хімічних властивостей, таких як відбиття і двовідбиття, колір мінералів, внутрішні рефлекси, анізотропія, твердість,
мікротвердість, магнітність, електромагнітність, кристаломорфологічні особливості та парагенетичні асоціації; істотне значення при діагностиці деяких мінералів мають також розчинення їх хімічними реактивами і визначення хімічного складу певного мінералу за допомогою мікрохімічних реакцій. Для діагностики і визначення структурно-текстурних особливостей радіоактивних мінералів і руд, а також для визначення природи радіоактивності дуже важливі макро- і мікрорадіографічні методи.
З метою встановлення термодинамічних і фізико-хімічних умов
рудоутворення, широко використовується термобарогеохімія
(гомогенізація, декрепітація, аналіз водних і газових витяжок).
Нині діагностика мінералів у відбитому світлі проводиться
разом з відеоспостереженнями і кількісними замірами завдяки
комп'ютерним технологіям.
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РОЗДІЛ 1
Стислий огляд розвитку методів
діагностики рудних мінералів
у відбитому світлі
Мікроскопічний метод дослідження металів уперше був застосований в 1831 р. в м. Златоуст інженером П. Аносовим, який за
допомогою мікроскопа відкрив таємницю будови "булата" та організував виробництво високоякісних вітчизняних клинків. 1868 р.
Д. К. Чернов відкрив критичні точки перетворення сталі, установив
зв'язок цих процесів зі структурою металу і заклав теоретичні основи металографії, з якої й розвинулась пізніше мінераграфія [4].
Історичною датою в мінераграфії слід вважати 1885 р., коли Баумхауер уперше здійснив мікроскопічне вивчення у відбитому світлі
низки мінералів (борніту, халькозину, халькопіриту, галеніту). У
кінці ХІХ ст. Є. Д. Стретанович і Є. С. Федоров вивчали структурні
особливості первинних і окиснених мідних руд Тур'їнських рудників на при шліфовках, які були покриті лаком.
Уперше в СССР мінераграфічний метод був рекомендований
проф. К. І. Вісконтом, який в "Рудном веснике" за 1918 р. надрукував статтю "О методе металлографического анализа непрозрачных рудных минералов" і вже в 1822 р. з мінераграфією
почали знайомити студентів Ленінградського гірничого інституту і Московської гірничої академії. У 1930–1940 рр. рудна мікроскопія була включена до обов'язкових дисциплін навчальних
планів геологічних і геолого-розвідувальних спеціальностей
вищих навчальних закладів [10].
1925 р. опубліковано методичний посібник Р. Ван дер Віна
"Минераграфия и рудные месторождения", в якому автор намагається пов'язати мінераграфічні дослідження з питанням рудогенезису. Г. Шнейдерхеном і П. Рамдором в 1931 р. випущений
другий том підручника з мікроскопії руд, який є повним довід7

ником рудних і непрозорих мінералів. У цьому ж році у Вашингтоні вийшла книга з мінераграфії М. Шорта "Мікроскопічне визначення рудних мінералів", де поряд з основним критерієм – діагностичним травленням – велика увага приділяється анізотропії, твердості дряпання і мікрохімічним реакціям.
В опублікованій А. Г. Бетехтіним і Л. В. Радугіною книзі
"Определения рудных минералов под микроскопом" (1933) викладено методику визначення мінералів, уміщено два визначники мінералів: "малий" – для навчальних цілей і "великий" – для
дослідницьких робіт.
1936 р. був надрукований "Сборник методических работ по
микроскопическому исследованию руд в отраженном свете", в
якому найбільший інтерес мали статті І. С. Орселя і Л. В. Радугіної. 1937 р. А. Г. Бетехтін в "Известиях Академии наук" опублікував дві статті, в яких розглядаються процеси формування
текстур і структур руд і наводиться їхня класифікація.
Кількісний мінералогічний аналіз руд під мікроскопом детально висвітлено в книзі А. О. Глаголєва "Геометрические методы количественного анализа агрегатов под микроскопом", виданій в 1941 р. У 1943 р. вийшла книга С. А. Юшко "Методы изучения руд в отраженном свете". Вона включає в себе, крім короткої методичної частини й таблиць, опис структур і текстур руд
та основи кількісного мінералогічного аналізу. У тому ж році
Свердловський гірничий інститут видав "Руководство к практическим занятиям по минераграфии" С. А. Вахромєєва, яке використовувалося як підручник [4].
А. Г. Бетехтін виступив у 1945 р. в "Известиях Академии наук" зі статтею "О минераграфии", в якій висловлює свою думку
про шляхи подальшого розвитку цієї наукової дисципліни. Автор вважав першочерговим завданням створення описової мінераграфії, яка має включати опис певних типів руд.
1947 р. І. С. Волинський видав перший визначник рудних мінералів у полірованих шліфах, складений за системою таблиць –
ґраток. У таблицях рудоутворювальні мінерали розташовані за
зменшенням відбивної здатності. Визначник являє собою папкукласифікатор, яка складається із 70 таблиць, кожна з яких присвячена певній діагностичній ознаці мінералу (відбиття, двовід8

биття, анізотропія, колір, внутрішні рефлекси, твердість, відносний рельєф, форма перерізу, хімічний елементарний склад, результати діагностичного плавлення). Автор вважає найбільш
надійними діагностичними властивостями рудних мінералів
відбиття і відносний рельєф [6].
1951 р. вийшло друге видання роботи С. А. Вахромєєва,
складене відповідно до навчальних планів і програм геологорозвідувальних вищих навчальних закладів і допущене Міністерством вищої освіти як навчальний посібник. У цьому ж році
С. А. Юшко розробив фазовий аналіз руд за допомогою методу
відбитків, який має велике практичне значення при вивченні
окиснених руд. Фазовий аналіз також з успіхом використовується при вивченні продуктів технологічної переробки руд.
У фундаментальній роботі П. Рамдора, яка вийшла в 1955 р. і
перекладена на російську мову в 1962 р. [26], наведено детальний опис діагностичних властивостей рудо утворювальних мінералів. Ця книга відома як цінний і повний довідник з рудної
мікроскопії, де описано 300 рудоутворювальних мінералів і характерні для кожного з них парагенезиси.
Велике значення для розвитку мінераграфічного методу мали
опубліковані в цей період методичні роботи А. Г. Бетехтіна,
Т. Н. Шадлуна, С. А. Юшко, М. П. Ісаєнко з розробки та уточнення термінології, яка використовується при проведенні структурно-текстурного аналізу і мікроскопічного вивчення руд [28,
29]. Серед таких робіт слід відзначити "Атлас структур и текстур руд", складений колективом авторів ВСЕГЕИ за редакцією
С. І. Талдикіна [1], що вийшов в 1954 р. і "Структуры и текстуры руд" за редакцією А. Г. Бетехтіна.
1959 р. С. Х. Бауї й К. Тейлор опублікували пропозиції з методики дослідження руд у відбитому світлі [3], де стисло висвітлили основні методи визначення фізичних констант (відбиття,
явище поляризації й твердості–мікротвердості) і навели діагностичні таблиці в системі координат відбиття–мікротвердість.
1962 р. при міжнародній мінералогічній асоціації була створена міжнародна комісія з рудної мікроскопії (КРМ), яка працює
до сьогоднішнього дня.
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1963 р. вийшла з друку робота С. І. Лебєдєвой "Микротвердость
минералов", перевидана в 1977 р., в якій охарактеризовано деталі
замірів мікротвердості й математичні методи обробки цих вимірів.
Складено нові таблиці з мікротвердості для 528 мінералів [18].
1966 р. перекладено російською мовою і видано фундаментальну працю Ю. Н. Кемерона "Рудна мікроскопія", в якій викладено теорію відбитого поляризованого світла і методи, що використовуються при визначенні оптичних констант рудних мінералів у відбитому світлі [14].
У 1969–1975 рр. опубліковано методичний посібник "Современные методы минералогических исследований" колективу авторів за редакцією Є. В. Рожкової [27]. Цінність цієї роботи полягає в тому, що в ній охоплено майже весь комплекс методів, що
застосовуються при всебічному дослідженні мінералів, а також
указано сфери використання кожного з методів при вивченні різних типів мінеральної сировини. У 1969–1975 рр. видано довідник з рудної мікроскопії "Диагностические свойства рудных минералов", де містяться діагностичні таблиці для групи мінералів
благородних, рідкісних і розсіяних елементів, що утворюють мікровключення в розповсюджених рудних мінералах [8].
1970 р. комісія з рудної мікроскопії вперше випустила "Международные таблицы для микроскопического определения кристаллических веществ, адсорбирующих в видимом свете", які були оформлені у вигляді окремих карточок [37].
1973 р. вийшов у світ методичний посібник за редакцією
В.І. Степанова "Определение рудных минералов в полированных шлифах по спектрам отражения и твёрдости". У книзі наведено основні діагностичні властивості 200 рудних мінералів за
даними і методикою авторів роботи [23].
У 1974–1979 рр. вийшла велика кількість методичної й довідкової літератури з дослідження рудних мінералів. Це в першу
чергу двотомник А. С. Марфуніна "Введение в физику минералов" (1974) і "Спектроскопия, люминесценция и радиационные
центры в минералах" [19], а також серія монографій А. А. Годовикова (1973–1979).
У 1975–1983 рр. був опублікований навчальний посібник
М.П. Ісаєнко "Определитель текстур и структур руд", в якому
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розглянуто поняття термінів "текстура", "структура", "парагенетична мінеральна асоціація" [10]. Наведено опис морфологічних
видів текстур і структур за генетичними типами, подано оригінальну таблицю – визначник текстур і структур, а також детально розглянуто значення текстур і структур руд при вивченні генезису родовищ, при опробуванні й пошуках корисних копалин.
Складено атлас фотографій і мікрофотографій найбільш цікавих
текстур і структур за генетичними групами.
1975 р. видавництвом "Мир" перекладено на російську мову
роботу Р. Галопена і Н. Генрі "Исследование минералов под микроскопом" [7]. У книзі висвітлено основні методи дослідження
рудних мінералів у відбитому світлі. Особливо детально розглянуто питання теорії відбитого світла й оптичні властивості непрозорих мінералів.
У 1975–1980 рр. у практику досліджень рудних мінералів почали інтенсивно впроваджуватися електронно-мікроскопічні
методи з мікродифракцією. Найбільших успіхів електронна мікроскопія досягла в цей час у дослідженні глинистих мінералів, а
рудним об'єктам відводилося незначне місце через різні методичні труднощі. У зв'язку з модернізацією і створенням унікальних
за своїми можливостями мікроскопів і вдосконаленням методів
підготовки препаратів електронна мікроскопія посіла достойне
місце в мінераграфічних дослідженнях. Поєднання електронномікроскопічних і оптичних методів дозволило вирішувати складні питання діагностики тонкодисперсних мінеральних включень, досліджувати їхню морфологію, розміри і внутрішню будову, визначати форми входження елементів до складу рудних
мінералів. Найбільш успішно ці проблеми розв'язувалися в
ИГЕМАН СССР (В. Т. Дубінчук), ИГФМАН УРСР
(В.В. Бурмистрова), Каз ІМСІ (М. К. Сатпаєва) [34].
1976 р. М. С. Безсмертною і Т. Н. Чвілевою видано "Определитель рудных минералов в отраженном свете". Він являє собою
новий удосконалений варіант таблиць І. С. Волинського з урахуванням сучасних досягнень у прикладній оптиці відбитого
світла. У кольоровій таблиці наведено кількісні дані про основні
діагностичні властивості (спектри відбиття, колір, внутрішні
рефлекси, силу ефектів двовідбиття, мікротвердість, відносний
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рельєф) для 250 рудних мінералів. Автори роботи вважають, що
ця таблиця може бути використана як при визначенні мінералів
у відбитому світлі, так і при аналізі залежності властивостей мінералу від їхнього складу. У тому ж році була опублікована робота Л. Н. Вяльсова "Оптические методы диагностики рудных
минералов", де розглянуто основи кристалооптики відбитого
світла і наведено опис основних приладів, які використовуються
при прямих і порівняльних замірах відбиття.
1978 р. вийшов у світ навчальний посібник М. П. Ісаєнко,
С. С. Боришанської та Є. Л. Афанасьєвої "Определитель главнейших минералов руд в отраженном свете". У першій частині
цієї роботи дана характеристика головних властивостей рудних
мінералів і методів їхнього вивчення у відбитому світлі. У другій
частині розміщено визначальні й описові таблиці, в яких зібрані
матеріали з діагностичних властивостей 300 рудних мінералів.
Велика кількість літератури в 1975–1978 рр. присвячена характеристиці методів і апаратури, які використовуються при автоматичній діагностиці мінералів з використанням ЕВМ і методів кількісного заміру різних фізичних властивостей рудних мінералів. Головними з цих праць є роботи В. Г. Феклічева "Диагностика минералов. Теория, методика, автоматизация" [30] і
"Диагностические спектры минералов" [31].
1978 р. опубліковано роботу Н. І. Шумської із співавторами
"Системы диагностики рудных минералов по кристаллооптическим данным", в якій показана можливість використання для
автоматичної діагностики рудних мінералів вітчизняної апаратури і наведено пошукові системи для ЕВМ.
1979 р. перекладено на російську мову роботу Р. Т. Шуя "Полупроводниковые рудные минералы", де наведено основні дані з фізики, хімії, мінералогії для обґрунтування головних фізичних властивостей рудних мінералів з групи самородних елементів, сульфідів і оксидів на основі зонної теорії фізики твердого тіла [33].
Без сумніву знаменною подією став вихід довідника "Минералогические таблицы", складеного колективом співробітників
УМГРЕ на чолі з Е. І. Семеновим. Ці таблиці включають
2550 мінералів, тобто весь комплекс мінералів, які були відомі в
літературі до 1981 р. включно [22].
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1981 р. вийшла книга Є. Л. Афанасьева та М. П. Ісаєнко
"Определитель гипергенных минералов окисленных сульфидных руд в отраженном свете" [2]. 1983 р. опубліковано книгу
Дж. Крейга і Д. Вогана "Рудная микроскопия и рудная петрография", в якій розглянуто апаратуру і методи діагностики рудних мінералів під мікроскопом. Наводяться дані про найбільш
розповсюджені асоціації рудних мінералів, що вивчені під мікроскопом, мінеральний склад, текстури і структури руд, послідовність утворення мінералів у рудах різних генетичних типів.
Дискутуються питання генезису рудоутворювальних мінералів і
мінеральних асоціацій на основі експериментальних досліджень.
Відмічена залежність властивостей, зростків, асоціацій мінералів від їхньої кристалохімії, фізико-хімічних умов утворення і
фазових відношень. Окремий розділ у книзі присвячено застосуванню рудної мікроскопії при переробці руд [13].
1984 р. вийшов у світ перероблений і доповнений навчальний
посібник С. А. Юшко "Методы лабораторного исследования
руд", в якому описано існуючі методи мікроскопічного дослідження руд у відбитому світлі, а також методи фазового мікрохімічного аналізу і магнітної порошкографії. Розглянуто основи
текстурно-структурного аналізу і методику вивчення парагенетичних мінеральних асоціацій та особливості типоморфізму мінералів. Наведено діагностичні властивості й визначальні таблиці для основних рудоутворювальних мінералів. До сьогоднішнього дня посібник є настільною книгою як для студентів, так
і для геологів-рудників [35].
1986 р. перевидано роботу М. П. Ісаєнко, С. С. Боришанської
та Є. Л. Афанасьєвої "Определитель главнейших минералов руд
в отраженном свете", де охарактеризовано основні властивості
рудних мінералів (відбиття, двовідбиття, колір, твердість, мікротвердість, магнітність тощо) і детально розглянуто методи їхньої діагностики у відбитому світлі. Описано процес відбору
матеріалу і приготування полірованих шліфів, кількісних замірів
констант рудних мінералів під мікроскопом найрозповсадженіших рудних мінералів [11]. Разом із попередньою книгою
С. А. Юшко, цей посібник є найбільш повною і цінною літературою для вітчизняних студентів та аспірантів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
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1986 р. опубліковано фундаментальну працю "Методы минералогических исследований" за редакцією А. І. Гінзбурга [21],
яка є найбільш повним довідником із сучасних методів мінералогічних досліджень. У стислій формі з урахування останніх
досягнень науки і техніки описано методи та апаратура, що застосовуються для вивчення геологічних проб, мінеральної сировини, дослідження різних властивостей мінералів.
З кінця 80-х рр. ХХ ст. з багатьох причин використання рудної мікроскопії у вивченні родовищ корисних копалин різко
знизилося. Лише в 2003 р. у видавництві "Артек" вийшов навчальний посібник І. К. Латиша "Рудні мінерали та їхня діагностика" з атласом кольорових мікрофотографій. У книзі наведено
характеристику 213 мінералів, розповсюджених у природі, які
мають важливе промислове значення. Мінерали систематизовано за зниженням коефіцієнта відбиття і діагностовано оптично
за допомогою рентгеноструктурного і мікрорентгеноспектрального аналізів. Книга розрахована на студентів, аспірантів і викладачів геологічних факультетів ВНЗ [17].
2009 р. на геологічному факультеті Київського національного
університету імені Тараса Шевченка відкрився сучасний навчально-методичний мінераграфічний кабінет, який обладнаний необхідною апаратурою, колекцією зразків, полірованих шліфів, літературою для проведення занять з мінераграфії як для студентів факультету, так і для геологів виробничих організацій, які бажають
поглиблення знань з лабораторного вивчення рудної речовини.
2010 р. М. В. Курилом і В. А. Михайловим було видано методичні
вказівки до лабораторних занять з курсу "Мінераграфія" "Рудні
мінерали і методи їхнього вивчення" для студентів геологічних і
гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів [15].
Закордоном широкою популярністю користується фундаментальні діагностичні таблиці В. Айтенбогардта і Є. Бурке. У цих
таблицях охарактеризовано головні оптичні й фізичні властивості всіх рудних мінералів, які були відомі до 1974 р. і наведено
абсолютні значення відбиття для чотирьох довжин хвиль, рекомендованих Міжнародною комісією з рудної мікроскопії [38].
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РОЗДІЛ 2
Класифікація рудних мінералів
Об'єктом дослідження мінераграфії є рудні мінерали, з яких
складаються руди родовищ корисних копалин, переважно металічної сировини.
Корисні копалини – природні мінеральні утворення неорганічного та органічного походження в надрах, на поверхні Землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, техногенні мінеральні утворення в місцях накопичення відходів видобування або
втрат продуктів переробки мінеральної сировини, придатні для
промислового використання. За фізичним станом корисні копалини поділяються на тверді (вугілля, горючі сланці, торф, рудні
та нерудні корисні копалини), рідкі (нафта, підземні та мінеральні води) і газові (горючі та інертні гази); за промисловим використанням – на рудні (металічні), нерудні (неметалічні), горючі (каустобіоліти) і газо-гідромінеральні; за рівнем організації
речовини – на породи, мінерали й елементи.
Рудні чи металічні корисні копалини – сукупність корисних копалин, що використовуються в металургії для виробництва металів.
Руда – природне мінеральне утворення, що вміщує метали в
таких сполуках і концентраціях, при яких їхнє промислове використання технологічно можливе та економічно доцільне. Рудою називають також деякі види неметалічної сировини (борні,
сірчані, баритові, графітові, азбестові руди). Основні властивості руд: вміст цінних і шкідливих компонентів, твердість, міцність, тріщинуватість, пористість, об'ємна вага, температура
плавлення; магнітні, електромагнітні, електропровідні, радіоактивні, сорбційні властивості, розчинність тощо. За концентрацією цінних речовин руди можуть бути багатими, рядовими, бідними, за складом – одно- і багатокомпонентними (комплексними), за мінеральним складом і будовою – технологічно легкі для
переробки і важкі для збагачення (опірні).
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Руди поділяють за:
 комплексністю – мономінеральні та полімінеральні;
 хімічним складом – силікатні, кременисті, оксидні, сульфідні, карбонатні, змішані;
 текстурою – масивні, смугасті, плямисті, прожилкові,
вкраплені, ніздрюваті, пухкі та ін.;
 структурою – рівномірно- і нерівномірно-зернисті, оолітові, порфірові, радіально-променисті та ін.;
 розподілом рудних мінералів – рівномірна, нерівномірна, украй нерівномірна будова;
 характером залягання – корінні, у корах вивітрювання, розсипні;
 вмістом компонентів – багаті, бідні, рядові;
 збагачуваністю – легко збагачувані, важко збагачувані.
Мінерал – природне тверде, рідше рідке (самородна ртуть)
індивідуальне тіло, природна сполука певного складу з притаманною їй кристалічною структурою, приблизно однорідна за
хімічним складом і фізичними властивостями, що утворюється
внаслідок фізико-хімічних процесів на поверхні та в глибинах
Землі, складова частина гірських порід і руд. За поширенням
мінерали поділяють на породотвірні, рудоутворювальні, другорядні, акцесорні; найбільш поширені силікати (25 %), оксиди та
гідроксиди (12), сульфіди та їхні аналоги (13), фосфати й арсенати (18), інші (32 %). Модифікації мінералів однакового складу
(напр., алмаз – графіт, кальцит – арагоніт), але такі, що мають
різну кристалічну структуру, належать до різних мінеральних
видів. Мінерали, в яких невеликі зміни в хімічному складі, деяких властивостях (напр., забарвленні) або морфологічних особливостях не приводять до різких відмінностей у структурі (напр., у різновидах кварц – гірський кришталь, аметист, халцедон
та ін.), звуться мінеральними різновидами.
Не вдаючись глибоко у питання систематики і класифікації
родовищ корисних копалин, зазначимо, що найважливішими є
генетичні й геолого-промислові класифікації. Загальноприйнятим є поділ усіх корисних копалин на горючі, металічні та неметалічні. Для практичних потреб гірничорудної галузі використовують насамперед геолого-промислові класифікації, які також
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можуть бути побудовані на різних класифікаційних ознаках:
елементному складі, морфологічних типах родовищ, технологічних особливостях руд тощо.
У промисловості та рудній геології всі метали поділяються на
кілька категорій (груп). Ці групи виділяються досить умовно,
без певних чітких меж і класифікаційних ознак, але вони є широко визнаними, і тому їх доцільно дотримуватися у вивченні
родовищ металічних корисних копалин. У цьому підручнику
прийнята класифікація металічних корисних копалин, яка відповідає практиці геологорозвідувальних робіт, що склалася в нашій країні за останні роки:
чорні метали – залізо (Fe), марганець (Mn), хром (Cr), титан (Ti), ванадій (V);
легкі метали – алюміній (Al), магній (Mg);
кольорові метали – мідь (Cu), свинець (Pb), цинк (Zn),
нікель (Ni), кобальт (Co), молібден (Mo), вольфрам (W), олово (Sn), ртуть (Hg), сурма (Sb), вісмут (Bi);
благородні метали – золото (Au), срібло (Ag), платина
(Pt) і платиноїди: паладій (Pd), осмій (Os) iридій (Ir), рутеній
(Ru), родій (Rh);
радіоактивні метали – уран (U);
рідкісні елементи – берилій (Be), літій (Li), рубідій (Rb),
цезій (Cs), германій (Ge), тантал (Ta), ніобій (Nb), цирконій
(Zr), гафній (Hf), скандій (Sc);
рідкісноземельні елементи: лантан (La), церій (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометій (Pm), самарій (Sm), європій
(Eu), гадоліній (Gd), тербій (Tb), диспрозій (Dy), хольмій (Ho),
ербій (Er), тулій (Tu), ітербій (Ib), лютецій (Lu), ітрій (Y).

2.1. Рудні мінерали чорних металів
ЗАЛІЗНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, які вміщують залізо в таких кількостях (16–72 %) і сполуках, що його
промислове вилучення є можливим та економічно доцільним; до
корисних домішок належать Ni, Co, Mn, W, Mo, Cr, V та ін., до
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шкідливих – S, P, Zn, Pb, As, Cu. За вмістом заліза руди поділяються на багаті (більше 50 %) і бідні (менше 25 %); за величиною коефіцієнта основності (CaO + MgO/SiO2 + Al2O3) – на кислі
(менше 0,7), такі, що самофлюсуються (0,7–1,1) та основні (більше 1,1). Руди, які потребують збагачення, поділяються на легкозбагачувані (магнетитові руди і магнетитові кварцити) й важкозбагачувані (залізисті кварцити та ін.).
Основні геолого-генетичні типи родовищ:
 магматичні (Качканар на Уралі, Тегавус у США, Кірунавара у Швеції),
 карбонатитові (Ковдор у Росії, Люлекоп у ПАР),
 скарнові (гора Магнітна на Уралі, Соколово-Сарбайське в Казахстані, Маунт-Айрон у США),
 гідротермальні (Ангаро-Ілімська група в Сибіру, Бокальське на Уралі),
 вулканогенно@осадові (Атасуйське в Казахстані),
 залишкові в корах вивітрювання, у тому числі залізисті латерити (Кемпірсайська група на Уралі, Гвінея, Куба).
Основні геолого-промислові типи руд:
 магнетитові – складені магнетитом (інколи магнезіальним магномагнетитом), часто окиснені до гематиту (мартитизовані), характерні для карбонатитових, скарнових і гідротермальних родовищ, як різновид виділяються комплексні (FeTi-V) титаномагнетитові руди магматичних родовищ;
 гематитові – складені гематитом, у незначних кількостях магнетитом, поширені в корах вивітрювання залізистих
кварцитів (мартитові руди), скарнових, гідротермальних і вулканогенно-осадових руд, багаті руди вміщують 55–65 % Fe і
до 15–18 % Mn;
 сидеритові – поділяються на кристалічні сидеритові
руди, глинисті шпатові залізняки, магносидерити; зустрічаються в гідротермальних, осадових і вулканогенно-осадових
родовищах, середній вміст заліза – 30–35 %, у зонах окиснення перетворюються на бурі залізняки;
 силікатні – складені залізистими хлоритами (тюрингіт,
шамозит, лептохлорит та ін.), що супроводжуються гідрокси18

дами заліза, інколи сидеритом, утворюють осадові поклади,
середній вміст заліза 25–40 %, часто мають оолітову текстуру, у корі вивітрювання перетворюються на бурі, інколи червоні (гідрогематитові) залізняки;
 бурі залізняки – складені гідроксидами заліза, найчастіше гідрогетитом, утворюють осадові поклади (морські й континентальні) і родовища кори вивітрювання, осадові руди часто
мають оолітову текстуру, середній вміст заліза 30–35 %, інколи
до 1–2 % Mn; природно-леговані бурі залізняки кір вивітрювання ультраосновних порід вміщують 32–48 % Fe, до 1 % Ni, до 2
% Cr, соті частки відсотка Co, V (з них без добавок виплавляються хромо-нікелеві чавуни і низьколеговані сталі);
 залізисті кварцити – джеспіліти і залізисті роговики –
бідні та середні за вмістом заліза (12–36 %) докембрійські
метаморфізовані залізні руди, складені тонкими кварцовими,
магнетитовими, магнетит-гематитовими і сидеритовими
прошарками, що чергуються між собою, ділянками з домішками силікатів і карбонатів; утворюють родовища з унікальними (більше 10 млрд т) і великими (більше 1 млрд т) запасами залізних руд, характеризуються низьким вмістом шкідливих домішок (сірки і фосфору).
Відомо понад 300 мінералів, що вміщують залізо. Найважливіші серед них:
ВІВІАНІТ – водний фосфат заліза, Fe3(PO4)2·8H2O (43 %
FeO), утворюється в торф'яниках і бурих залізняках, а також при
вивітрюванні піротину і піриту.
ГЕМАТИТ – оксид тривалентного заліза, Fe2O3 (Fe 70 %), інколи присутні домішки TiO2 (до 11 % у титаногематиті), Al2O3
(до 14 % в алюмогематиті), H2O (до 8 % у гідрогематиті); псевдоморфози по магнетиту – мартит; розповсюджений мінерал
скарнових, гідротермальних родовищ, залізистих кварцитів,
складова частина залізних руд.
ГЕТИТ – мінерал підкласу гідроксидів, FeOOH (Fe 62,9 %),
вміщує домішки Al, Si, Ti, Mn, Ca та ін. (у бокситах), Cu, Pb, Zn,
Cd, Ag, Au (у зонах окиснення рудних родовищ); характерний
мінерал осадових залізорудних родовищ (бурі залізняки), кір
вивітрювання (латерити), зон окиснення сидеритових, лептох19

лоритових, магнетитових, сульфідних родовищ, бокситів; один з
основних компонентів залізних руд.
ГІДРОГЕМАТИТ – мінерал, тонкокристалічний різновид гематиту, якій вміщує до 8 % Н2О.
ГІДРОГЕТИТ – різновид гетиту, -FeOOH (Fe 40–62 %), збагачений водою, мінерал зони окиснення залізних руд.
КОЛЧЕДАНИ – мінерали групи сульфідів та арсенідів, які
вміщують Fe, Cu, Ni, Sn: магнітний колчедан чи піротин Fe1-xS,
сірчаний чи залізний колчедан чи пірит FeS2, мідний колчедан
чи халькопірит CuFeS2, залізонікелевий колчедан чи пентлан@
дит (Fe, Ni)9S8, нікелевий колчедан чи нікелін NiAs, олов'яний
колчедан чи станін Cu2FeSnS4, формують великі колчеданні
родовища, відомі в скарнових родовищах.
КУПРОФЕРИТ – мінерал, синонім пізаніту.
ЛЕПІДОКРОКІТ – мінерал класу гідроксидів, FeO(OH) (Fe2O3 –
89,86 %, H2O – 10,14 %), домішки MnO, Al2O3, SiO2, CaO, MgO,
трапляються у складі бурих залізняків, бокситів, ґрунтів.
ЛІМОНІТ – високодисперсна мінеральна суміш гідроксидів
заліза (гетиту, гідрогетиту, лепідокрокіту, гідрогематиту),
гідроксидів і оксигідратів Al і Mn, кремнезему, глинистих мінералів, сорбованої води у вигляді жовтувато- і червонувато-бурих
порошкоподібних, пухких землистих агрегатів, плівок, примазок, жеодів, оолітових виділень, псевдоморфоз по піриту, сидериту, гематиту тощо; гіпергенного чи осадового походження,
розвинений в зоні окиснення рудних родовищ, латеритних корах
вивітрювання, осадових утвореннях.
МАГНЕТИТ – мінерал підкласу складних оксидів, Fe2+Fe23+O4
(Fe 72,4 %), домішки Ti, Mg, Al, V, Cr, Ni, Co, Mn, Ge, типовий
акцесорний мінерал вивержених порід, головний компонент магнетитових руд (Кривий Ріг в Україні, Курська магнітна аномалія, г. Магнітна, Кусинське родовище в Росії, оз. Верхнє в США,
Кіруновара у Швеції).
МАРКАЗИТ – мінерал класу сульфідів, FeS2, хімічний аналог
піриту, включає домішки Ni (до 6 %), As, Sb, Tl, Co, як ендогенний мінерал трапляється в низькотемпературних гідротермальних мідно-колчеданних (Блявинське на Уралі) і ртутних (Мики20

тівське в Україні) родовищах, як екзогенний – у мергелях, вапняках, кам'яному вугіллі.
МАРТИТ – різновид гематиту, псевдоморфозу по магнетиту,
утворюється в результаті гіпергенного окиснення останнього,
один з головних мінералів залізних руд (Кривий Ріг, Курська
магнітна аномалія).
ПІРОТИН – мінерал класу сульфідів FeS (Fe 63,6 %), з домішками Ni, Co (до 1 %), Cu, Pb, Mo, As, відомі тверді розчини
FeS – CuFeS2 (халькопіротини), розвинений в покладах розшарованих інтрузій, контактово-метасоматичних і гідротермальних
родовищах, у кімберлітах, пегматитах, осадових породах.
СИДЕРИТ – карбонат заліза, FeCO3 (Fe 48,2 %), утворює ізоморфні ряди з магнезитом і родохрозитом, різновиди: сидероп@
лезит (до 30 % MgCO3), пістомезит (до 30–50 % MgCO3), олі@
гоніт (Mn-вмісний сидерит), може вміщувати ізоморфні домішки
Ca (до 12 %), CaO (у сидеродоті), Co (до 9 %), Zn (до 7,7 % у Znолігоніті); присутній в рудах гідротермальних родовищ різного
типу, один з головних мінералів оолітових залізних руд.
СКОРОДИТ – гідрат арсеніду заліза Fe(AsO4)·2H2O (Fe2O3 –
34,6 %, As2O5 – 49,8 %), іноді вміщує домішки Al2O3 (до 7,1 %);
утворюється в зоні окиснення рудних родовищ за рахунок арсенопіриту і лелингіту (Кокчарське на Уралі, Брич-Мула в Узбекистані, Леллінг в Австралії).
ШАМОЗИТ – силікат заліза, член ізоморфного ряду власне
шамозит (Fe2+Fe3+)[AlSi3O10](OH)2(Fe, Mg)3·(O, OH) – тюрингіт
(Fe2+, Fe3+, Mg, Al)6(Si, Al)O10(O,OH)8 (34–42 % FeO) характерний для осадових родовищ заліза (Каражал у Казахстані, Тюрингія в Німеччині).
ЯРОЗИТ – сульфат заліза KFe3(OH)6[SO4]2 (47,9 % Fe2O3) вохристо-жовтого кольору, присутні домішки Al (до 18,9 %), Ca
(до 6 %), Na, Pb, Se; продукт вивітрювання сірчаних сполук заліза, типовий мінерал зони окиснення колчеданних родовищ
(Блява на Уралі, Майкаїн у Казахстані).
МАРГАНЦЕВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
вміщують Mn у таких сполуках і концентраціях, за яких його
видобуток технологічно можливий та економічно вигідний; основні мінеральні типи марганцевих руд:
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 оксидні (вміст марганцю 25–50 %),
 карбонатні (13–25 %),
 силікатні, оксидно@карбонатні (17–25 %),
 окиснені (понад 40 %);
Основні геолого-промислові типи родовищ: осадові (Нікопольський басейн), вулканогенно-осадові (Атасуйське в Казахстані),
вивітрювання (Порожнинське в Сибіру, Нсута в Гані), метаморфогенні (Саусар в Індії), залізо-марганцеві конкреції дна океанів.
Відомо близько 150 мінералів, що вміщують марганець, найпоширеніші серед яких:
АЛАБАНДИН – сульфід марганцю, MnS, домішки Ge, Ga,
сингонія моноклінальна, габітус кубічний і гексаоктаедричний,
агрегати зернисті; бурувато-чорний, блиск напівметалічний,
твердість 3,5–4, питома вага 4,1, слабкомагнітний, трапляється в
гідротермальних родовищах золота, срібла, міді, молібдену, а
також у метаморфізованих марганцевих рудах.
БРАУНІТ – мінерал групи складних оксидів, Mn+2 Mn6+3 SiO12
(69,5 % Mn), присутні домішки Fe і Cu, складова оксидних марганцевих руд (родовища Джезди в Казахстані, Постмасбург у ПАР).
ВЕРНАДИТ – MnO2H2O (44–52 % Mn), продукт окиснення
силікатів і карбонатів, входить до складу марганцевих руд.
ГАУСМАНІТ – мінерал класу оксидів, Mn2+Mn23+O4 (72 % Mn),
Mn2+ може заміщуватися Zn і Fe; гідротермальний і контактовометасоматичний мінерал, входить до складу марганцевих руд.
МАНГАНІТ – оксигідрат марганцю, MnO(OH) (Mn 62,5 %)
осадового чи гідротермального походження, складова частина
марганцевих руд осадових (Чіатурський басейн у Грузії, Нікопольський в Україні, Грут-Айленд в Австралії) і ексгаляційноосадових родовищ (Даш-Салахлинське в Азербайджані).
ПІРОЛЮЗИТ – поліморфна модифікація оксиду марганцю,
MnO2 (63,2 % Mn), осадового, гіпергенного чи низькотемпературного гідротермального походження, один з основних мінералів
марганцевих руд осадового походження (Чіатурське родовище в
Грузії, Нікопольське в Україні, Грут-Айленд в Австралії).
ПСИЛОМЕЛАН
–
складний
гідроксид
марганцю,
BaMn2+Mn44+O102H2O (45–60 % Mn, до 12,4–17,5 % BaO), домішки Fe2O3, Al2O3, SiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, WO3 (до 3,5 % у
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тунгомелані), CoO (до 1 %), CuO, V2O5 (до 1,1 %), P2O5, As2O5,

SrO, In, Tl, B, U, Ra; суміш оксидів і гідроксидів марганцю у вигляді натічних, суцільних масивних чи землистих агрегатів;
один з головних компонентів марганцевих руд.
РОДОНІТ – мінерал класу силікатів, родини піроксеноїдів,
CaMn4[Si5O15] (MnO – 29–50 %), з домішками Mg (до 6 % MgO),
Fe (до 14,5 % FeO), інколи Zn (до 12 % ZnO у фоулериті), характерне яскраве забарвлення в червоно-чорних тонах; контактово-метаморфічного, регіонально-метаморфічного, рідше гідротермального походження; декоративно-підробний і виробний
камінь (родовища Пайсберг у Швеції, Гуельва в Іспанії, Орське
на Уралі, Прелуцьке в Закарпатті).
РОДОХРОЗИТ – мінерал класу карбонатів, MnCO3 (47,8 %),
утворює ізоморфні ряди із сидеритом і кальцитом, вміщує домішки Zn, Mg, складова частина марганцевих руд (родовища
Чіатурське в Грузії, Нікопольське в Україні).
Рідше зустрічаються оксиди: голандит MnBaMn6O14, бікс@
беїт γ-Mn2O3, коронадит Pb(Mn4+Mn2+)8O16, криптомелан
K(Mn4+Mn2+)8O16, бернесит (NaK,Ca)MgMn6O14×3H2O, тодора@
кіт, суніт; силікати: спесартин і бустаміт, карбонати: манга@
нокальцит і кутангорит.
ХРОМОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що містять хром у таких сполуках і концентраціях (25–30 % Cr2O3), за
яких його видобуток технологічно можливий та економічно вигідний; до унікальних належать родовища із запасами в сотні мільйонів тонн руди, до великих – десятки мільйонів тонн, до дрібних
– мільйонів тонн; основні геолого-промислові типи родовищ:
 магматичні, які поділяються на ранньо- і пізньомагматичні,
 розсипні.
Відомо 25 мінералів хрому, найбільш розповсюдженими і
цінними з них є:
ХРОМАТИ ПРИРОДНІ – клас мінералів (9 мінеральних видів), солі хромової кислоти, серед яких найбільш розповсюджений крокоїт – мінерал класу хроматів, PbCrO4 (PbO – 68,9 %,
Cr2O3 – 31,1 %), іноді з домішками Ag, Zn; яскравопомаранчевого кольору; утворюється в зоні окиснення свинцевих руд, колекційний мінерал (Березівське родовище на Уралі).
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ХРОМІТИ – група мінералів перемінного складу від крайнього магнезіального члена магнезіохроміту MgCr2О4 до крайнього залізистого члена хроміту – FeCr2O4, включає також алюміновмісні різновиди хромпікотит (Mg, Fe) (Cr, Al)2O4, алюмох@
роміт (Fe, Mg) (Cr, Al)2О4, які за зовнішнім виглядом неможливо розрізнити і тому їх неточно називають "хроміти". Їхній
склад мінливий (%): Сr2O3 – 18–62; FeO – 1–18; MgO – 5–16;
А1203 – 0,2–0,4 (до 33 %); Fe2O3 – 2–30; домішки ТiO2 – до 2;
V2O5 – до 0,2; Zn – до 5; МnО – до 1; присутні також Co, Ni та
ін. Типові мінерали ультраосновних магматичних порід, головна
складова родовищ хрому (Сарановське, Кемпірсайське на Уралі,
Капітанівське в Україні).
ХРОМШПІНЕЛІДИ – мінерали підкласу складних оксидів,
тверді розчини магнезіальних і залізистих різновидів хроміту,
шпінелі, герциніту, магнетиту та ульвошпінелі із загальною
формулою (Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+,Ti)2O4, основне джерело отримання Cr.
Крім хромітів, хром входить до складу низки інших мінералів
– хромової слюди (фукситу), хромового хлориту, хромве@
зувіану, хромдіопсиду, хромтурмаліну, хромового гранату
(уваровіту) тощо, що нерідко супроводжують руди, але самі
промислового значення не мають.
ТИТАНОВІ РУДИ – мінеральні утворення, що містять титан у
таких сполуках і концентраціях, які технологічно можливо і економічно вигідно видобувати; за вмістом TiO2 (%) виділяють руди:
багаті (10–15), рядові (7–10), бідні (5–7); у розсипах бортовий вміст
ільменіту – 15 кг/м3, мінімально-промисловий – 35 кг/м3; для родовищ кір вивітрювання бортовий вміст ільменіту – 37 кг/м3, мінімально-промисловий – 60 кг/м3; за запасами TiO2 родовища поділяються на: корінні – великі (понад 10 млн т), середні (1–10), дрібні
(< 1 млн т); розсипні – великі (понад 3 млн т), середні (0,5–3), дрібні (< 0,5 млн т); основні геолого-промислові типи родовищ:
 магматичні:
ільменіт-магнетитові
та
ільменіттитаномагнетитові руди (Кусинське на Уралі, Малотогульське в Саянах), гематит-ільменітові (Лак-Тіо в Канаді), ільменітові (Тегавус у США), титаномагнетитові руди (Панжихуа в
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Китаї), ліпаритові нефелінові сієніти (Ловозерський масив на
Кольському півострові);
 залишкові в корах вивітрювання: анатазові (Тампіра в
Бразилії), рутил-ільменітові (Кундибаївське в Казахстані), ільменітові (Володарськ-Волинський масив в Україні) руди;
 вулканогенно@осадові: ільменітові (Нижній Самон у
Росії);
 метаморфогенні: у докембрійських сланцях (Харворд
у США, Плюмо-Ідальго в Мексиці), в амфіболітах (Кузнечихінське на Середньому Уралі, Отанмякі у Фінляндії); поховані метаморфізовані лейкоксенові розсипи (Ярезьке на Південному Тимані);
 розсипні: прибережно-морські та алювіальні давні й сучасні розсипи ПАР (Річард-Бей, Намаква), Австралії (Енібба,
ВІМ-500, Кейпел, Куулджасуз), США (Трейл-Рідж), Індії
(Чаввара, Оском), України (Малишівське, Іршанське).
З майже 70 відомих мінералів титану найбільше промислове
значення мають:
АНАТАЗ – природна поліморфна модифікація рутилу, TiO2,
одна із складових титанових руд.
БРУКІТ – один із трьох природних поліморфних різновидів
рутилу, TiO2.
ІЛЬМЕНІТ – мінерал підкласу складних оксидів, FeTiO3
(31,6 % Ti), твердий розчин змінного складу в системах FeTiO3
– MgTiO3 (гейкіліт) – Fe2O3 (гематит), FeTiO3 – MgTiO3 –
MnTiO3 (пірофаніт); вміст MgO – 0–20 % (пікроільменіт),
MnO – 0–14,6 % (манганільменіт), Fe2O3 – 15,4 % (гемоіль@
меніт), присутні домішки Al, Si, Nb, Cr, Ca, V, Co, Ni; типовий
акцесорний мінерал багатьох магматичних порід, особливо їм
збагачені основні та ультраосновні породи (габроїди), пікроільменіт характерний для кімберлітів; добре зберігається в екзогенних умовах, часто формує розсипи (Іршанська група родовищ в Україні); титанова руда.
ІЛЬМЕНОРУТИЛ – ніобійвмісний різновид рутилу (Ti, Nb,
3+
Fe )3O6, вміст (Nb, Ta)2O6 – до 36 %, характерний мінерал грейзенів, пегматитів, кварц-молібденітових жил; накопичується в
прибережних розсипах разом з колумбітом, ільменітом, гранатом.
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ЛЕЙКОКСЕН – полімінеральний агрегат, продукт перетворення ільменіту, інколи сфену, рутилу та інших мінералів титану, представлений переважно прихованокристалічними агрегатами псевдорутилу Fe2+3Ti3O9, новостворених рутилу, анатазу і
брукіту, аморфної речовини; утворюється в гіпергенних умовах,
широко розповсюджений в корах вивітрювання і в розсипах,
титанова сировина.
ЛОПАРИТ – (TRce, Na, Ca) (Ti, Nb, Ta)O3 (TiO2 – 39,2–
40,0 %; TR2O3 – до 32–34 %; Nb2O5+Ta2O5 – до 8–20 %); типовий
мінерал нефелінових сієнітів, руда на ніобій, рідкісні землі, титан (Ловозерське родовище на Кольському півострові).
РУТИЛ – мінерал класу оксидів, найросповсюдженіша модифікація TiO2 (разом із брукітом й анатазом), (60 % Ti), вміщує ізоморфні домішки Cr, Nb, Ta, V, Sn; різновиди: стювертит
(до 47 % Ta2O5), ільменорутил (до 42 % Nb2O5), нігрин – залізистий рутіл; широко розповсюджений акцесорний мінерал інтрузивних і метаморфічних порід, формує розсипні родовища
(Малишевське в Україні), важлива складова титанових руд.
ТИТАНІТ (СФЕН) – мінерал підкласу острівних силікатів,
CaTi[SiO4](O,OH,F), різновиди: кейльгауїт (до 12 % TR), гри@
новіт (до 4 % MnO), Sn-титаніт (до 1 % SnO), гротит (Al, Fe);
магматичний, метаморфічний і гідротермальний мінерал, характерний для лужних порід.
ТИТАНОМАГНЕТИТ – мінерал підкласу складних оксидів,
титановмісний магнетит, (Fe,Ti)Fe2O4.
ВАНАДІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
вміщують ванадій в таких сполуках і концентраціях, при яких
його видобуток технологічно можливий та економічно вигідний
(від 0,06 до 2,4 % V2O5); найважливіші типи руд:
 екзогенні (карнотитові й роскоелітові в строкатобарвних
відкладах типу Колорадо, деклуазитові та ванадінітові зони
окиснення поліметалічних родовищ, патронітові в асфальтитах),
 ендогенні (титаномагнетитові, ільменіт-магнетитові,
магнетитові),
 розсипні (титаномагнетитові піски),
 осадові (пластові фосфорити).
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Із досить великої кількості мінералів ванадію – природних ванадатів (близько 80) – тільки деякі мають промислову цінність:
ВАНАДАТИ – група мінералів, солей ортованадієвої кислоти
H3(VO4) (пухерит, деклуазит, фольбортит, карнотит, тюя@
муніт, ванадиніт), які утворюються в зонах окиснення сульфідних родовищ і в осадових епігенетичних родовищах; джерело
V, Pb, Zn, Cu, U, P.
ВАНАДИНІТ – мінерал класу ванадатів Pb5[Cl(VO4)3], іноді з
домішками P2O5, As2O5, утворюється в зоні окиснення свинцевих родовищ, може служити рудою ванадію (родовища БрокенХілл у Замбії, Ламентос у Мексиці, Сулейман-Сай в Казахстані).
З інших мінералів ванадію тільки деякі мають промислову цінність: роскоеліт KV3AlSi3О10[OH]2; карнотит K2U2[VО4]2О4·2H2О;
деклуазит (Zn, Cu) Pb[VO4]OH; кульсоніт Fe(Fe,V)3O4,
патроніт VS4.

2.2. Рудні мінерали легких металів
АЛЮМІНІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, які
вміщують алюміній в кількості й якості, можливих для вилучення за наявною технологією і достатніх для промислового видобутку; головні типи руд:
 боксити (середній вміст Al2O3 28–50 %);
 нефелінові породи (вміст нефеліну і лейциту – не менше 70 %);
 алуніти (вміст алуніту 40–60 %).
Відомо понад 250 мінералів Al, але промислове значення як
алюмінієва сировина мають такі:
АЛУНІТ – мінерал класу сульфатів, KAl3[SO4]2(OH)6 (37 %
Al2О3), часто з домішками Fe (до 8 %), Na (до 4,6 %), продукт
метасоматичних перетворень вулканічних порід чи окиснення
піриту, алюмінієва руда (родовища Фань-Шань у Китаї, Заглизьке в Азербайджані, Біганське в Закарпатті).
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БЕМІТ – мінерал підкласу гідросилікатів, -Al2О3·Н2О (85 %
Al2О3), утворюється в корах вивітрювання, складова частина
родовищ бокситів (Вишневі Гори і Червона Шапочка на Уралі,
Бо у Франції).
ГІБСИТ – мінерал класу гідроксидів, Al2О3·3Н2О (65,4 %
Al2O3, 34,6 % H2O), домішки SiO2, Fe2O3, Ga2O3; утворюється під
час вивітрювання алюмосилікатів, складова частина бокситів
(якісних алюмінієвих руд).
ГІДРАРГІЛІТ – тригідрат алюмінію, Al(OH)3 (Al2O3 –
65,4 %), утворюється під час вивітрювання алюмосилікатів,
складова частина бокситів.
ДІАСПОР – мінерал підкласу гідроксидів, Al2О3·Н2О (85 %
Al2О3), з домішками Fe2O3 (до 11 %), Cr2O3 (до 6,5 %), а також
Ga2O3, TiO2, MgO, CaO, SiO2, утворюється екзогенним шляхом,
один із головних мінералів бокситів.
З інших мінералів промислову цінність як потенційне джерело алюмінію мають: нефелін – KNa3[AlSiO4]4 (34 %), лейцит –
K[AlSi2O6] (23,5 %), дистен і андалузит – Al2[SiO4]O (63 %),
силіманіт – Al[AlSiO5] (63 %), кіаніт – Al2SiO5 (63 %), каолініт
– Al4[Si4O10](OH)8 (39,5 % Al2О3), давсоніт – NaAl[CO3](OH)2.
МАГНІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують магній в таких сполуках і концентраціях, при яких його
видобуток технологічно можливий та економічно вигідний; основні геолого-промислові типи родовищ: доломіти, магнезити,
магнезіальні солі, морська вода і вода соляних озер, яка вміщує
хлористий магній (ропа).
Магній входить до складу майже 200 мінералів, але найважливішими, з яких його одержують, є такі:
БІШОФІТ – хлорид магнію, MgCl2×6H2O, трапляється в соляних покладах сульфатного типу, збагачених Mg, цінна хімічна
мінеральна речовина (родовища Волгоградське, Городищенське
в Поволжі, Затуринське і Новоподільське в ДДЗ).
БРУСИТ – мінерал класу гідроксидів, Mg(OH)2, (MgO –
69 %), як ізоморфні домішки можуть бути присутні Fe (феро@
брусит), Mn (манганобрусит), Zn; волокнистий різновид –
немаліт; виникає за рахунок гарячих і холодних вод у лужному
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середовищі по магнезіальних силікатах, сировина для отримання магнію (родовище Кульдурське на Далекому Сході).
ДОЛОМІТ – мінерал групи карбонатів, СаMg[СО3]2 (CaO –
30,4 %, MgO – 21,7 %, CO2 – 47,9 %), домішки Fe, Mn, Zn, Ni,
Co, Mn; утворюється екзогенним і осадовим шляхом, вогнетривкий матеріал, флюсова і будівельна сировина.
ЕПСОМІТ – "англійська сіль" – сульфат магнію, MgSO4·7H2O
(MgO – 16,3 %, SO3 – 32,5 %, H2O – 51,2 %), домішки Fe, Ni, Mn,
утворюється випадінням з водних розчинів, застосовується в
текстильній, паперовій, хімічній промисловості (родовища Штасфурт у Німеччині, оз. Ельтон у Казахстані, оз. Сасик у Криму).
КАЇНІТ – мінерал класу сульфатів, KCl·MgSO4·3H2O (K2O –
15,7 %, MgO – 16,19 %, SO3 – 32,16 %, Cl – 14,24 %, H2O –
21,71 %), виникає в результаті хімічного морського осадження,
калієва і магнієва руда (родовища Калуське в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).
КАРНАЛІТ – мінерал підкласу водних хлоридів, хлорид магнію і калію, KCl·MgCl3·6H2O (Mg – 8,7 %, K – 14,1 %, Cl –
38,3 %, H2O – 38,9 %), інколи з домішками Br, Rb, Cs, Li, Ga;
утворюється як хімічний осад морських басейнів, калійне добриво (родовища Солікамське на Уралі, Калуське і Стебницьке
в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).
КІЗЕРИТ – водний сульфат магнію MgSO4·H2O (MgO –
29,0 %, SO3 – 58,0 %, H2O – 13,0 %), виникає осадовим шляхом,
використовується в хімічній промисловості (родовища Калуське
і Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).
ЛАНГБЕЙНІТ – сульфат калію, K2SO4·2MgSO4, джерело сульфату калію для добрив.
МАГНЕЗИТ – мінеральний вид перемінного складу
(Mg, Fe)[СО3] від крайнього магнезіального члена магнезиту
Mg[СО3] (MgO – 47,6 %, CO2 – 52,4 %) до крайнього залізистого
члена сидериту Fe[СО3] (FeO – 62,1 %, CO2 – 37,9 %), мінерал
гідротермального та інфільтраційного походження, використовується в металургійній промисловості як вогнетривкий матеріал (родовища Саткінське, Бакальське, Халилівське на Уралі,
Вейтче в Австрії) (сидерит – залізна руда).
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ПОЛІГАЛІТ – мінерал, водний сульфат, K2MgCa2[SO4]42H2O,
(K2O – 15,62 %, CaO – 18,6 %, MgO – 6,69 %, SO3 – 53,11 %, H2O
– 5,98 %), з домішками Na2O, Fe2O3, Cl, виникає в результаті сульфатного галогенезу в морських солеродних басейнах, калійне
добриво (родовища Солікамське на Уралі, Калуське і Стебницьке в Прикарпатті, Штасфуртське в Німеччині).
Крім цього, магній входить до складу олівінів, піроксенів,
формує ізотопні ряди, заміщуючи залізо, кальцій, марганець.

2.3. Рудні мінерали кольорових металів
Мінерали мідних руд
МІДНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують мідь у таких сполуках і концентраціях, при яких її видобуток технічно можливий і економічно вигідний; за вмістом міді
(%) виділяють руди: дуже багаті (понад 3–5), багаті (понад 2,
а для мідно-порфірових родовищ – понад 1), рядові (1–2, а для
міднопорфірових родовищ – 0,4–1,0), бідні (0,7–1,0, а для міднопорфірових родовищ – менше 0,2); за ступенем окиснення
(вміст міді в окисненій формі) руди поділяються на сульфідні
(до 10 %), змішані (11–50 %) та окиснені (понад 50 %); за запасами родовища поділяються на: унікальні (> 10 млн т Cu), великі (3–10), середні (0,5–3,0), дрібні (< 0,5); основні геологопромислові типи родовищ:
 мідно@ і мідно@молібден@порфіровий (Чилі, США,
Мексика),
 мідно@колчеданний і колчеданно@поліметалічний
(Канада, Австралія, Казахстан),
 стратиформний у мідистих пісковиках і сланцях (Замбія, Конго, Казахстан),
 мідно@нікелевий магматичний (Канада, Ботсвана, Кольский півострів).
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МІДНО@МОЛІБДЕНОВІ РУДИ – комплексні руди, до складу
яких входять мінерали міді (халькопірит, борніт, халькозин,
ковелін, малахіт, азурит, куприт, тенорит, самородна мідь)
і молібдену (молібденіт, феримолібденіт); становлять мідномолібден-порфірові родовища.
Відомо понад 200 мідних мінералів і тих, що вміщують мідь,
найголовнішими з яких є:
АЗУРИТ – мінерал класу карбонатів, Cu3[CO3]2(OH)2 (55,3 %
Cu), типовий мінерал зони окиснення сульфідних мідних руд.
БЛЯКЛІ РУДИ – група мінералів, складних сульфідів (сульфосолей) міді, утворюють ізоморфний ряд із загальною формулою Cu12(Sb, As)4S13, крайні члени якого: сурм'янистий різновид
– тетраедрит (Cu – 45,77 %, Sb – 29,22 %, S – 25,01 %) і миш'яковистий – тенантит (Cu – 51,57 %, As – 20,26 %, S – 28,17 %);
мідь може заміщуватися Ag (до 18 %), Fe2+ (до 13 %), Ni (до
7,55 %), Zn (до 9 %), Hg (до 12,65 %), Sn (до 3,21 %), миш'як і
сурма – Bi (до 13,07 %), а сірка – Se, Tl; переважно гідротермального походження, компонент мідних (колчеданні родовища
Уралу), сурм'яних (Фергана в Середній Азії) руд, а також руд
олова (Корнуелл у Великій Британії), молібдену (Алтай), вольфраму (Гумбейка на Уралі), золота (Березівське на Уралі, Дарасун
у Сибіру), срібла (США), поліметалів (Нагольний кряж у Донбасі), миш'яку (Кавказ).
БОРНІТ – сульфід міді й заліза, Cu5FeS4 (Cu – 52–65 %; Fe –
8–18 %; S – 20–27 %), найважливіший мінерал зони вторинного
збагачення мідних руд (Cu – 52–65 %) (родовища Джезказган,
Успенське в Казахстані, Дзержинське на Уралі, Бісбі в США,
Браден у Чилі).
БРОШАНТИТ – гіпергенний мінерал зони окиснення мідних
родовищ класу сульфатів, Cu4[SO4](OH)6, входить до складу мідних руд (родовища Гумешівське і Міднорудянське на Уралі).
ГІДРОЦІАНІТ – сульфат міді, CuSO4, синонім халькоціаніт.
ЕНАРГІТ – складний сульфід, Cu3[AsS4] (Cu – 48,3 %, As –
19,1 %, S – 32,6 %), домішки Sb (6,5 %), Fe (5,7 %), зрідка Pb,
Zn, Ag; трапляється в гідротермальних родовищах міді та поліметалів (Бьютт у США, Карідат у Мексиці, Чукікамата в Чилі,
Морокоча в Перу, Тсумеб у Намібії).
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КОВЕЛІН – мінерал класу сульфідів, CuS, з ізоморфними
домішками Fe, Ag; гіпергенний мінерал, утворюється в зоні цементації сульфідних родовищ за рахунок халькопіриту, борніту,
халькозину тощо, входить до складу мідних руд.
КУБАНІТ – CuFe2S3 (Cu – 23,4 %, Fe – 41,2 %, S – 35,4 %),
трапляється в сульфідних мідно-нікелевих родовищах (Седбері
в Канаді), контактово-метасоматичних (Т'єрро в США), золотокварцових жилах (Морру-Вельо, Мінас-Жейрас у Бразилії).
КУПРИТ – мінерал класу природних оксидів, Cu2O (Cu –
89 %), домішки Zn, Pb, Fe, Cd, Sn, Bi, Ge, In; різновиди: халько@
трихіт – колосоподібні або голкоподібні кристали чи сітчасті
агрегати ("мідні квіти"), цеглиста мідна руда – суміш куприту,
оксидів заліза і глинистої речовини; мінерал зони окиснення мідних родовищ, мідна руда високого ґатунку (родовища Гумешівське, Міднорудянське, Турїнське на Уралі, Шессі у Франції,
Бісбі в США).
МАЛАХІТ – натічний мінерал зеленого кольору з характерним концентрично-зональним рисунком на зрізі, основний карбонат міді, Cu2(OH)2[CO3], утворюється в зоні окиснення міднорудних родовищ, ювелірно-підробний камінь і мідна руда (родовища Гумешівське і Міднорудянське на Уралі, Чок-Пацьке
в Казахстані, Колвезі в Заїрі).
МІДЬ САМОРОДНА – мінерал класу самородних елементів,
Cu, може вміщувати домішки Fe (до 2,5 %), Ag, Au (до 2–3 % –
золотиста мідь), As (вітнеїт), а також Zn, Pb, Hg, Bi, Sb, V, Ge,
найчастіше гідротермального і екзогенного походження, інколи
формує родовища міді (Озеро Верхнє в США, Тур'їнське на
Уралі, Янова Долина на Рівненщині).
ТЕНАНТИТ – сульфосоль міді, Cu12As4S13, крайній миш'яковий член групи бляклих руд, різновиди: бініт (Ag до 14 %), ані@
віт і ріоніт (з Bi), медзянкіт (з Zn).
ТЕНОРИТ – мінерал зони окиснення мідних руд підкласу
простих оксидів, CuO (Cu – 79,8 %, O – 20,11 %), складова частина мідних руд (родовища Озера Верхнього в США, Тур'їнське
і Міднорудянське на Уралі).
ТЕТРАЕДРИТ – мінерал класу сульфідів, сульфосоль міді,
Cu12Sb4S13, крайній сурм'яний член ізоморфного ряду групи бля32

клих руд, різновиди: фрейбергіт (до 17 % Ag), швацит (до
20 % Hg), зандбергит (до 7 % Zn), феротетраедрит (4–5 %
Fe), фригідит (до 7 % Ni), голдфілдіт (з Te, Au).
ХАЛЬКАНТИТ – мінерал класу сульфатів, Cu[SO4]5H2O (31,8 %
CuO), іноді з домішками Mg, Zn, Co, утворюється в результаті окиснення мідновмісних сульфідів, складова частина мідних руд.
ХАЛЬКОЗИН – "мідний блиск" – мінерал класу сульфідів,
Cu2S (79,8 % Cu), іноді з домішками Ag, Fe, характерний для
зони вторинного сульфідного збагачення, де виникає в результаті окиснення мідновмісних сульфідів, інколи утворює порфірову
вкрапленість в інтрузіях гранітоїдів, один з головних рудних
мінералів мідних руд (родовища Бьютт, Бісбі, Бінгем у США,
Коунрад, Джезказган у Казахстані, Алмалик в Узбекистані).
ХАЛЬКОПІРИТ – "мідний колчедан" – мінерал класу сульфідів, CuFeS2, часто з домішками Ag, Au, Tl; головний рудний
мінерал мідних руд магматичного (родовища Седбері в Канаді,
Бушвельд у ПАР), гідротермального (Тур'їнське на Уралі, Браден у Чилі, Коунрад у Казахстані, Алмалик в Узбекистані, Бінгем у США, Чукікамата в Чилі) і осадового походження (Джезказган у Казахстані, Катанга в Конго).
ХАЛЬКОПІРОТИН – мінерал, твердий розчин CuFeS2 і nFeS
(1:1 – 1:6), трапляється в мідно-нікелевих родовищах.
ХАЛЬКОСИДЕРИТ – залізистий член мінерального виду перемінного складу Cu(Fe, Al)6(PO4)4(OH)8×4H2O, який змінюється
від алюмінієвого члена – бірюзи Cu, Al6(PO4)4(OH)8×4H2O, до
залізистого – халькосидериту Cu, Fe6(PO4)4(OH)8×4H2O (CuO –
8,06–9,78 %, Al2O3 – 0–37,6 %, Fe2O3 – 0–48,56 %); виникає екзогенним шляхом за рахунок дії поверхневих вод на глиноземисті
вивержені та осадові породи.
ХАЛЬКОСТИБІТ – CuSbS2, складова мідних руд (родовища
Вольфсберг у Гарці, Німеччина, Рар-ель-Анц у Марокко).
ХАЛЬКОТАЛІТ – Cu3TlS2, гідротермального походження.
ХАЛЬКОФАНІТ – (Zn, Mn, Fe)Mn2O5nH2O (ZnO – 18–23 %
MnO – до 4–6 %, MnO2 – 60–62 %), цинковий різновид
ZnО·2MnO2·nH2O – цинкдібрауніт; розвинений в зонах окиснення
родовищ мідних і свинцево-цинкових руд (Стерлінг у Нью-Джерсі,
Фольфтон, Ледвіл у Колорадо, США, Олькуш у Польщі).
33

ХАЛЬКОФІЛІТ – Cu18Al2(AsO4)3(OH)2733H2O, трапляється в
зонах окиснення мідних родовищ (Редрес, Ліскирд у Корнуоллі,
Бісбі в Аризоні, Міднорудянське на Уралі).
ХРИЗОКОЛА – мінерал підкласу шаруватих силікатів,
Cu8(OH)8(H2O)4[Si8O20]8H2O, часто вміщує домішки Al2O3 (до
17 % у пілариті), Fe2O3 (до 7 %), P2O5 (до 7–9 % у демідовиті,
ціанохальциті); збагачений H2O різновид – аспероліт; типовий мінерал зон окиснення мідних родовищ (Тур'їнське, Міднорудянське на Уралі, Джезказган у Казахстані).

Мінерали свинцево@цинкових руд
СВИНЦЕВО@ЦИНКОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують свинець і цинк у таких сполуках і концентраціях, при яких їхній видобуток технологічно можливий і економічно вигідний (1–2 % Pb і 2–4 % Zn). За сумарним вмістом
свинцю і цинку (%) виділяють руди: багаті (понад 7), рядові (4–
7), бідні (2–4); за запасами родовища поділяються на: унікальні
(> 10 млн т), великі (2–10), середні (0,5–2,0), дрібні (< 0,5); основні геолого-генетичні типи родовищ:
 колчеданно@поліметалічні,
 стратиформні,
 скарнові.
Основні геолого-промислові типи родовищ:
 прожилково@вкраплені у вапняково-доломітових товщах,
 поліметалічно@колчеданні в теригенних і осадововулканогенних товщах.
Відомо приблизно 180 мінералів свинцю і 60 цинку, основне
значення з яких мають:
АНГЛЕЗИТ – гіпергенний мінерал зони окиснення свинцевих
руд класу сульфатів, Pb[SO4] (68,3 % Pb), складова частина поліметалічних руд (Березівське родовище на Уралі).
БУЛАНЖЕРИТ – мінерал класу складних сульфідів,
Pb5Sb4S11, (Pb – 55,4 %, Sb – 25,7 %), мінерал гідротермальних
поліметалічних родовищ (Алгачинське, Кличкінське, Дарасунське в Забайкаллі), складова частина свинцевих руд.
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БУРНОНІТ – мінерал класу складних сульфідів, CuPbSbS3
(Pb – 42,5 %, Cu – 13 %, Sb – 24,7 %), гідротермального походження, складова частина поліметалічних руд (родовища Пршибрам у Чехії, Клаусталь і Андреасберг у Німеччині).
ВАНАДІНІТ – Pb5(VO4)3Cl (PbO – 78,3 %, V2O5 – 19,3 %), інколи з домішками P2O5, As2O5, мінерал зони окиснення свинцевих руд, складова частина поліметалічних і ванадієвих руд (Сулейман-Сай в Казахстані, Брокен-Хілл в Австралії, Ламентос у
Мексиці).
ВУЛФЕНІТ – мінерал класу молібдатів, PbMoO (Pb – 61,4 %,
MoO – 38,6 %), присутні домішки CaO (до 7 %), WO3 (до 28 %) і
V2O5 (до 1,3 %), CuO, MgO, Cr2O3; характерний мінерал зони
окиснення свинцевих родовищ (Карінтин в Австрії, Пршибрам у
Чехії), свинцева руда, рідше молібденова.
ГАЛЕНІТ – мінерал класу сульфідів, PbS (86,6 % Pb), часто з
домішками Ag, Cu, Zn, інколи Bi, Fe, As, утворюється переважно гідротермальним шляхом, головна складова свинцевих руд
(родовища Сулліван у Канаді, Ледвілл у США, Брокен-Хілл в
Австралії, Садонське на Кавказі, Турланське в Середній Азії,
Дальньогірське на Далекому Сході).
ДЖЕМСОНІТ – типовий гідротермальний мінерал підкласу
сульфосолей, FePb4Sb6S14 (Pb – 40,16 %, Fe – 2,17 %, Sb –
35,39 %, S – 21,74 %), з домішками Cu (до 3,45 %), Ag (до
1,3 %), Zn (0,4 %), Bi (до 1 %), мінерал гідротермальних поліметалічних родовищ, складова частина поліметалічних руд (родовища Зімапан у Мексиці, Нагольний Кряж).
КУПРОПЛЮМБІТ – PbCu3[OH(AsO4)], синонім "байльдоніту", трапляється в зоні окиснення поліметалічних родовищ.
ПІРОМОРФІТ – мінеральний вид перемінного складу,
Pb5Cl[(As, P)O4]3, від крайнього миш'яковистого члена – міме@
тизиту Pb5Cl[(As)O4]3, до крайнього фосфоритистого – піромо@
рфіту Pb5Cl[(As, P)O4]3, з домішками Ca, Ba, V5+, (до 4,1 %), Cr;
екзогенний мінерал зони окиснення свинцевих родовищ, складова свинцевих руд (родовища Березівське на Уралі, Шилкінське і Зерентуйське в Забайкаллі, Кизил-Еспе в Казахстані).
ПЛЮМБОЯРОЗИТ – Pb, Fe6(SO4)4(OH)12, складова частина
свинцевих руд (родовище Бівер у штаті Юта, США).
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ЦЕРУСИТ – мінерал класу карбонатів, PbCO3 (77,5 % Pb),
домішки Sr, Zn, Ca; екзогенний мінерал зони окиснення свинцевих родовищ, складова частина свинцевих руд (родовища Ледвілл у США, Брокен-Хілл в Австралії, Кадаїнське і Тайнинське в
Забайкаллі, Турланське в Каратау, Берегівське в Закарпатті).
ВІЛЕМІТ – мінерал класу силікатів, Zn2(SiO3) (ZnO – 73 %,
SiO2 – 27 %), часто з домішкою Mn; контактово-метасоматичного походження, рідше екзогенного, складова цинкових руд (родовища Дальньогірське на Далекому Сході, Франклін у США).
ВЮРТЦИТ – мінерал класу сульфідів, ZnS (Zn – 60–63 %),
часто з домішками Fe – до 8 %, Cd – 1,0–1,5 % (з підвищенням
кількості кадмію ізоморфно переходить у гринкоїт CdS), Mn,
незначні домішки Ge, Pb; зрідка трапляється в гідротермальних
поліметалічних родовищах (Пршибрам у Чехії, Бьютт у США,
Оруру і Чокая в Болівії, Каспісиза в Перу).
ГІДРОЦИНКІТ – Zn5(OH)6(CO3)2, домішки CaO (1–2 %), CdO
(до 0,5 %), трапляється в зоні окиснення свинцево-цинкових родовищ (Блейберг в Австрії, Турланське, Акджал у Казахстані)
КАЛАМІН – мінерал класу силікатів, Zn4[Si2O7](OH)2H2O
(67,5 % ZnO, домішки Pb, Fe, Ca, Mg, Ti, Al, Cd), мінерал зони
окиснення свинцево-цинкових родовищ, цинкова руда (родовища Кличкінське, Тайнинське в Забайкаллі, Олькуш у Польщі,
Райбл і Блейберг у Східних Альпах).
КЛЕЙОФАН – незабарвлений чи світло-жовтий різновид
сфалериту ZnS.
СМІТСОНІТ – мінерал класу карбонатів, Zn[CO3] (52 % Zn), з
домішками Cu, Mg, Mn, Fe, Co, Cd, типовий мінерал зони окиснення сульфідних родовищ, один з головних компонентів окиснених руд цинку (Ачисайське родовище в Казахстані, Ледвілл у
США, Цумеб у Намібії).
СФАЛЕРИТ – "цинкова обманка" – мінерал класу сульфідів,
ZnS (67 % Zn), типовий мінерал сульфідних руд, різновиди:
клейофан – світлий, бідний на залізо, марматит – чорний високозалізистий, пршибраміт – червоний, збагачений Cd, брун@
кіт – порошкуватий, до 2 % Cd.
ЦИНКІТ – оксид цинку, ZnO (Zn – 80,3 %), інколи цинк ізоморфно заміщується Mn; складовий компонент цинкових руд
скарнових родовищ (Франклін-Фернес і Стерлінг-Хілл у США).
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Мінерали нікелевих руд
НІКЕЛЕВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують нікель у таких сполуках і концентраціях, при яких його
видобуток технологічно можливий і економічно вигідний; головні промислові типи руд:
 магматичні сульфідні мідно@нікелеві (Ni, Cu, Co, Fe, S,
домішки Pt, Au, Ag, W, Pb, Sn, Mo, Ti, Bi, Se, Te, Ge), основні
рудні мінерали – пентландит, халькопірит, нікельвмісний

піротин, магнетит, пірит, кубаніт, ільменіт, хроміт, сфале@
рит, платинові мінерали; за технологічними властивостями
поділяються на бідні (сумарний вміст міді та нікелю 0,5–1,5 %) і
багаті (1,5–8,0 %); за запасами родовища поділяються на дрібні
(менше 100 тис. т металу), середні (100–300 тис. т), великі (200–
500 тис. т) та унікальні (понад 500 тис. т) (Печенга, МончеТундра на Кольському півострові, Талнах, Норильськ-I у Красноярському краї, Седбері в Канаді, Стіллуотер у США, Бушвельд, Інсизва в ПАР, Камбалда в Австралії);
 силікатні руди кір вивітрювання, основні мінерали
– гарнієрит, непуїт, ревдинскіт, нонтроніт, гідрохлори@
ти, оксиди й гідроксиди заліза і марганцю; за хімічним
складом виділяють магнезіальні, залізисто-магнезіальні, залізисто-кременисті та залізисті типи руд; за вмістом корисного компонента розрізняють багаті (понад 2 %), рядові
(0,2–1,3 %) та бідні (менше 1,3 %) руди (Кемпірсайське, Аккерманівське, Сахаринське на Уралі, Нова Каледонія, Куба).
У природі відомо 53 власних мінералів нікелю і кілька десятків
мінералів, до яких нікель входить у вигляді ізоморфної домішки.
Мінералами сульфідних руд є:
БРАВОЇТ – (FeNi)S2, домішки Со, складова частина нікелевих руд (родовища Мехерних, Мюзет у Німеччині, Каньон-Крик
на Алясці).
ВІОЛАРИТ – FeNi2S4 (Fe – 15–19 %, Ni – 34–43 %, Co – до
2,5 %, Cu – до 1,1 %), трапляється в рудах нікелю (родовища
Юліан у Каліфорнії, Вермільон, Седбері в Канаді).
ГЕРСДОРФІТ – сульфід нікелю NiAsS (Ni – 26–40 %, As –
37–56 %), рідкісний мінерал гідротермальних, інколи контакто37

во-метасоматичних родовищ (Седбері в Канаді, Мюзен у Німеччині, Добшине в Чехії).
МІЛЕРИТ – сульфід нікелю NiS, гідротермальний мінерал
мідно-нікелевех сульфідних руд (родовища Фрейберг, Шнеєберг у Німеччині).
НІКЕЛІН – мінерал класу арсенідів, NiAs (43,92 % Ni, 56,08 %
As), домішки Co (до 2 %), Fe, S (до 1 %); трапляється в рудах магматичних і гідротермальних кобальт-нікелево-срібних (Кобальт у
Канаді) і уран-вісмутових родовищах, нікелева руда.
ПЕНТЛАНДИТ – мінерал класу сульфідів, (Fe,Ni)9S8 (Fe –
32,55 %, Ni – 34,22 %, S – 33,23 %, домішки Co – до 3 %,
в унікальних випадках – до 49,3 % у кобальтпентландиті родовища Варислахті у Фінляндії), характерний мінерал сульфідних мідно-нікелевих родовищ (Седбері в Канаді, Бушвельд
у ПАР, Монче-Тундра на Кольському півострові, Норильське
в Сибіру), основна складова частина нікелевих руд.
ПІРОТИН – група мінералів класу сульфідів, FeS (Fe – 58,22–
63,53 %, S – 34,48–41,78 %), з домішками Ni, Co (до 1 %), Cu,
Pb, Mo, As, відомі тверді розчини FeS–CuFeS2 (халькопіроти@
ни), розвинений в покладах розшарованих інтрузій (родовища
Седбері в Канаді, Бушвельд у ПАР, Монче-Тундра на Кольському півострові, Норильське в Сибіру), контактовометасоматичних (Тур'їнське на Уралі) і гідротермальних (Трентино в Італії, Потосі в Болівії) родовищах, у кімберлітах, пегматитах, осадових породах; складова частина нікелевих руд.
ПОЛІДИМІТ – сульфід нікелю, крайній нікелевий член ізоморфного ряду (Co, Ni3)S4 – полідиміт Ni3S4 – лінеїт Co3S4.
УЛЬМАНІТ – NiSbS (Ni – 27,8 %), домішки Co, As, Fe, Bi
(калиліт); складова частина нікелевих руд (родовища МонтеНарба в Саксонії, Леллінг в Австрії).
ХЛОАНТИТ – нікелистий, збіднілий миш'яком різновид нікель@
скутерудиту NiAs3-2 (Ni – 14,5–21,2 %, Fe – 2,8–5,2 %, Co – 3,6–6,3
%, As – 71,4–73,5 %, S – 0,n–0,6 %), складова частина нікелевих руд
гідротермальних родовищ (Кобальт у Канаді, Яхімів у Чехії, Шнеєберг й Аннаберг у Саксонії, Нижньо-Сеймчанське на Чукотці).
Крім того, промисловий інтерес можуть становити ваесит
NiS2, рамельсбергіт NiAs2.
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Мінералами силікатних руд є:
ГАРНІЄРИТ – мінерал класу силікатів, проміжний член ізоморфного ряду серпентин Mg6(OH)8[Si4O10] – ревдинскіт
Ni6(OH)8[Si4O10], вміщує 15–45 % NiO, до 15 % MgO, а також
домішки Fe, Cr, Al, Mn; характерний для кір вивітрювання ультраосновних порід і серпентинітів, складова частина силікатних
нікелевих руд (Нова Каледонія, Південний Урал).
РЕВДИНСКІТ– мінерал класу силікатів, крайній нікелевий
член ізоморфного ряду серпентин Mg6(OH)8[Si4O10] – ревдин@
скіт Ni6(OH)8[Si4O10], суміш Ni-серпентину і тальку, колоїднодисперсні, землисті, тонколускуваті агрегати блідо-зеленого кольору з голубим чи жовтим відтінком, утворюється в корах вивітрювання ультраосновних порід, складова частина нікелевих
руд (Нова Каледонія, Південний Урал).
У зонах окиснення розвиваються:
АНАБЕРГІТ – мінерал класу арсенатів, нікелевий член ізоморфного ряду перемінного складу (Co, Ni)3[AsO4]28H2O: еріт@
рин Co3[AsO4]28H2O – анабергіт Ni3[AsO4]28H2O (NiO – 0,n–
37,5 %, As2O5 – 38,5 %), продукт вивітрювання арсенідів кобальту і нікелю (родовища Аннаберг і Шнеєберг у Німеччині).
НОНТРОНІТ – мінерал підкласу шаруватих силікатів групи
смектитів (монтморилоніту), (Fe, Mg)2[Si4O10](OH)2nH2O, ізоморфні домішки Al, Mg, Ni, Co, Cu, Zn, утворюється при вивітрюванні серпентинітів, входить до складу руд Ni (Халилівське,
Липівське і Буранівське родовища на Уралі).

Мінерали кобальтових руд
КОБАЛЬТОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
вміщують кобальт у таких сполуках і концентраціях, при яких
його видобуток технологічно можливий і економічно вигідний;
за вмістом кобальту (%) виділяють руди: багаті (понад 0,5), рядові (0,5–0,1), бідні (менше 0,1); за запасами руд (тис. т) родовища кобальту поділяються на унікальні (понад 50), великі (25–
50), середні (10–25), дрібні (менше 10); основні геологопромислові типи родовищ:
 кобальт@нікелевий латеритних кір вивітрювання
(Куба, Нова Каледонія),
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 стратиформний мідно@кобальтовий (Конго, Замбія),
 магматичний сульфідно@мідний (Канада, ПАР, Мадагаскар).
Відомо близько 50 мінералів кобальту, найголовнішими є:
ГЛАУКОДОТ – сульфоарсенід кобальту (Co, Fe)AsS (Co – 9–
18 %, Fe – 5–22,7 %, As – 42–45 %, S – 19–20 %), домішки Bi,
різновид, збагачений Fe, бідний на Co – данаїт; трапляється
в гідротермальних родовищах (Дашкесан в Азербайджані, Хакансбо, Вестманланд у Швеції, Кобальт у Канаді).
ЕРІТРИН – мінерал класу арсенатів, кобальтовий член ізоморфного ряду перемінного складу (Co, Ni)3[AsO4]28H2O: еріт@
рин Co3[AsO4]28H2O – анабергіт Ni3[AsO4]28H2O (NiO – 0,
n–37,5 %, As2O5 – 38,5 %), продукт вивітрювання арсенідів кобальту і нікелю (родовища Шнеєберг у Німеччині, Дашкесанське на Кавказі, Ак-Джигла в Середній Азії).
КОБАЛЬТВМІСНИЙ ПЕНТЛАНДИТ – (Fe, Ni, Co)9S8.
КОБАЛЬТИН – мінерал класу сульфідів, CoAsS (Co – 26–
34 %), при високих температурах утворює ізоморфний ряд
з герсдорфітом, NiAsS, характерний для залізорудних скарнів,
гідротермальних золото-кварцових, срібло-арсенідних, карбонатних жил, складова кобальтових руд.
КОБАЛЬТОКАЛЬЦИТ – CoCO3, застарілий синонім "сферокобальтиту", трапляється в первинних мідно-нікелевих рудах і в
зонах їхнього окиснення.
КОБАЛЬТОМЕНІТ – селеніт кобальту CoSeO32H2O.
ЛІНЕЇТ – сульфід кобальту, крайній кобальтовий член ізоморфного ряду (Co, Ni3)S4 – полідиміт Ni3S4 – лінеїт Co3S4.
САФЛОРИТ – (Co, Fe)As2, домішки Ni (до 2 %).
СКУТЕРУДИТ – арсенід кобальту, (Ni, Co)As3, (Ni – 0–9,4 %,
Fe – 0,n –5,8 %, Co – 10,8–20,5 %, As – 72,9–76,4 %, S – 0,n–
1,7 %), з домішками Fe, Cu, Sb, Bi, S, C; різновид – смальтин (Co,
Ni)[As4-n]3 (з нестачею As); гідротермального походження, складова частина кобальтових руд гідротермальних родовищ (Скуттеруд у Норвегії, Кобальт у Канаді, Яхімів у Чехії, Шнеєберг і Аннаберг у Саксонії, Нижньо-Сеймчанське на Чукотці).
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У зоні вивітрювання виникає асболан m(Co,Ni)О2·MnО2·nH2O,
у зоні окиснення ендогенних руд кобальту – ерітрин
Co3[AsO4]28H2O, утворює тверді розчини з анабергітом
Ni3[AsO4]28H2O, що має пошукове значення. Мінералами-носіями
кобальту є також пірит, піротин, пентландит, халькопірит, ар@
сенопірит та ін.

Мінерали молібденових руд
МОЛІБДЕНОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
вміщують молібден у таких сполуках і концентраціях, при яких
його видобуток технологічно можливий і економічно вигідний;
мінімальний промисловий вміст Мо в рудах становить 0,06–0,12
% для штокверкових власне молібденових родовищ; 0,2–1 % для
жильних родовищ і 0,005–0,02 % для великих мідно-порфірових
родовищ. За розміром розрізняються унікальні (понад 500 тис. т
металу), дуже великі (100–500), великі (50–100), середні (25–50) і
дрібні (менше 25 тис. т) родовища. Багаті руди містять понад 0,5
% Мо, рядові – 0,2–0,5 %, бідні – 0,1–0,2 % і низькосортні комплексні 0,02–0,1 %. Основні геолого-промислові типи родовищ:
 власне молібденові молібден-порфірового (штокверкового) геолого-промислового типу;
 комплексні мідно-молібденові молібден-мідно-порфірового типу; вольфрам-молібденові штокверкового і скарнового
типів; молібден-уранові жильно-штокверкові, мідно-молібденові скарнові й жильні, молібден-вольфрамові грейзенові.
З мінералів молібдену найважливіше значення мають:
ВУЛФЕНІТ – мінерал класу молібдатів, PbMoO (Pb – 61,4 %,
MoO – 38,6 %), присутні домішки CaO (до 7 %), WO3 (до 28 %) і
V2O5 (до 1,3 %), CuO, MgO, Cr2O3; характерний мінерал зони
окиснення свинцевих родовищ (Карінтин в Австрії, Пршибрам у
Чехії), свинцева руда, рідше молібденова.
МОЛІБДАТИ – група мінералів, солей молібденової кислоти,
RMoO4, де R – Ca (повеліт), Fe (феримолібдат), Cu (ліндгре@
ніт), Pb (вульфеніт), Bi (кехлініт), U4+ (седовіт), (UO2)2+
(умхоїт, іригініт, калькурмоліт, натурмоліт), інколи з доміш41

ками W, As, Sb, P, типові для зон окиснення молібденових, поліметалічних і уранових руд.
МОЛІБДЕНІТ – мінерал класу сульфідів, MoS2 (до 60 % Mo,
40 % S), присутні домішки Tl (до 2 %), Re (до 1.88 %), Se (до
0,06 %), Nb, V, Zn, As, типовий гідротермальний мінерал середніх і високих температур, генетично пов'язаний з кислими гірськими породами, трапляється в пегматитових, контактовометасоматичних і грейзенових родовищах (Тирніауз на Кавказі,
Коунрад у Казахстані, Каджаран у Вірменії, Клаймакс у США),
головний мінерал молібденових руд.
МОЛІБДИТ – MoO3, трапляється в зоні окиснення молібденових родовищ.
МОЛІБДОШЕЄЛІТ – Ca(W,Mo)O4 (MoO3 – до 24 %), трапляється у вапнякових скарнах.
ПОВЕЛІТ – молібдат кальцію, Ca[MoO4] (72 % MoO3), домішки W, TR утворюється в зоні окиснення молібденових руд, де
розвивається по молібденіту, складова частина молібденових руд.
Крім того, існує ціла низка мінералів Мо, які не мають практичного значення: чилагіт, ліндреніт, кехлініт, ільземаніт, умохоїт,
мосуліт, молураніт, іригініт, ураномолібдат, йордизит та ін.

Мінерали вольфрамових руд
ВОЛЬФРАМОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення,
що вміщують вольфрам у таких концентраціях, при яких його
видобуток технологічно можливий і економічно вигідний (від
0,1 до 1,0 % W2O3); основні мінерали – вольфраміт і шеєліт;
основні геолого-промислові типи родовищ:
 скарнові (Восток на Далекому Сході, Тирніауз на Північному Кавказі, Сан-Донг у Південній Кореї),
 грейзенові (Циновець у Чехії, Акчатау в Казахстані,
Спокійненське в Забайкаллі),
 гідротермальні плутоногенні (Антоновогірське в Забайкаллі, Панаскуейра в Португалії, Богути в Казахстані),
 вулканогенні (Гірська Рача в Грузії, Атолія в США).
Найважливішими мінералами вольфраму є:
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ВОЛЬФРАМАТИ ПРИРОДНІ – клас мінералів, солей вольфрамової кислоти, H2WO4 (напр., шеєліт CaWO4, штольцит
PbWO4), характерні для гідротермальних і скарнових процесів,
рідше – процесів вивітрювання, шеєліт і вольфраміт – основні
мінерали вольфрамових руд.
ВОЛЬФРАМІТ – мінерал класу вольфраматів, (Mn, Fe)WO4,
(74–76 % WO3), домішки Ca, Nb, Ta, Mg, серія твердих розчинів
з кінцевими членами гюбнеритом, MnWO4 і ферберитом,
FeWO4, гідротермальний мінерал кварцових жил і грейзенів,
один з головних мінералів вольфрамових руд, утворює великі
розсипні родовища.
КУПРОТУНГСТИТ – Cu(WO4)(OH2).
МОЛІБДОШЕЄЛІТ – Ca(W, Mo)O4 (MoO3 – до 24 %), трапляється у вапнякових скарнах.
ШЕЄЛІТ – мінерал класу вольфраматів, Ca[WO4] (WO3 –
80,6 %), домішки MoO3, CuO, TR; контактово-метасоматичного
походження, один з головних мінералів скарнових вольфрамових руд (родовища Сангдонг у Кореї, Крамат-Пулай в Малайзії,
Циновець у Словаччині, Боєвське на Уралі).
Менше промислове значення мають штольцит PbWO4, сан@
мартиніт (Zn,Fe)WO4, купротунгсит – Cu(WO4)(OH2), феритун@
гстит (Ca,Fe3+,Fe2+)2WO44H2O, антуаніт AlWO4(OH)H2O.

Мінерали олов'яних руд
ОЛОВ'ЯНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують олово в таких сполуках і концентраціях, при яких його
видобуток технологічно можливий і економічно вигідний; за
вмістом олова (%) виділяють руди: багаті (понад 1), рядові (1,0–
0,4), бідні (0,4–0,1); головні типи руд: олов'яні, олово-срібні,
олово-вольфрамові, олово-поліметалічні; за запасами родовища
поділяються на: унікальні (понад 100 тис. т олова), великі (100–
25 тис. т), середні (25–5 тис. т), дрібні (менше 5 тис. т); основні
геолого-генетичні типи родовищ:
 пегматитові,
 скарнові,
 грейзенові,
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 гідротермальні (плутоногенні та вулканогенні);
Найважливіші формації:
 каситерит@пегматитова,
 каситерит@скарнова,
 каситерит@кварцова грейзенова,
 каситерит@силікатна турмалін@хлоритова,
 каситерит@сульфідна пропілітова.
Із понад 20 природних мінералів олова промислове значення
мають:
КАСИТЕРИТ – олов'яний камінь, мінерал класу оксидів, SnO2
(близько 78 % Sn), вміщує домішки Fe2O3, (Nb, Ta)2O5 (до 8 %),
WO3, ZrO2, Sc, In, MnO, FeO (0,11 %), високотемпературний грейзеновий і гідротермальний мінерал, трапляється в гранітах, пегматитах, скарнах, найважливіша олов'яна руда (Кавалерівський
рудний район в Примор'ї, Забайкалля), формує алювіальні й прибережно-морські розсипи (Малайзія, Таїланд, Бірма).
МАЛАЇТ – мінерал підкласу острівних силікатів,
CaSnO[SiO4], вміст SnO2 – 56,56 %, часто присутній домішок
TiO2, при температурі понад 615 оС утворює безперервний ізоморфний ряд зі сфеном; характерний для оловоносних скарнів,
складова олов'яних руд (родовища Каньон, Бургавлі на Далекому Сході, Пініок у Таїланді).
СТАНІН – "олов'яний колчедан" – мінерал класу сульфідів,
групи халькопіриту, Cu2(Fe, Zn)SnS4 (Cu 22–31 %, Fe 1–14 %, Sn
22–28 %), входить до складу олов'яних руд гідротермальних родовищ (Хапчеранга, Букука в Забайкаллі, Потосі та Оруро в Болівії, Циновець у Рудних горах).
Менше значення мають тиліт, франкеїт, нордешельдин,
циліндрит та ін.

Мінерали ртутних руд
РТУТНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують ртуть у таких сполуках і концентраціях, при яких її видобуток технологічно можливий і економічно вигідний; за вмістом
ртуті (%) виділяють руди: дуже багаті (понад 5–10), багаті (бли44

зько 1), рядові (0,2–0,3), бідні (0,06–0,12), убогі (0,02–0,06); основні геолого-генетичні типи родовищ:
 стратиформні телетермальні (Хайдаркан у Середній
Азії, Микитівське в Україні, Нью-Альманден у США),
 плутоногенні (Восі в Китаї, Гюмюшлер у Турції),
 вулканогенні (Монте-Аміата в Італії, Ісмаїл в Алжирі);
Головні формації:
 кіноварно@флюорит@антимонітова джаспероїдна,
 кіноварна карбонатна,
 кіноварна аргілізована теригенна,
 метацинабарит@кіноварна лиственітова,
 карбонатно@аргілізитова та опалітова.
Відомо понад 25 природних мінералів ртуті, головне промислове значення мають:
КІНОВАР – мінерал підкласу простих сульфідів, HgS (Hg –
86,2 %, S – 13,8 %), домішок Se (до 1 %), Te; типовий мінерал
приповерхневих гідротермальних родовищ, головний мінерал
ртутних руд (родовища Альмаден в Іспанії, Ідрія та Монте-Амата
в Італії, Хайдаркан у Середній Азії, Микитівське в Україні).
КОЛОРАДОЇТ – HgTe, трапляється в золоторудних родовищах.
ЛІВІНГСТОНІТ – HgSb4S8, трапляється в низькотемпературних гідротермальних родовищах ртуті.
МЕТАЦИНАБАРИТ – мінерал класу сульфідів, HgS (86,2 %
Hg, 13,8 % S), високотемпературна (понад 617 оК) поліморфна модифікація кіноварі з кристалічною структурою типу сфалериту,
чорний, з напівметалічним блиском, зустрічається в дрібних кристаликах, частіше в чорних порошкоподібних масах і нальотах, твердість 3, питома вага 7,6–7,8; різновиди: гвадалкацарит (до 9,5 %
Zn і 6 % Cd), сауковіт (до 12 % Cd і 3,1 % Zn), онофрит (до 8,5 %
Se), утворюється в приповерхневих гідротермальних родовищах
кіноварі (Вишково в Закарпатті, Нью-Ідрія в Каліфорнії).
РТУТЬ САМОРОДНА – мінерал класу самородних елементів, Hg, іноді з незначними домішками Au, Ag, входить до складу ртутних руд (Алмаден в Іспанії, Микитівське в Україні, Хайдаркан у Середній Азії).
ТИМАНІТ – селенід ртуті, HgSe, дуже рідкісний гідротермальний мінерал.
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Рідше зустрічаються каломель (Hg2Cl2), швацит (Cu6Sb2S6),
гвадалкацарит (HgZn)S), еглестоніт (3HgCl HgO?), терлінгу@
аїт (HgCl HgO), клейніт (HgCl2 3HgO?), мозезит (HgCl2
3HgO?), монтроїдит (HgO).

Мінерали руд миш'яку і сурми
МИШ'ЯКОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
вміщують миш'як у таких сполуках і концентраціях, при яких
його видобуток технологічно можливий і економічно вигідний;
за вмістом миш'яку (%) виділяють руди: багаті (понад 10), рядові (5–10), бідні (2–5); основні генетичні типи родовищ: гідротермальні плутоногенні й вулканогенні; основні типи руд:
 миш'якові (арсенопіритові й реальгар@аурипігментові),
 золото@миш'якові,
 поліметалічно@миш'якові,
 мідно@миш'якові,
 кобальт@миш'якові,
 олово@миш'якові.
Найважливішими мінералами миш'яку є:
АРСЕНАТИ – клас мінералів (близько 120), солей ортомиш'якової кислоти H3AsO4, характерні для зон окиснення рудних покладів.
АРСЕНІДИ – клас мінералів, сполук металів (Fe, Co, Ni, Cu,
Ag, Pt) з миш'яком, типові мінерали гідротермальних родовищ,
можуть служити джерелом кобальту, нікелю, міді, платини, срібла, миш'яку тощо.
АРСЕНОБІСМІТ – мінерал, Bi2(AsO4)(OH)3, сингонія кубічна, криптокристалічний, утворює пухкі вохристі маси, жовтувато-зелений, питома вага 5,7, трапляється в зоні окиснення з біндгеймітом і бісмутином.
АРСЕНОЛІТ – мінерал, As2O3, сингонія кубічна, кристали октаедричні, колосоподібні, агрегати гроноподібні, землисті, зіркоподібні, корки, білий, блиск скляний, до шовковистого, твердість 1,5,
питома вага 3,87, трапляється в зоні окиснення родовищ миш'яку.
АРСЕНОПІРИТ – мінерал класу сульфідів, FeAsS, (40–49 %
As), домішки Co, Ni, Sb, Au; типовий мінерал середньотемпературних гідротермальних родовищ, зокрема золоторудних, головне джерело миш'яку та його сполук, кобальту, золота (родови46

ща Боліден у Швеції, Качкарське і Джетигаринське на Уралі,
Дарасунське і Запокровське в Сибіру).
АУРИПІГМЕНТ – мінерал класу сульфідів, As2S3 (As – 61 %),
домішки Se, Sb, V, Ge; низькотемпературний гідротермальний
мінерал, миш'якова руда (родовища Аллахар у Македонії, Меркур у США, Джульфа в Азербайджані).
РЕАЛЬГАР – мінерал класу сульфідів, As4S4 (As – 70,1 %), яскраво-червоного до помаранчевого кольору, трапляється в приповерхневих вулканогенних і телетермальних родовищах (Хайдаркан у
Середній Азії, Мерк'юр у США), водах термальних джерел (Камчатка, Йєллоустоун); складова частина миш'якових руд.
СКОРОДИТ – мінерал класу арсенатів природних,
Fe[AsO4]2H2O (Fe2O3 – 34,6 %, As2O5 – 49,8 %), з домішками Al2O3
(до 7,1 %), SiO2, гіпергенного походження, утворюється в зонах окиснення за рахунок арсенопіриту, промислового значення не має.
CУРМ'ЯНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують сурму в таких сполуках і концентраціях, які технологічно можливо і економічно вигідно видобувати; головний мінерал
– антимоніт (Sb2S3), іноді – складні сульфіди ртуті, свинцю,
заліза, (берт'єрит, джемсоніт, тетраедрит, шватцит, лівінгс@
тоніт та ін.), оксидні й оксихлоридні сполуки сурми (сенармон@
тит, сервантит, стибіконіт, надорит та ін.); за вмістом сурми
(%) виділяють руди: багаті (понад 5), рядові (2–5), бідні (менше 2);
за запасами виділяють родовища: унікальні (понад 100 тис. т
металу), великі (30–100 тис. т), середні (10–30 тис. т), дрібні
(менше 10 тис. т); основні типи руд: сурм'яні, ртутно-сурм'яні,
золото-сурм'яні, поліметалічні, олов'яні, вольфрамові; основні
геолого-промислові типи родовищ:
 плутоногенний гідротермальний (із кварц-шеєлітантимонітовим і кварц-полісульфідним підтипами);
 вулканогенний гідротермальний (з підтипами полісульфідним сурмавмісним і травертиновим сурм'яним);
 стратиформний телетермальний сурм'яно@ртутний
прожилково@вкраплений;
 телетермальний джаспероїдно@антимонітовий;
 кварц@золото@антимонітовий.
Усього відомо 75 природних мінералів сурми, найважливішим мінералом є:
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АНТИМОНІТ (СТИБНІТ) – мінерал класу сульфідів, Sb2S3, головне джерело сурми (Sb – 71,45–71,83 %), інколи домішки As;
низькотемпературний гідротермальний мінерал, найважливіша
складова частина сурм'яних руд (родовища Ішинокава в Японії,
Раздольнинське в Красноярському краї, Микитівське в Донбасі).
Промисловістю використовуються також берт'єрит FeSb2S4,
гудмундит FeSbS, тетраедрит Cu12Sb4S13, джемсоніт
Pb4FeSb6S14, буланжерит Pb5Sb4S11, бурноніт CuPbSbS3, надорит
PbSbO2Cl і гіпергенні валентиніт Sb2O3, сенармонтит Sb2O3,
сервантит Sb2O, кермезит Sb2S2O, стибіконіт Sb3O6 (OH) та ін.

Мінерали вісмутових руд
ВІСМУТОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
вміщують вісмут у таких концентраціях, при яких його видобуток технологічно можливий і економічно вигідний; за масштабами родовища поділяються на дрібні – менше 1 тис. т вісмуту,
середні – 1–4 тис. т, великі – 4–10 тис. т і унікальні – більше
10 тис. т (Серро-де-Паско в Перу – 20 тис. т; Коміока в Японії –
10 тис. т; Уоррего в Австралії – 10 тис. т; Куроко в Японії –
8 тис. т); основні геолого-промислові типи руд – вісмутовмісні
руди родовищ кольорових і благородних металів (вміст вісмуту
0,001–0,1 %), наприклад:
 грейзеново@вольфрамітові – Казахстан, Забайкалля, КНР,
 скарново@шеєлітові – Далекий Схід Росії (Восток-2),
Корея (Сан-Донг),
 скарново@мідні – США,
 скарново@поліметалічні – Далекий Схід Росії (Дальногорський рудний район),
 оловосульфідні – Болівія (Тасна, Караколес, Есморака),
 мідно@золоторудні – Австралія (Теннант-Крик, Уоррего, Джуно),
 мідні й свинцеві – Японія,
 поліметалічні – Перу (Серро-де-Паско).
Відомо понад 100 мінералів вісмуту, найголовніше значення
з яких мають:
БІСМУТОФЕРИТ – порошкоподібний чи щільний агрегат,
силікат вісмуту, BiFe2(SiO4)2OH.
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ВІСМУТ САМОРОДНИЙ – мінерал класу самородних елементів, Bi, з незначною домішкою Sb, Pb, Te, As, S, характерний для гідротермальних родовищ олова, вольфраму, поліметалів, складова частина вісмутових руд (родовища Тасна і
Оруро в Болівії).
ВІСМУТИН, ВІСМУТИД – мінерал підкласу простих сульфідів,
Bi2S3 (Bi – до 81 %), часто з домішками Pb (до 5 %), Cu (до 3,2 %),
Sb (до 2,4 %), Se (до 8,8 %), трапляється в жильних, грейзенових і
скарнових родовищах W, Sn, As, Bi, Cu, Au; головний мінерал вісмутових руд (родовища Тасна, Чоролак у Болівії, Серро-де-Паско в
Перу, Брич-Мулла і Варзоб у Середній Азії).
ВІСМУТИТ, БІСМУТИТ – карбонат вісмуту, (BiO)2CO3,
представлений порошкоподібними, землистими, радіальноволокнистими, сфероїдальними агрегатами жовтого, зеленуватого, коричневого кольору, твердість 2,5–3,5, питома вага 6,7–
7,4, трапляється в зоні окиснення родовищ вісмуту.
КУПРОВІСМУТИТ – CuBiS2.
ТЕТРАДИМІТ – сульфід вісмуту і телуру, Bi2Te2S (Bi –
59,27 %, Te – 36,18 %), іноді домішки Se; мінерал гідротермальних золоторудних родовищ (Бейца, Біхорулуй, Чиклова в Румунії, Ред-Клауд і Монтгомері в США, Лідер-Крик і ПайнкілерЛейк у Канаді), джерело вісмуту і телуру.
Важливе промислове значення мають також козаліт Pb2Bi2S5,
айкініт CuPbBiS3, телуровісмутит Bi2Te3, бісміт Bi2O3. У зоні гіпергенезу ці мінерали переходять в гідроксиди і карбонати.

2.4. Рудні мінерали
благородних металів
Мінерали золотих руд
ЗОЛОТІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують золото в таких концентраціях і в такій кількості, при яких
його видобуток технологічно можливий і економічно вигідний
(від 1–2 до 10–20 г/т); за кількістю сульфідів (%) виділяють руди
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убого сульфідні (до 2 %), малосульфідні (2–5), помірно сульфідні (5–20), істотно сульфідні (понад 20); за вмістом золота (г/т)
виділяють руди багаті (10), рядові (3–10), бідні (2–3), убогі (2);
головні мінеральні типи руд: безсульфідний, піритовий, піритпіротиновий, халькопіритовий, сфалерит-галенітовий, магнетитовий, пірит-гематитовий, поліметалічно-телуридний, вісмуттелуридний, вісмут-сульфідний; головні геохімічні типи руд:
золото-залізистий, золото-миш'яковий, золото-поліметалічний,
золото-вісмутовий, золото-срібний, золото-срібло-сурм'яний,
золото-срібло-миш'як-сурм'яний,
золото-срібло-свинцевоцинковий, золото-телуровий, золото-селеновий; основні геолого-промислові типи родовищ (золоторудні формації):
 жильний (золото-кварцова, золото-срібна, золотосульфідна, золото-сурм'яна формації);
 розсіяний (вкраплений);
 стратиформний;
 масивні сульфідні руди типу Куроко, Кіпрського, Беші та ін.;
 скарновий (скарнова золота, скарнова мідна, скарнова
залізна формації);
 порфіровий (золото-порфірова, мідно-порфірова, мідно-молібден-порфірова формації);
 родовища кір вивітрювання;
 розсипні родовища.
Трапляється головним чином у вигляді самородного золо@
та, а також твердих розчинів з різними металами: сріблом (еле@
ктрум), міддю (купроаурид), вісмутом (бісмутоаурид), родієм
(родит), ірідієм (ірааурид), платиною (платинисте золото).
Крім цього, відомі телуриди золота (калаверит і монтбреїт),
сульфід золота та срібла (утенбогардит), а також золотовмісні
телуриди та сульфіди.
БІСМУТОАУРИТ – мінерал, різновид золота із вмістом Bi до 4 %.
КАЛАВЕРИТ – мінерал класу телуридів, AuTe2 (Au – 43,59 %,
Te – 56,41 %), вміщує ізоморфну домішку Ag (до 0,8 %), утворюється в гідротермальних, колчеданних родовищах, складова час-
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тина золотих руд (родовища Крипль-Крик у США, Калгурлі в
Австралії, Учали на Уралі, Ключи в Забайкаллі).
КРЕНЕРИТ – телурид золота і срібла (Au, Ag)Te (Au – 34,77–
43,86 %, Ag – 0,46–5,87 %, Te – 55,68–58.6 %), гідротермальний
низькотемпературний мінерал золоторудних родовищ (Секеримб у Румунії, Калгурлі в Австралії, Крипль-Крик у США, Костянтинівське в Красноярському краї).
КУПРОАУРИД – мінерал, твердий розчин Au і Cu, Cu3Au,
синонім "аурокуприд".
НАГІАГІТ – Pb5AuTe3S6 (Au – 7,51–10,16 %, Pb – 52,55–
56,81 %, Sb – 6,61–7,00 %, Te – 16,24–18,99 %), трапляється в гідротермальних золоторудних родовищах (Секеримб у Румунії,
Крипль-Крик у США, Калгурлі в Австралії, Манка в Казахстані).
САМОРОДНЕ ЗОЛОТО – є членом мінерального ряду золото–
срібло із змінною кількістю останнього аж до золотистого срібла
(кюстеліт) і чистого срібла, часто з домішками Cu, Fe, Mn, Pb, Bi,
Sb, Hg, Te, Sе, Pt, Ir та ін. Кристалізується в кубічній сингонії, тому
характерною формою кристалів є октаедри, кубооктаедри, ромбічні додекаедри та ін. Зустрічаються також тонкопластинчасті, волосоподібні, видовжені форми, а для приповерхневих малоглибинних
родовищ – дентритоподібні форми. Переважають тонкодисперсні
та дрібні (0,01–4,00 мм) частки золота, інколи зустрічаються самородки золота (понад 1–5 г), найкрупніші з яких були знайдені в
Австралії ("Плита Холтермана" – 93,3 кг, "Приємний незнайомець"
– 59,7 кг, "Бажаний гість" – 68,1 кг).
СИЛЬВАНІТ – AuAgTe4 (Au – 24,19 %, Ag – 13,22 %, Te –
62,59 %), трапляється в низькотемпературних гідротермальних
родовищах золота (Крипль-Крик у США, Калгурлі та Кулгарді в
Австралії, Секеримб і Бая-де-Ар'єш у Румунії, Ключі в Забайкаллі), складова частина золотих руд.

Мінерали срібних руд
СРІБНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують срібло в таких сполуках і концентраціях, при яких його видобуток технологічно можливий і економічно вигідний; вміст
срібла в рудах кольорових металів – 10–100 г/т, у золото51

срібних рудах – 200–1000 г/т, у рудах власне срібних родовищ –
900–2000 г/т; основні типи руд: сульфідні руди поліметалів, власне срібні руди; основні геолого-промислові типи родовищ:
 комплексні: колчеданно-поліметалічні (Брансуїк, Саліван у Канаді, Брокен-Хіл, Маунт-Айза в Австралії), скарнові
поліметалічні (Дальньогірське на Далекому Сході), стратиформні поліметалічні (Фортитюд у Канаді), мідно-порфірові
(Бінгхем у США), золото-срібні (Дукат у Росії, Кумтор у Киргизії), мідно-колчеданні (Норанда, Хорн у Канаді), мідистих
пісковиків і сланців (Жайрем у Казахстані);
 власне срібні вулканогенні: олово-срібні (Потосі в Болівії), свинцево-срібні (Лос-Торрес у Мексиці), золото-срібні (Гуанахуато в Мексиці), мідно-вісмут-срібні (Яхімів у Чехії).
Відомо понад 50 мінералів срібла, найважливішими з яких є:
АГВІЛАРИТ – селенід срібла, Ag4Se5, трапляється в сріблоносних кварцових жилах.
АКАНТИТ – мінерал класу сульфідів, поліморфна ромбічна
модифікація аргентиту Ag2S (87 % Ag), срібна руда.
АРГЕНТИТ – мінерал класу сульфідів, кубічна поліморфна
модифікація Ag2S (Ag – 87,1 %, S – 12,9 %), з домішками Cu (до
1,5 %) і Se (до 14 %), формується гідротермальним шляхом, часто присутній в зонах окиснення поліметалічних родовищ, один з
основних мінералів срібних руд (родовища Конгсберг у Норвегії, Гуанахуато, Пачука в Мексиці, Яхімів у Чехії).
АРГЕНТОВІСМУТИТ (МАТИЛЬДИТ) – AgBiS2, трапляється
в землистих масах сірого чи залізно-чорного кольору, блиск напівметалічний, сингонія ромбічна, при температурах понад
225 оС – кубічна (шапбахіт), твердість 2,5, питома вага 6,9, трапляється в родовищах срібла (Матильда в Перу, Шапбах у Німеччині), рідкісний.
АРГЕНТОПІРИТ – "срібний колчедан" – складний сульфід заліза і срібла, AgFe2S3, бронзово-жовтий з райдужною мінливістю,
сингонія ромбічна, габітус призматичний, утворює зернисті агрегати, твердість 3,5–4,0, питома вага 4,25; трапляється в гідротермальних родовищах із самородним As, пруститом, хлоантитом.
АРГЕНТОЯРОЗИТ – сульфат срібла, AgFe3(SO4)2(OH)6; жовтий, бурий, сингонія тригональна, гексагональні слюдоподібні
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луски, дрібнозернисті агрегати, нальоти, питома вага 3,65; трапляється в зонах окиснення срібних і поліметалічних руд разом з
англезитом, баритом.
ГЕСИТ – телурид срібла Ag2Te (Ag – 6,33 %, Te – 36,7 %),
трапляється в гідротермальних жильних срібних і поліметалічних родовищах (Заводинське на Рудному Алтаї).
ДИСКРАЗИТ – мінерал, Ag3Sb, білий із сірою мінливістю,
сингонія ромбічна, кристали пірамідальні, блиск металічний,
утворює зернисті та листуваті агрегати; трапляється в гідротермальних родовищах срібла, інколи нікелю і кобальту.
ЕЛЕКТРУМ – мінеральний вид змінного складу Ag, Au, від
крайніх членів срібла Ag до золота Au; утримує домішки Cu, Bi,
Sb, Hg, Pd; утворюється в гідротермальних (родовища Когсберг у
Норвегії, Кобальт у Канаді, Шнеєберг у Саксонії, Яхімів у Чехії) і
екзогенних умовах, в зонах окиснення і вторинного сульфідного
збагачення (Тур'їнське на Уралі, Нерчинське в Забайкаллі).
КЕРАРГІРИТ – "срібна рогова руда", AgСl (Ag – 75,3 %, Cl –
24,7 %), часто присутні домішки Hg, Br; мінерал зони окиснення
срібновмісних родовищ (Михайлівське на Південному Уралі,
Трежер-Хілл у Неваді).
ПІРАРГІРИТ – сурм'яна сульфосіль срібла, Ag3SbS3 (59,76 %
Ag), ізоморфний домішок As, присутній в рудах низькотемпературних срібло-поліметалічних родовищ (Пачука, Гуанахуато в Мексиці, Потосі в Болівії), у рудах 5-елементної формації (Пршибрам у
Чехії, Кобальт у Канаді), важливий компонент срібних руд.
ПОЛІБАЗИТ – (Ag,Cu)16[Sb2S4]S7 (Ag – 57,96–74,32 %, Cu –
5,21–12,52 %, Sb – 5,15–10,49 %), гідротермальний мінерал низькотемпературних і поліметалічних родовищ (Анди, Кордильєри), другорядна срібна руда.
ПРУСТИТ – миш'якова сульфосіль срібла, Ag3AsS3 (65,42 %
Ag), мінерал низькотемпературних срібно-поліметалічних родовищ (Батопілас, Чіуауа в Мексиці, Яхімів, Пршибрам у Чехії, Кобальт, Онтаріо в Канаді), важливий компонент срібних руд.
СРІБЛО САМОРОДНЕ – мінерал класу самородних елементів, Ag (до 99 % Ag), часто твердий розчин Au–Ag чи Ag–Hg (до
60 % Hg у конгсбергіті), вміщує домішки Sb (до 11 % в анимі@
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кіті), Bi (до 8 % у чиленіті), Cu (до 1 % в мідистому сріблі),
Fe, Zn, As; один із компонентів срібних руд.
СТЕФАНІТ – сульфосіль, Ag5SbS4 (Ag – 68,21–68,65 %, Sb –
15,00–15,86 %), входить до складу поліметалічних жильних родовищ (Пршибрам в Чехії, Андреасберг у Німеччині, МонтеНарба на Сардинії), другорядна срібна руда.
ФРЕЙБЕРГІТ – "срібна блякла руда", срібновмісний тетраедрит, (Cu, Ag)3SbS3 (Ag до 26 %).
ХЛОРАРГІРИТ – мінерал класу галогенідів, AgCl, Cl може ізоморфно заміщуватися Br та I; сірувато-жовтий, сингонія кубічна,
утворює зернисті агрегати, корки, віскоподібні плівки, ковкий, блиск
смоляний до алмазного, твердість 1–1,5, питома вага 5,55; трапляється в зоні окиснення срібних родовищ у засушливих районах.

Мінерали платинових руд
ПЛАТИНОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
містять метали платинової групи в таких сполуках і концентраціях, при яких її видобуток технологічно можливий і економічно
вигідний; вміст платинових мінералів у рудах змінюється від 2–
5 г/т і більше в корінних власне платинових родовищах; від десятих часток до сотень г/т у корінних комплексних родовищах;
від десятків мг/м3 до сотень г/м3 у розсипних родовищах; основні геолого-промислові типи родовищ:
 платиноносні гіпербазитові комплекси (Бушвельдський комплекс у ПАР, Велика Дайка в Зімбабве),
 мідно@нікелеві сульфідні (Седбері в Канаді) і хромі@
тові (Стіллуотер у США),
 розсипні родовища.
ПЛАТИНА – хімічний елемент VIII групи періодичної системи Менделєєва, ат. № 78, ат. маса 195,09; сріблясто-білий ковкий
метал; щільність – 21460 кг/м3; tпл – 1772 оС, tкип – 3900 оС; кларк в
з.к – 5×10–7 %; у природі трапляється у вигляді самородної пла@
тини (Pt понад 80 %), залізистої платини (20–50 % Fe), ізофе@
роплатини (Pt3Fe), тетрофероплатини (PtFe), іридистої пла@
тини (10,4–37,5 % Ir), паладистої платини (14–40 % Pd), па@
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ладистої станоплатини (16–23 % Sn, 17,2–20,9 % Pd), гевер@
ситу (PtSb2), холінгуортиту [(Rh, Pt, Pd, Ir)(AsS)2], а також у
вигляді сульфідів поліксену, паладистої платини, феро@
платини, спериліту (PtAs2), купериту та ін.).
ПАЛАДІЙ – хімічний елемент VIII групи періодичної системи
Менделєєва, ат. № 46, ат. маса 106,4; сірувато-білий платиновий
метал; густина – 12020 кг/м3; tпл – 1552 оС, tкип – 3980 оС; кларк в
з.к – 1,3×10–6 %; у природних умовах утворює тверді розчини з
платиною: паладиста платина (19–40 % ), паладиста станоп@
латина (17–21 %), поліксен (до 6 %), фероплатина (до 13 %),
іридиста платина (до 4 %), а також міститься у вигляді домішок
у брегіті, звягінцевіті, висоцниті тощо, сульфідах і силікатах
ультраосновних і основних порід. Підвищену концентрацію паладію виявлено в марганцевих рудах, фосфоритах.
ОСМІЙ – хімічний елемент VIII групи періодичної системи
Менделєєва, ат. № 76, ат. маса 190,2; сріблясто-голубий крихкий
платиновий метал; щільність – 22610 кг/м3; tпл – 3027 С, tкип –
5027 оС; кларк в з.к – 0,007 г/т; у природі трапляється у вигляді
самородного осмію, власних мінералів: осмііриду (Os, Ir),
нев'янскіту, сисертскіту, сарситу, ерліхманіту (OsS2), а також домішок у платинових мінералах.
ІРИДІЙ – хімічний елемент VIII групи періодичної системи
Менделєєва, ат. № 77, ат. маса 192,22; сріблясто-білий метал; основний компонент вольфрамових руд; щільність – 22,4×103 кг/м3,
tпл – 2447 оС, tкип – 4380 оС; кларк в з.к – 1×10–7 %. Трапляється у
вигляді самородного іридію, сполук з іншими МПГ, сіркою та
миш'яком, а також міститься у вигляді домішки в комплексних
сульфідних мідно-нікелевих рудах.
ОСМІСТИЙ ІРИДІЙ – група мінералів класу самородних елементів, твердий розчин Os, Ir, Ru: самородний осмій ( 80 %
Os), іридосмін (55–80 % Os), осміридій (62 % Ir), іридій само@
родний ( 80 % Ir), рутеній самородний ( 80 % Ru), рутені@
ридосмій (55–80 % Os + Ir, 10–20 % Ru), рутеносміридій (62–
80 % Ir, 20–38 % Os + Ru), осмістий рутеній ( 50 % Ru), руте@
ністий осмій ( 50 % Os), іридистий рутеній ( 55 % Ru), ру@
теністий іридій ( 62 % Ir); домішки Rh (до 11,5 %), Ni (до 8,6
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%), Pd, Cu, Fe; трапляються в ультраосновних породах, часто
представлений розсипами, джерело осмію, іридію, рутенію.
РУТЕНІЙ – хімічний елемент VIII групи періодичної системи
Менделєєва, ат. № 44, ат. маса 101,07; блискучий сріблястий крихкий платиновий метал; щільність – 12370 кг/м3; tпл – 2250 оС,
tкип. – 4200 оС; кларк в з.к – 5×10–7 %. Утворює тверді розчини в
мінералах платини, міститься також у сульфідних міднонікелевих рудах, існує лише один власний мінерал рутенію –
лаурит (RuS2).
РОДІЙ – хімічний елемент VIII групи періодичної системи
Менделєєва, ат. № 45, ат. маса 102,9055; світло-сірий платиновий метал; щільність – 12410 кг/м3; tпл – 1963 оС, tкип – 3700 оС;
кларк у з.к – 1×10–7 %, промислове джерело – концентрати платинових металів. Власних мінералів не має, поширений у вигляді ізоморфних домішок у мінералах самородної платини і групи
осмістого іридію (до 3,3 %), а також у мідно-нікелевих рудах.
СПЕРИЛІТ – мінерал олов'яно-білого кольору, PtAs2, джерело платини.

2.5. Рудні мінерали
радіоактивних металів
УРАНОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що містять уран у таких сполуках і концентраціях, які технологічно
можливо і економічно вигідно видобувати (від 0,03 до 0,3 % U і
більше); головні мінерали: уранініт, уранова смолка, урано@
ва чернь, кофініт, бранерит, уранофан, бетауранотіл, кар@
нотит, тюямуніт, отеніт, торберніт. За вмістом урану розрізняють руди: багаті I сорту (понад 1,0 %), багаті II сорту (0,5–
1,0), багаті III сорту (0,2–0,5), рядові (0,1–0,2), бідні (0,05–0,1),
убогі (менше 0,05). За складом гірничорудної маси руди поділяються на силікатні й алюмосилікатні, карбонатні, сульфідні,
залізооксидні, фосфатні, каустобіолітові; за складом корисного
компонента – на настуранові та уранінітові, кофініт-настуран56

чернієві, бранеритові та настуран-бранеритові, урановослюдкові, настуран-апатитові, торієво-рідкісноземельні. Основні геолого-промислові типи родовищ:
 "незгідності" – близько 40 % видобутку (Сігар-Лейк
у Канаді, Джабілука в Австралії);
 пісковиковий – 25 % (Амброзія-Лейк у США, Мункудук у Казахстані);
 жильний – 14–15 % (Стрельцовський урановорудний район у Забайкаллі, Біверлодж у Канаді, Шварцвальдер у США);
 гранітний – 9–10 % (Россінг у Намібії);
 брекчієвий із Cu, Au, Ag – 4 % (Олімпік-Дам
в Австралії);
 ураноносні конгломерати – 3 % (Вітватерсранд у ПАР);
 метасоматичний – 3 % (Северинівське, Ватутінське
в Україні);
 ураноносні фосфорити – 1 % (Середземноморська
провінція, Флорида у США);
 жильний із Cu – 1 % (Індія);
 інші – менше 1 %: приповерхневі (Йїліррі в Австралії);
вулканогенні (Мерисвейл у США, Чаулі в Казахстані);
у лігнітах (Нижньоілійське в Казахстані); у чорних сланцях
(Шмірхау, Пайтудорф у Німеччині); у трубках обвалювання
(Аризона, Вудроу в США); гіпергенні (Тулукуй в Забайкаллі),
комплексні (Вітватерсранд у ПАР, Олімпік-Дам в Австралії).
Відомо понад 100 уранвмісних мінералів, які за хімічним складом поділяються на групи: оксиди уранініт (U, Th)O2, настуран
UO2; прості й складні гідроксиди (уранати): янтиніт, бекереліт,
більєтит, скупіт; силікати: кофініт U(Si4)1-x(OH4), уранофан
Ca(H3O)2(UO2)2(SiO4)2×3H2O, казоліт Pb(UO2)(Si3O8)(OH)2; карбонати: ретзерфордин, шарпіт, ураноталіт, бейліїт, фогліт; сульфат-карбонати: шрекінгерит NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F×10H2O;
йоганіт,
уранопіліт;
фосфати:
отеніт
сульфати:
Ca(UO2)2(PO4)210H2O, торберніт Cu(UO2)2(PO4)2×nH2O; арсенати: метацейнерит Cu(UO2)2(AsO4)2×8H2O, цейнерит, ураноспі@
ніт; ванадати: карнотит K2(UO2)2(VO4)2×3H2O, тюямуніт
Ca(UO2)2(VO4)2×8H2O, раувіт CaO×2UO3×5V2O5×16H2O; моліб57

дати: умохіт, молураніт, іригініт; тітанати: бранерит
(U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6, абсит, давидит, титано-тантало-ніобати:
гатчетоліт, ельсвортит, фергюсоніт. Крім того, існує ціла низка інших мінералів з ізоморфною домішкою урану: силікати цирконію (наегіт, ямагутиліт, циртоліт, малакон), титану (ринко@
літ, ловчерит, сфен), рідкісних земель (ортит, таленіт); фосфати рідкісних земель (ксенотим, монацит), сульфіди міді (уран@
халькозин), гідроксиди заліза і марганцю (уран@лімоніт, уран@
псиломелан) і багато інших. Найважливішими в промисловому
відношенні є такі мінерали:
ГІДРОНАСТУРАН – UO2×kUO3×nH2O, рентгеноаморфний,
чорний, крихкий, блиск скляний, утворює щільні натічнониркоподібні агрегати, твердість 2,5–4,5, питома вага 4,30–4,66;
трапляється в нижніх частинах зони окиснення кварцкарбонатних жил уранових родовищ, розвивається по уранініту.
ГІДРОТОРИТ – ThSiO4×nH2O, рентгеноаморфний, світлорожевий, вишнево-червоний, рожево-буровато-жовтий, твердість 3–4, питома вага 3,8, трапляється в пегматитах нефелінових сієнітів, де утворюється за рахунок ториту.
КУПРОСКЛОДОВСКІТ – Cu(UO2)2Si2O7×6H2O.
ТОРІАНІТ – радіоактивний мінерал класу оксидів ThO2, містить від 5 до 32 % UO2.
ТОРИТ – ортосилікат торію, ThSiO4, різновиди: ураноторит
(10–17 % UO2), фериторит (до 13 % Fe2O3).
УРАНАТИ – солі уранових кислот і більш складних сполук.
УРАНІНІТ – мінерал класу оксидів U2UO7 (UO2 – 34,49–
70,09 %, UO3 – 22,69–36,94 %), U4+ може заміщуватися Th (до
14 %), ітрієвою групою TR (до 15 %), церієвою групою TR (до
3,3 %), Zr (до 7,6 %), Fe3+ (до 4 %), крім того, в уранініті вміщується радіогенний Pb (до 20 %); трапляється в пегматитових і гідротермальних родовищах (провінція Катанга в Африці, рудний
район Великого Ведмежого озера в Канаді), одне з головних джерел отримання урану. Різновидами уранініту є:
 НАСТУРАН (уранова смолка) – мінерал класу простих
оксидів, U1-x4+ Ux6+ O2+x (x  0,38), 25–60 % UO2, 20–55 %
UO3, кристалохімічний аналог уранініту, утворює щільні ко58

ломорфні, ниркоподібні, сферолітові утворення чорного і
брунатного кольору зі смоляним блиском, часто концентрично-зональної будови; характерний мінерал середньо- і низькотемпературних уранових родовищ, найважливіше джерело
урану і радію.
 УРАНОВА ЧЕРНЬ – пухкі прихованокристалічні
й аморфні різновиди уранініту.
УРАНОВІ СЛЮДКИ – група мінералів (більше 40), фосфатів
(отеніт, метаотеніт, салеїт, торберніт, пржевальськіт, фос@
фураніліт та ін.), арсенатів (ураноспініт, новачекіт, хейнри@
хіт, цейнерит, вальпургіт та ін.), ванадатів (карнотит, тюяму@
ніт) уранілу, найважливішими з яких є:
 ОТЕНІТ – мінерал класу фосфатів, групи уранових слюдок, Ca(UO2)2 [PO4]2 10–12H2O (CaO – 5,68 %, UO3 – 58 %,
P2O5 – 14,4 %, H2O – 21,92 %), інколи домішки Ba, Mg, Fe,
As, а також актинію та полонію, розвинений в зоні окиснення
урановорудних родовищ (Отен у Франції, Шнеберг та Йоганнгеоргенштадт у Саксонії, Редрут у Корнуеллі), складова частина уранових руд.
 ТОРБЕРНІТ – мінерал класу фосфатів, групи уранових
слюдок, Cu(UO2)2 [PO4]2×12H2O (CuO – 7,73 %, UO3 – 57,5 %,
P2O5 – 14,5 %, H2O – 20,3 %), трапляється в зоні окиснення
урановорудних родовищ, найбільш розповсюджений мінерал
групи уранових слюдок.
 КАРНОТИТ – мінерал класу ванадатів, групи уранових
слюдок, K2(UO2)2[V2O8]×3H2O (K2O – 10,44 %, UO3 – 63,41 %,
V2O5 – 2,16 %, H2O – 5,99 %), домішки Na, Mg, Ca, Cu, Pb,
розвивається в корі вивітрювання осадових порід, збагачених
органічними залишками, установлений у ванадієносних пісковиках штатів Юта і Колорадо в США, у провінції Катанга в
Африці, у родовищі Радіум-Хілл в Австралії.
 ТЮЯМУНІТ – вторинний мінерал урану класу ванадатів,
структурно близький до уранових слюдок, Ca(UO2)2×(V2O8)×
(5–8)H2O (CaO – 5,87 %, UO3 – 59,96 %, V2O5 – 19,06 %, H2O –
15,11 %), домішки Na, K, Mg, Cu; утворюється в екзогенних
умовах, у карстових пустотах вапняків (ванадієносні пісковики
штату Колорадо в США).
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УРАНОФАН
–
кальцієвий
силікат
уранілу,
Ca[UO2(SiO3OH)]2×5H2O, світло-жовтий, сингонія моноклінна,
кристали голчасті, призматичні, утворює порошкоподібні, волокнисті, сферічні, радіально-променисті агрегати, нальоти, блиск
скляний, твердість 2–3, питома вага 3,96, слабка жовтуватозелена люмінісценсія, трапляється в зонах окиснення гідротермальних уранових родовищ.

2.6. Рудні мінерали рідкісних
і рідкісноземельних елементів
Мінерали рідкісних металів
РОЗСІЯНІ ЕЛЕМЕНТИ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують розсіяні елементи (Ga, In, Tl, Ge, Se, Te, Re
та ін.) в таких сполуках і концентраціях, при яких їхній видобуток технологічно можливий і економічно вигідний; як правило,
це комплексні руди інших металів, де рідкісні елементи присутні у вигляді домішок у мінералах основних елементів: нефелін
(Rb, Cs, Ga), апатит (Sr, TR), біотит (Li, Cr, Rb, Tl, Ga), світлі
слюди (Li, Rb, Cs, Tl, Ga), ільменіт (Sc, V), каситерит (Sc, In,
Ga, Ta, Nb), вольфраміт (Sc, Ta, Nb), сфалерит (Cd, In, Ga, Tl,
Ge), галеніт (Cd, Tl, Se, Te, Bi, Ag), халькопірит (Cd, In, Se, Te,
Re, Ni, Pd, Pt, Rh, Ir, Ru, Os, Co, Bi), молібденіт (Re, Se, Te),
пентландит (Pd, Pt, Rh, Co, Se, Te), антимоніт (Tl, Se).
РІДКІСНОМЕТАЛІЧНІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують рідкісні метали (Be, Li, Rb, Cs, Ge, Ta, Nb,
Zr, Hf та ін.) у таких сполуках і концентраціях, при яких їхній
видобуток технологічно можливий та економічно вигідний.
БЕРИЛІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, які
вміщують берилій в таких концентраціях, що його видобуток
технологічно можливий і економічно вигідний; основні геологопромислові типи родовищ:
 берилієносні гранітні пегматити (середній вміст ВеO
0,05–0,40 %);
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 фенакіт-гентгельвінові польовошпатові метасоматити
(0,3–0,55 %);
 гельвінові й хризоберилові апоскарнові грейзени
(0,1–0,3 %);
 слюдяні грейзени і кварцові жили з берилом, зрідка –
бертрандитом (0,1–0,15 %);
 слюдисто@флюоритові грейзени з берилом, хризоберилом, фенакітом (0,1–0,15 %);
 флюоритові метасоматити с фенакітом, бертрандитом
та ін. (0,2–1,5 %);
 флюоритизовані ріолітові туфи с гельбертрандитом
(0,4–0,7 %).
БАВЕНІТ – силікат берилію підкласу острівних силікатів,
Ca4[Be2Al2Si9O26](OH2), білий, із шовковистим блиском, сингонія ромбічна, габітус голчастий, пластинчастий, утворює радіально-променисті, шестуваті, порошкоподібні агрегати, твердість 5,5, питома вага 2,74, крихкий, трапляється в пустотах гранітних пегматитів і як продукт зміни берилу; одна із складових
берилієвих руд (BeO – 5,5–9,3 %).
БАРИЛІТ – BaBe2[Si2O7] (BeO – 16 %), білий, зі склуватим блиском, сингонія ромбічна, габітус призматичний, таблитчастий, твердість 7, питома вага 4,7, трапляється в контактово-метасоматичних родовищах разом із кальцитом і гедифаном, рідкісний.
БЕРИЛ – мінерал підкласу кільцевих силікатів, Be3Al2[Si6O18]
(BeO – 14,1 %, Al2O3 – 19,0 %), домішки Na, K, Li, Rb, Cs, Sc, Cr,
Fe; пневматолітового і гідротермального походження; основний
компонент берилієвих руд (Мусо в Колумбії, Олбані в штаті
Мен, Бренчвілл у штаті Коннектикут, Трансвааль у ПАР); прозорі, красиво забарвлені різновиди – дорогоцінні камені (голубий аквамарин, густо-зелений смарагд, золотисто-жовтий
геліодор, рожевий вороб'євіт, синій максис).
БЕРТРАНДИТ – діортосилікат, Be4[Si2O7](OH)2, незабарвлений чи жовтий, блиск скляний, сингонія ромбічна, габітус пластинчастий, голчастий, агрегати радіально-променисті, зернисті,
твердість 6, питома вага 2,6, трапляється в гранітних пегматитах, інколи у кварцових жилах, грейзенах, нефелінових пегматитах; компонент берилієвих руд (BeO – 34,5–41,6 %).
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БРОМЕЛІТ – оксид берилію, BeO, сингонія гексагональна,
кристали призматичні, білий, твердість 9, питома вага 3,02, трапляється в кальцитових жилах серед скарнів разом з гематитом,
сведенборгітом, рихтеритом, манганофілітом; рідкісний.
ГЕЛЬБЕРТРАНДИТ – Be4[Si2O7](OH)2×nH2O (BeO – 34 %).
ГЕЛЬВІН – мінерал підкласу каркасних силікатів,
(Mn,Fe)4[BeSiO4]3S (BeO – 13,52 %, MnO – 51,12 %) трапляється
в пегматитових жилах і скарнах; складова частина берилієвих
руд (родовища Айрон, Маунтин, С'єрра, Соккоро в штаті НьюМексико, Амелія Курт у штаті Вірджинія, США).
ГЕНТГЕЛЬВІН – (Zn, Fe, Mn)4Be3(SiO4)3S (BeO – 11–18 %,
ZnO – до 46,2 %), трапляється в тетраедричних кристалах рожевого чи рожево-червоного кольору, питома вага 3,66 (родовища
Чійєн-Каньон у Колорадо, Пержанське на Волині).
ЕВКЛАЗ – мінерал підкласу острівних силікатів,
Al2Be2[SiO4]2(OH)2, сингонія моноклінна, трапляється в незабарвлених, блідо-зелених, синіх призматичних кристалах, блиск
скляний, твердість 7,5, питома вага 3,05–3,10 (родовище БоаВуста в Бразилії).
МІЛАРИТ – мінерал підкласу кільцевих силікатів, KCa2(Be,
Al)3(Si12O30)×5H2O, трапляється в незабарвлених чи блідозелених призматичних кристалах, блиск скляний, сингонія гексагональна, твердість 5,5, питома вага 2,55–2,59, входить до
складу берилієвих руд (Валь-Гауфе, Швейцарія).
ФЕНАКІТ – ортосилікат берилію, Be2[SiO4] (BeO – 45,5 %),
домішки MgO, CaO, Al2O3, Na2O; мінерал гранітних пегматитів
(родовище Крагере в Норвегії, Волинське в Україні), складова
частина берилієвих руд, прозорі кристали – коштовні камені.
ХРИЗОБЕРИЛ – мінерал підкласу складних оксидів, BeAl2O4
(BeO – 19,8 %, Al2O3 – 80,2 %), Fe2O3, TiO2, Cr2O3; трапляється в
пегматитах і контактово-пневматолітових утвореннях (родовища
Мінас-Жейрас і Еспіриту-Санто в Бразилії, Голден у Колорадо,
США), його різновиди: олександрит (хромвмісний, зелений при
сонячному світлі й малиново-червоний при штучному) і цимо@
фан або "котяче око" (характеризується опалесціюючим блиском, переливчастістю) – коштовні камені II порядку.
ЛІТІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують
літій в таких сполуках і концентраціях, при яких його видобуток
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технологічно можливий та економічно вигідний; за вмістом Li2O
(%) корінні руди поділяються на: дуже багаті (понад 1,5), багаті
(1,3–1,5), рядові (1,1–1,3), бідні (0,6–1,1), літієносна ропа – 0,01 % і
вище; за запасами руд (тис. т) родовища літію поділяються на унікальні (понад 1000), великі (300–1000), середні (100–300), дрібні
(менше 100); основні геолого-промислові типи родовищ:
 комплексні рідкіснометалічні пегматити (Грінбушес
в Австралії, Бернік-Лейк у Канаді, Бікита в Зімбабве),
 літієві пегматити (Ла-Корн у Канаді, Завітинське в Забайкаллі, Тастизьке в Туві);
 високомінералізовані літієносні води (оз. Серлз, Велике Солоне Озеро у США, Мертве море в Ізраїлі).
Літій входить до складу майже 30 мінералів, але промислове
значення мають лише декілька з них:
АМБЛІГОНІТ – LiAl[(OH,F)PO4] (6,0–9,1 % Li2O), трапляється в пегматитових жилах (родовища Монтера у Франції, Геброн
у США, Пеніг у Саксонії).
ЕВКРИПТИТ – LiAl[SiO4] (7–10 % Li2O), трапляється в пегматитах (родовище Бренчвілл у штаті Коннектикут, США).
ЛЕПІДОЛІТ – мінерал підкласу шаруватих силікатів, групи
слюд, KLi1,5Al1,5[(F,OH)2 AlSi3O10] (Li2O – 2,86–4,55 %), з домішками Fe (до 10 %), Mn (до 3,5), Mg (до 2), Rb (до 4,5), Cs (до
1,5 %), характерний мінерал рідкіснометалічних пегматитів, літій-фтористих гранітів, грейзенів, високотемпературних кварцових жил, рідкіснометалічна (на літій, рубідій, цезій) руда (родовища Розена в Моравії, Уте у Швеції).
ПЕТАЛІТ – каркасний силікат літію, Li[AlSi4O10] (3,4–4,1 %
Li2O), трапляється в суцільних масах, білий, сірий, іноді червонуватий чи зеленуватий, блиск скляний, питома вага 2,39–2,46, твердість
6–6,5; типовий мінерал рідкіснометалічних гранітних пегматитів,
складова частина літієвих руд (Уте у Швеції, Липовка на Уралі).
СПОДУМЕН – мінерал підкласу ланцюжкових силікатів,
групи піроксенів, LiAl[Si2O6] (містить 5,8–7,6 % Li2O), з яким
пов'язано до 80 % усіх запасів літію в пегматитах (родовища
Кийстон у Південній Дакоті, Бренчвілл у Коннектикуті, США).
ЦИНВАЛЬДИТ – мінерал сімейства слюд, літієво-залізиста
слюда, KLiFe2+Al[(F,OH)2AlSi3O10] (Li2O – 2,86–4.55 %, FeO –
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7,18–11,8 %), домішки Rb, Mn, характерний мінерал грейзенів
(родовища Цинвальд у Рудних горах, Корнуолл в Англії, Нарсарсук у Гренландії).
ЦЕЗІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують цезій в таких сполуках і концентраціях, при яких його
видобуток технологічно можливий і економічно вигідний. Найважливіші мінеральні типи руд:
 ендогенні: сподуменові, сподумен-лепідолітові з полуцитом, лепідолітові з петалітом і полуцитом, власне полуцитові,
холмквістит-цезієво-біотитові,
лепідоліт-мікроклін-альбітові,
астрофілітові феніти, цезієве вулканічне скло та ін.;
 екзогенні: карналіти, розсоли і ропа хлоридно-натрового,
карбонатно-хлоридно-натрового, сульфатно-хлоридно-натровомагнієвого складу; хлоридні, хлоридно-натрові, гідрокарбонатхлоридні й хлоридно-гідрокарбонатні мінералізовані води.
Основні геолого-промислові типи родовищ:
 рідкіснометалічі гранітні пегматити і метасоматити
їхніх екзоконтактових зон (Кінгс-Маунтин у США, БерникЛейк у Канаді, Гольцовське в Росії, Бікита в Зімбабве);
 рідкіснометалічні апограніти (Ешасьєр у Франції);
 рідкіснометалічні грейзени (Цинвальд у Німеччині;
Сомерсет у ПАР; Хабахталь в Австрії);
 рідкіснометалічні вулканогенні й вулканогенно@
осадові (Хеноу-Камб-Хіллз у США).
 сольові моря, затоки і озера (Серлз, Велике Солоне
озеро в США);
 пластові води і розсоли артезіанських басейнів (Прип'ятська западина, Ангаро-Ленський, Тунгуський басейн);
 мінералізовані води гірських складчастих областей
(Азатаван на Малому Кавказі, Карамадон, Каробі, Баксан на
Великому Кавказі, Бахмір на Памірі);
 термальні води областей сучасного вулканізму
(Вайракей у Новій Зеландії, Кунашир на Камчатці, Сальсько
в Італії, Арима в Японії).
ПОЛУЦИТ – каркасний алюмосилікат цезію, Cs1 x[AlSi2O6]×
×Nax (H2O)x (Cs2O – 22,8–32,4 %, Na2O – до 3,4 %, Al2O3 – 16,3 %,
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SiO2 – 46,4 %, H2O – до 3,3 %), домішки K2O (до 1,8 %), Rb2O (до
1,6 %), Pb2O, Tl2O; трапляється в деяких рідкіснометалічних літієвих пегматитах, головне джерело цезію (родовища Карибіб у Південно-Західній Африці, Варутреск у Швеції, Геброн у США).
ГЕРМАНІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, які
вміщують германій в таких концентраціях, що його видобуток
технологічно можливий і економічно вигідний, промислове
джерело германію; основні геолого-промислові типи родовищ:
 гідротермальні германій@сульфідні (Тсумеб у Намібії),
 германієносні залізисті кварцити (Кривий Ріг),
 метаморфізовані залізо@марганцеві атасуйського
типу (Жайрем у Казахстані),
 вугілля (Донбас).
Германій має обмежену здатність до формування власних мінералів, серед яких найбільш розповсюдженими є: германіт
Cu2(Cu, Ge, Fe)2S4 (до 10 % Ge), реньєрит (Cu, Fe)2 (Fe, Ge)2S4
(7 % Ge), аргіродит, штоттит, ітоїт, флейшерит, канфільдит
Ag8[GeS6].
ТАНТАЛО@НІОБІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що містять Ta і Nb в таких сполуках і концентраціях, які
технологічно можливо й економічно вигідно видобувати; бортовий вміст Ta2O5 – 0,008 % в апогранітах і 0,01 % в карбонатитах
і пегматитах, Nb2O3 – 0,1 %; мінімально-промисловий вміст
Ta2O5 – 0,02–0,025 %, Nb2O3 – 0,2–0,3 %; основні геологопромислові типи родовищ:
 лопаритоносні нефелінові сієніти, пірохлорові ме@
тасоматити нефелінових сієнітів (Ньюмен у Канаді, Мазурівське в Україні),
 рідкіснометалічні карбонатити (Ніобек у Канаді, Баррейре-де-Араша в Бразилії),
 граніти, пегматити (Назаред у Бразилії, Монтгорі в Канаді),
 кори вивітрювання (Джос у Нігері, Грінбушес в Австралії),
 розсипи.
ТАНТАЛОВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що містять тантал у таких сполуках і концентраціях, які технологічно
можливо і економічно вигідно видобувати; за вмістом Ta2O5 (%)
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виділяють руди: багаті (понад 0,017), рядові (0,012–0,017);
у розсипних родовищах вміст танталіту змінюється від 25–
50 г/м3 до 200 г/м3.
НІОБІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що вміщують ніобій в таких сполуках і концентраціях, при яких його
видобуток технологічно можливий та економічно вигідний; за
вмістом Nb2O3 (%) виділяють руди: дуже багаті (1,3–1,5), багаті
(понад 0,4), рядові (0,15–0,30), бідні (менше 0,15); у розсипних
родовищах вміст колумбіту змінюється від 350–750 г/м3 до 2–
7 кг/м3; головні рудні мінерали: пірохлор, колумбіт, лопарит.
Усього відомо понад 50 власне танталових і ніобієвих мінералів, найважливішими в промисловому відношенні є такі:
ЕВКСЕНІТ – мінерал класу оксидів, з перемінним складом,
загальною формулою AB2(O,OH)6, де А – Y, U, Ca, Ce, Th, Pb,
Fe2+, Mg, Mn; B – Nb, Ti, Ta, Fe3+, Sn; (Y, Er)2O3 – 16,3–27,8; (Ce,
La)2O3 – 0,4–9,5 ; CaO – 1–4,9; UO2 – 0,6–8,7; ThO2 – 0,n–5,0;
Nb2O5 – 3,8–41,4; Ta2O5 – 1.0–47,3; TiO2 – 14,1–25,7; SnO2 – 0,n–
0,5; H2O – 0,n–2,5; радіоактивний, трапляється в пегматитах
(Мадагаскар, Бразилія, Канада).
КОЛУМБІТ – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат, крайній ніобієвий член ізоморфного ряду (Fe, Mn) (Nb,
Ta)2O6 колумбіт (Mn, Fe)NbO6 – танталіт (Fe, Mn)Ta2O6; вміщує
до 80 % Nb2O5, до 20 % FeO, домішки Ta2O5 (до 25 %), MgO (зрідка
до 9,5 %), CaO (до 2 %), Al2O3 (до 1,4 %), Sc2O3 і TR2O3 (до 2 %),
SiO2 (до 2 %), TiO2 (до 4,6 %); утворюється в гранітних пегматитах,
зонах альбітизації та грейзенізації гранітоїдів, формує розсипи;
один із головних мінералів ніобієвих руд (родовища Мосс, Крагере, Фінбо в Норвегії, Івігтут у Гренландії, Інгерсолл у Дакоті).
ЛОПАРИТ – (TRСe, Na, Ca) (Ti, Nb, Ta)O3 (TiO2 – 39,2–
40,0 %; TR2O3 – до 32–34 %; Nb2O5+Ta2O5 – до 8–20 %); типовий
мінерал нефелінових сієнітів, руда на ніобій, рідкісні землі, титан (Ловозерське родовище на Кольському півострові).
ПЕРОВСЬКІТ – мінерал підкласу складних оксидів, титанат
кальцію, Ca(Ti, Nb)O3 (TiO2 – 58,9 %, CaO – 41,1 %, Nb2O5 –
0,20–22,73 %), з ізоморфними домішками Na (до 4,4 %), Се (до
11,3 %), Fe2+ (до 9 %), Fe3+ (до 5,7 %), Al (до 10 %), Zr (до 22 %),
а також Th, Ta, Sn; різновиди: кнопіт (до 8 % TR), дизаналіт
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(до 26 % Nb2O5), трапляється в лужних ультраосновних і основних вивержених породах, карбонатитах, кімберлітах, лужних
базальтоїдах, скарнах, потенційне джерело Ti, Nb, TR.
ПІРОХЛОР – група мінералів (21 мінеральний вид), кристалічних і метаміктних титано-тантало-ніобатів, A2-mB2O6 (O, OH,
F)1-n×pH2O (A – Na, Ca, K, TR, U, Pb, Sn, Ba, Bi, Sb; B – Nb, Ta,
Ti), 30–70 % Nb2O5+Ta2O5, які поділяються на три підгрупи: власне пірохлору NaCa(F, OH)Nb2O6, мікроліту, бетафіту; хімічний склад пірохлору – Na2O – 8,53 %, CaO – 15,39 %, Nb2O3 –
73,06 %, F – 5,22 %, Ca і Na можуть заміщуватися U (до 17 %),
Ce (до 13 %), Y (до 13 %), Zr (до 6 %), а Nb – Ta (до 33 %), Ti (до
11 %), Fe (до 6 %), крім того, можуть бути домішки Si, Th, Mg,
Mn, Al (до 10 %), Sc (до 1,6 % Sc2O3 в мікроліті), H2O (1–12 %);
включає численні різновиди – гатчетоліт, маріньякіт, кнопіт,
дисалмаїт; характерний для лужних інтрузій і пегматитів, важлива складова частина ніобієвих руд, частково уранових.
САМАРСЬКІТ – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат ітрію та ітрієвих рідкісних земель, Y(Fe, U) (Nb, Ta)2O8 (Y2O3
– 9.,03–27,86 %, FeO – до 11,15 %, UO2 – 4,02–16,0 %, Ta2O5 – 1,81–
27,03 %, Nb2O5 – 27,77–46,44 %), Ta і Nb можуть заміщуватися Ti,
Sn, W, Al, а Y – Fe2+, Ca, Pb, Th, Zr, Mn, Er, Ce, La, Dy; пов'язаний з
гранітними пегматитами, може використовуватися як джерело TR,
Ta, Nb (родовища Мосса в Норвегії, Ільмени на Уралі).
СІМПСОНІТ – AlTaO4 (50,0–81,5 % Ta2O5), домішки CaO –
до 3,4 % , SnO2 – до 2,0 %, SiO2 – до 2,3 %, F – до 0,9 %, H2O –
до 1,4 %; сингонія гексагональна, трапляється в таблитчастих чи
короткопризматичних незабарвлених кристалах з алмазним блиском, питома вага 5,92–6,27; установлений в пегматитах (ТаббаТабба в Західній Австралії).
ТАНТАЛІТ – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат, крайній танталовий член ізоморфного ряду (Fe, Mn)(Nb,
Ta)2O6 колумбіт (Mn, Fe)NbO6 – танталіт (Fe, Mn)Ta2O6; вміщує
до 75–86 % Ta2O5.
ФЕРГЮСОНІТ – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат ітрію і лантаноїдів, (Y, TR)[(Nb, Ta)O4], до 51,5 %
Nb2O5, сума оксидів ітрію і важких лантаноїдів 32,5–51,5 %,
член ізоморфного ряду фергюсоніт YnbO4 – броцаїт CeNbO4,
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різновиди: ризерит (6,0–7,8 % TiO2), форманіт (47,5–55,5 %
Ta2O5), джерело ітрію.
Крім описаних власних мінералів Ta i Nb, практичне значення у виробництві цих металів мають ільменорутил (Ti, Fe)O2 –
до 36 % Ta2O5, рутил (стрюверит) – до 36 % Nb2O5+Ta2O5, при@
азовіт – урано-титановий тантало-ніобат, що містить 13,9–
33,8 % Ta2O5, 12,62–24,67 % Nb2O5. Мінерали групи колумбіту,
фергюсоніту, лопариту стійкі в зоні гіпергенезу і нагромаджуються в розсипах.
ЦИРКОНІЄВІ РУДИ – природні мінеральні утворення, що
містять цирконій в таких концентраціях, при яких його видобуток технологічно можливий та економічно вигідний (0,4–4,7 %
ZrO2); основні геолого-промислові типи родовищ:
 прибережно@морські циркон@рутил@ільменітові роз@
сипи (Північний Стердбок, Енібба, Кейпел, Кулджарлу в Австралії; Трейл-Рідж у США, Лукоянівське, Центральне, Кірсанівське в Росії);
 ультраосновні лужні породи і карбонатити (Ковдорське на Кольському півострові, Палабора в ПАР, Покус-діКалдос у Бразилії);
 лужні породи із цирконом, пірохлором, колумбі@
том, бастнезитом, ортитом (вміст Nb2O5 0,3–0,5 %, ΣTR
0,1–0,2 %, ZrO2 0,3–0,6 %, запаси руди – 50–500 млн т (УлугГанзек і Катугінське в Росії, Тор-Лейк і Стрейндж-Лейк у
Канаді, Ястребецьке та Азовське в Україні);
 альбітизовані нефелінові сієніти (Вишневогірське на
Уралі, Мазурівське в Приазов'ї);
Відомо близько 30 мінералів цирконію, але практичне значення мають лише циркон і його різновиди, баделеїт і, меншою мірою, евдіаліт.
БАДЕЛЕЇТ – мінерал підкласу простих оксидів, ZrO2, вміст
ZrO2 95–98 %, Zr – 70–73 %, містить ізоморфні домішки Hf, Th, TR,
U, Sc, Fe; трапляється в карбонатитах, габроїдах, скарнах, гідротермальних жилах, цирконієва руда (Бразилія, Кольський півострів).
ЕВДІАЛІТ
–
(синонім
–
лопарська
кров)
–
Na4(Ca, Fe)2 Zr[Si3O9]2, вміст ZrO2 11–16 %, Zr – 8–12 %, Y2O3 – 1–2
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%, Hf – 0,11–1,00 %, трапляється в лужних вивержених породах,
найчастіше в нефелинових сієнітах, луявритах та їхніх пегматитах,
цирконієва руда (Норвегія, Гренландія, Кольський півострів).
ЦИРКОН – мінерал підкласу острівних силікатів, Zr[SiO4],
вміст ZrO2 – 60–67 %, Zr – 50 %, частина Zr завжди заміщена Hf
(до 24 %), присутні домішки Y (до 18 %), P, Nb, U, Th. Різновиди: альвіт (до 5 % HfO2), гафнон (до 78 % HfO2), оямаліт (до
17,7 % Y2O3 і важких лантаноїдів, 7,6 % P2O5), наегіт (до 7,7 %
Nb2O3, 3 % UO2, 5 % ThO2, 9,1 % Y2O3), малакон (метаміктний),
циртоліт (водовмісний), гельциркон (аморфний колоїдальний), жаргон (солом'яно-жовтий), матура@алмаз (безбарвний),
гіацинт (пурпурно-червоний до помаранчово-жовтого), старліт
(яскраво-голубий), аршиновіт – колоїдний різновид (H2O до
20 %). Характерний акцесорний мінерал магматичних порід,
часто пов'язаний з лужними пегматитами, руда на цирконій і
гафній (родовища Гітера, Крагере, Телемаркен у Норвегії, Мазурівське в Приазов'ї).

Мінерали рідкісноземельних руд
Відомо близько 70 власних мінералів рідкісних земель, крім
того, вони входять до складу близько 280 мінералів як домішки.
Найважливіші мінерали церієвої підгрупи – монацит, лопарит,
бастнезит; ітрієвої – ксенотим, евксиніт, фергюсоніт, ітріа@
літ. Крім цього, легкі лантаноїди часто накопичуються в польових шпатах, а важкі – у темнобарвних мінералах. Найголовніші
мінерали, які використовуються в промисловості, є:

ФОСФАТИ:
АПАТИТ – мінеральний вид перемінного складу – Ca5(F, Cl,
OH)[PO4]3 – від фтористого ризновиду фторапатиту Ca5F[PO4]
до гідроксильного – гідроксилапатиту Ca5(OH)[PO4] (CaO –
53,8–55,5 %, P2O5 – 41,0–42,3 %, Cl – до 6,8 %, F – до 3,8 %), Ca
може заміщуватися TR (до 12,0 %), Sr (до 11,5 %), Y (до 10,6 %),
Mn; а [PO4] – [AsO4], [SO4], SiO4], [CO3] (з утворенням карбо@
натапатиту). Рідкісноземельні апатити, як правило, пов'язані з
магматичними, переважно лужними породами (родовища Хібін69

ське на Кольському півострові, Новополтавське в Україні), іноді
залізними рудами (родовища рудного району Бафк в Ірані), де
вони можуть служити джерелом рідкісних земель).
КСЕНОТИМ – мінерал класу фосфатів, YPO4, вміщує 55–
63 % Y2O3, 25–27 % P2O5, домішки Th, U, Zr, Si, Ce, U, Al, Ca;
акцесорний мінерал гранітів, характерний мінерал рідкісноземельних пегматитів, рідкісноземельна сировина (родовища Лахат і
Перак у Малайзії; Гвангдонг у Китаї).
МОНАЦИТ – мінерал класу фосфатів, (Ce, La …)[PO4]
(TR2O3 – 66–70 %), домішки ThO2 (до 28 %), SiO2 (до 6 %), CaO
(до 2 %), U (до 6,6 %) S (до 3 %), у незначній кількості Mg, Mn,
Pb, Fe2+, Al; акцесорний мінерал гранітоїдів і лужних вивержених порід, трапляється в пегматитах, грейзенах, кварцвольфрамітових жилах, рідкісноземельних родовищах, карбонатитах, альбітитах, фенітах, накопичується в розсипах; джерело
легких лантаноідів, ітрію, торію (родовища Норт-Капель, Страдброк-Айленд, Маунтин-Вейлд в Австралії; Грін-Кав-Спрінгз
у США; Нанганг у Китаї; розсипи узбережжя Бразилії).
РАБДОФАНІТ – водний фосфат рідкісних земель, (Се, Y)PO4×
×H2O (TR – 64,83 %).
ЧЕРЧИТ – (Y, Се)PO4×2H2O (TR – 51,34 %); сингонія ромбічна, трапляється в дуже дрібних таблитчастих кристаликах и
нальотах блідого димчасто-сірого кольору з червоним відтінком; твердість 3–3,5, питома вага 3,14.

КАРБОНАТИ:
БАСТНЕЗИТ – фтор-карбонат церію, Ce[CO3](F,OH), незабарвлений, чи жовтувато-сірий, блиск скляний, жирний, кристали
таблитчастої форми, тригональної сингонії, твердість 4,5, питома вага 4,9, трапляється в гранітах, сієнітах, їхніх пегматитах,
один із компонентів рідкісноземельних руд (TR2O3 – 73,5 %)
(родовища Маунтин-Пасс у США; Байан-Обо в Китаї).
КАРБОЦЕРНАЇТ – карбонат, (Ca, Ce, Na, Sr)(CO3), кристали
таблитчасті, ромбічної сингонії, незабарвлені, блиск скляний, жирний, твердість 3, питома вага 3,5, трапляється в карбонатитах.
ЛАНТАНІТ – (La, Ce)2(CO3)38H2O, ромбічна сингонія, габітус пластинчастий, незабарвлений, рожевий, жовтуватий, з перламутровим блиском, утворює вохристі агрегати, твердість 3,
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питома вага 2,0–2,7, утворюється в зоні окиснення за рахунок
бастнезиту, цериту тощо.
ПАРИЗИТ – фторкарбонат кальцію і рідкісних земель, CaCe2
(CO3)3F2 (Ce2O3 – 30,56 %, La2O3 – 30,33 %, CO2 – 24,58 %, CaO –
10,44 %, F – 7,04 %), домішки Y, Th (до 1 % ThO2), Fe, Na, K, Pd,
Nd, Sm; трапляється в карбонатитових та інших родовищах рідкісноземельних руд (Маунтин-Пасс у США), важливе промислове джерело рідкісних земель.

ОКСИДИ:
БЕТАФІТ – метаміктний мінерал, (Ca, Na, U)2(Nb, Ta)2O6(O,
OH); сингонія кубічна, габітус октаедричний, зеленувато-бурий
до чорного, твердість 4, питома вага 3,75–4,17, характерний для
лужних пегматитів.
БРАНЕРИТ – метаміктний мінерал, (U, Ca, Fe, Y, Th)3×Ti5O16
(TR – 9,75 %); сингонія моноклінна, кристали призматичної форми, чорного кольору (у змінених різновидах – буроватожовтого), твердість 4,5, питома вага 5,43, трапляється в гранітах,
пегматитах, аплітах, кварцових жилах, скарнах, входить до
складу уранових руд.
ЕВКСЕНІТ– мінерал класу оксидів, з перемінним складом,
загальною формулою AB2(O,OH)6, де А – Y, U, Ca, Ce, Th, Pb,
Fe2+, Mg, Mn; B – Nb, Ti, Ta, Fe3+, Sn; вміст (%) (Y, Er)2O3 – 16,3–
27,8; (Ce, La)2O3 – 0,4–9,5 ; CaO – 1,0–4,9; UO2 – 0,6–8,7; ThO2 –
до 5,0; Nb2O5 – 3,8–41,4; Ta2O5 – 1,0–47,3; TiO2 – 14,1–25,7; SnO2
– до 0,5; H2O – до 2,5; радіоактивний, трапляється в пегматитах
(Мадагаскар, Бразилія, Канада).
ІТРОКРАЗИТ – (Y, Th, U, Ca)2Ti4O11; сингонія ромбічна, чорний, блиск смоляний, твердість 5,5–6,0, питома вага 4,8, трапляється в пегматитах.
ІТРОТАНТАЛІТ – метаміктний мінерал, (Y, U, Fe)(Ta,
Nb)O4; сингонія ромбічна, габітус призматичний, чорно-бурий,
блиск напівметалічний до скляного, твердість 5,0–5,5, питома
вага 5,7, трапляється в пегматитах.
КНОПІТ – складний оксид, рідкісноземельний різновид перовськіту (Ca, Cе)(Ti, Fe)O3 (Сe2O3 – до 10 %).
ЛОПАРИТ – мінерал групи оксидів (Na, Cе, Ca…) (Nb, Ti) O3
(TiO2 – 39,2–40,0 %, TR2O3 – 32–34 %, Na2O – 7,8–9,0 %), прису71

тні домішки SrO (2,0–3,4 %), K2O (0,2–0,7 %), (Nb, Ta)2O (8–10 %),
CaO (TR – 4,2–5,2 %), ThO2; характерний для нефелінових сієнітів та їхніх пегматитів, руда на Nb, Ti, TR (родовища Ловозерське на Кольському півострові, Селігдарське на Алданському щиті, Майнвілл у США, Едегорден у Норвегії).
ПІРОХЛОР – група мінералів (21 мінеральний вид), кристалічних і метаміктних титано-тантало-ніобатів, A2-mB2O6×(O, OH,
F)1-n×pH2O (A – Na, Ca, K, TR, U, Pb, Sn, Ba, Bi, Sb; B – Nb, Ta,
Ti), які поділяються на три підгрупи: власне пірохлору NaCa(F,
OH)Nb2O6, мікроліту, бетафіту; хімічний склад пірохлору:
Na2O – 8,53 %, CaO – 15,39 %, Nb2O5 – 73,06 %, F – 5,22 %; Ca і
Na можуть заміщуватися U (до 17 %), Ce (до 13 %), Y (до 13 %),
Zr (до 6 %), а Nb – Ta (до 33 %), Ti (до 11 %), Fe (до 6 %), крім
того, можуть бути домішки Si, Zr, Th, Mg, Mn, Al (до 10 %), Sc
(до 1,6 % Sc2O3 в мікроліті), H2O (1–12 %); включає численні
різновиди – гатчетоліт, маріньякіт, кнопіт, дисалмаїт; трапляється в пегматитах лужного складу, важлива складова частина
ніобієвих і рідкісноземельних руд, джерело урану (родовище
Октябрське в Україні).
ПРІОРИТ– (Y, Er, Ca, Th)(Ti, Nb)2O6; вміст (%) (Y, Er)2O3 –
21,1–28,7; Ce2O3 – 3,7–4,3; CaO – 1,0–4,1; UO2 – до 5,3; ThO2 – 0,6–
7,9; Nb2O5 – 15,0–36,7; Ta2O5 – до 1,3; TiO2 – 21,8–34,0; SnO2 – до
0,3; FeO – 1,4–5,6; PbO – до 0,8; MnO – до 2,0; сингонія ромбічна,
кристали короткопризматичні, іноді таблитчасті червоно-бурого
кольору, твердість 5–6, питома вага 4,80–4,99, трапляється в пегматитах нефелінових сієнітів (Норвегія, Мадагаскар, Свазіленд).
САМАРСЬКІТ – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат ітрію та ітрієвих рідкісних земель, (Y, TR)(Fe3+U)(Nb,
Ta)2O8, хімічний склад: (Y, Er)2O3 – 9,03–27,86 %, FeO – до
11,15 %, UO2 – 4,02–16,00 %, Ta2O5 – 1,81–27,03 %, Nb2O5 –
27,77–46,44 %; Ta і Nb можуть ізоморфно заміщуватися Ti, Sn,
W, Al, а Y – Fe2+, Ca, Pb (до 2 % PbO), Th, Zr, Mn (до 5 % MnO),
Er, Ce, La, Dy, крім того, виявлені домішки V, H2O (до 3.6 %),
Sc. Мінерал трапляється в лужних гранітоїдах, їхніх пегматитах
і метасоматитах, потенційне джерело важких лантаноїдів, Y, Sc,
Ta, Nb (родовища Мосса в Норвегії, група родовищ ІльменоВишневогірського масиву на Уралі).
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ФЕРГЮСОНІТ – мінерал підкласу складних оксидів, танталоніобат ітрію і лантаноїдів, (Y,TR)[(Nb,Ta)O4], до 51,5 %
Nb2O5, сума оксидів ітрію і важких лантаноїдів 32,5–51,5 %, різновиди: ризерит (6,0–7,8 % TiO2), форманіт (47,5–55,5 %
Ta2O5), джерело ітрію.

ФТОРИДИ:
ІТРОСИНХІЗИТ – (Ca, Y)(CO3)F.
ІТРОФЛЮОРИТ – збагачений Y флюорит (?), (Ca, Y)×F2–3
(TR – 20,9); трапляється в пегматитових і пневматолітогідротермальних родовищах рідкісних земель.

СИЛІКАТИ:
БРИТОЛІТ – (Na,Ce,Ca)5[F(SiO4,PO4]3, сингонія гексагональна, габітус призматичний, жовтий до бурого, блиск алмазний,
твердість 5, питома вага 4,2–4,7, трапляється в нефелінових сієнітах, їхніх пегматитах, гранітних пегматитах, контактовометасоматичних родовищах рідкісних земель (родовище Азовське в Приазов'ї).
ГАДОЛІНІТ – (Y, Cе)2FeBe2(Si2O10) (TR – 55,4), домішки La,
Di, Sc; сингонія моноклінна, кристали плоско-призматичні, чорний, бурий, блиск скляний, твердість 6,5–7,0, питома вага 4–4,7,
трапляється в гранітах, рідкісноземельних пегматитах, жилах
альпійського типу.
ЕВДІАЛІТ – мінерал підкласу кільцевих силікатів, цирконосилікат, (Cе, Y, Na)4Ca2FeZr(Si6O18)(Cl, OH), хімічний склад:
Na2O – 11,6–17,3 %, ZrO2 – 12,0–14,5 %, SiO2 – 47,2–51,2 %, Cl –
0,7–1,6 %, CaO – 8,9–11,3 %, (Ce, La, Y)2O3 – 0,30–6,87 %, FeO –
2,78–7,10 %, MnO – 0,3–3,1 %, H2O – 0,03–2,90 %; трапляється в
лужних вивержених породах, найчастіше в пегматитах нефелінових сієнітів, рідкісноземельна руда.
ІТРІАЛІТ – різновид таленіту, (Y, Th)2 (Si2O7) (TR – 51,7 %,
ThO2 – до 11 %).
ЛАМПРОФІЛІТ – мінерал класу силікатів, SrNa3Ti3[Si2O7]2 (O,
OH, F) з домішками Ba (до 17,2 % BaO), Mn, Fe, Ca, Mg, K, Al, Nb,
Zr (до 13,6 % ZrO2), акцесорний мінерал нефелінових сієнітів.
МАЛАКОН – метаміктний мінерал, Zr[SiO4], різновид циркону з підвищеним вмістом H2O (понад 1 %), Th і TR, трапля73

ється в сублужних гранітоїдах, альбітитах, пегматитах, гідротермальних родовищах рідкісних земель і торію, може служити
джерелом рідкісних земель і скандію.
ОРТИТ – мінерал класу силікатів, структурний рідкісноземельний аналог епідоту, (Ca, Cе, Y) (AlFe)3 Si3O12 (О, OH); (TR переважно церієвої групи – 15–28 %), акцесорний мінерал гранітоїдів, сієнітів, пегматитів, метаморфічних порід, характерний для
карбонатитів і альбітитів.

Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Ознайомитися з мінералогічним складом руд групи чор
них і легованих металів.
2. Навести детальну характеристику рудних мінералів ко
льорових і легких металів.
3. Ознайомитися з технологією збагачення алюмінієвих
руд різного мінералогічного складу.
4. Охарактеризувати рудні мінерали благородних металів.
5. Ознайомитися з технологією збагачення і металургією
золота.
6. Що таке "уперте" золото, де воно зустрічається і які
способи збагачення?
7. Що таке сусальне золото і завдяки яким фізичним влас
тивостям цього металу можливо його виготовляти?
8. Вивчити фізичні та оптичні властивості головних мінера
лів благородних металів.
9. Ознайомитися з технологією збагачення і металургією
мідних руд. Що таке "штейн"?
10. Дати характеристику фізичним і оптичним властивостям
усіх основних мінералів рідкісних металів і рідкісноземель
них елементів.
11. Охарактеризувати головні мінерали урану і торію.
12. Ознайомитися з принципами класифікації руд і рудних
мінералів, їхніми основними кристалічними і морфогенети
чними особливостями.
13. Вивчити і запам'ятати формули основних рудних міне
ралів, які мають практичне значення.
14. Переглянути колекційні зразки руд і рудних мінералів.
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РОЗДІЛ 3
Відбір зразків
для мікроскопічних досліджень
і виготовлення полірованих шліхів
Мікроскопія руд широко застосовується головним чином у мінералогії, геології рудних родовищ, а також під час розробки технології збагачення руді в металургії. Методи відбору і характер
проб, які використовуються для проведення геолого-мінералогічних і технологічних досліджень, істотно відрізняються.

3.1. Відбір зразків для геолого@
мінералогічних досліджень
Під час виконання геолого-мінералогічних досліджень проводиться систематичний відбір зразків руд і вмісних порід для
мікроскопічних досліджень. У подальшому із зразків виготовляють поліровані шліфи (аншліфи) з пришліфованою дзеркальною відбивною поверхнею. Вони є основним об'єктом для вивчення руд під мікроскопом. Методика, масштаби і об'єми відбору зразків визначаються кінцевою метою робіт. Основними
завданнями геолого-мінералогічних досліджень є: геологомінералогічна характеристика родовища чи окремих рудних тіл;
детальне дослідження різних типів руд, їхніх мінеральних, текстурно-структурних, технологічних особивостей; закономірностей їхнього просторового розміщення; вивчення зональності;
проведення парагенетичного аналізу та вивчення генезису зруденіння; мінералого-технологічна характеристика руд для розв'язання проблеми збагачення.
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Комплексні геолого-мінералогічні дослідження мають проводитися планомірно і систематично в процесі розвідки родовища, причому мінералогічне картування і опробування мають
супроводжувати геологічне картування і розвідувальне опробування на всіх стадіях розвідувальних робіт.
Мінераграфічне вивчення рудних родовищ передбачає польові
роботи і камеральні (лабораторні) дослідження. Збір кам'яного
матеріалу для мінераграфічних досліджень проводиться при геолого-мінералогічній документації в масштабі 1:200 – 1:100, яка
супроводжується детальним описом природних відслонень, керна
свердловин, розвідувальних виробок з точною прив'язкою відібраних зразків до розвідувальної документації (зарисовок, планів,
розрізів, фотографій). Вибір параметрів сітки опробування залежить від складності й мінливості форми рудного тіла, розподілу
зруденіння, складу і будови руди, вмісту промислових і шкідливих компонентів. Ці параметри мають встановлюватися експериментально дослідним шляхом. Польові мінераграфічні роботи
необхідно починати зі складання еталонної колекції різних типів
руд і мінералів, яку необхідно поповнювати протягом усього
польового сезону. Наявність такої колекції необхідна для грамотної документації розвідувальних виробок.
Із різних типів рудних тіл по лініях опробування відбирається
колекція зразків для виготовлення полірованих, прозорих і прозоро-полірованих шліфів і шматочків руди для хімікомінералогічних досліджень [20]. Місце взяття і номер зразка
відмічаються на зарисовці або фотографії (рис. 1). При проведенні документації, зарисовці або фотографії гірничої виробки,
крім геолого-структурних даних, показують мінералогічні особливості рудних тіл, різні мінеральні асоціації і типи руд, їхнє
розміщення у просторі, текстурно-структурні особливості руд,
характер контактів і мінералізацію висячого та лежачого боків.
Крім цього, відбираються штуфні зразки розміром 9×12 см і більше, що характеризують мінеральні асоціації, текстурноструктурні типи, вікові й генетичні співвідношення руд. Згодом з
них виготовляють пришліфовані зразки і роблять фотографії (рис.
2, 3), на яких фіксуються дрібні деталі будови руди й складні
співвідношення мінеральних агрегатів і мінералів (макрострукту76

ри і макротекстури). Вони також придатні для вивчення з лупою і
під бінокуляром при невеликих збільшеннях; у процесі роботи з
великими збільшеннями необхідна висока якість полірованої поверхні, яку важко досягти на великій поверхні. Для спеціальних
досліджень (хімічних, спектральних, термічних, рентгеноструктурних) відбираються мономінеральні проби.
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Рис. 1. Схема опробування стінки канави №
1 головного штокверка
Бобриківського золото@поліметалічного родовища в Нагольному кряжі
Умовні позначення: 1 – глинистий сланець; 2 – пісковики із вкрапленістю
піриту; 3 – кварцкарбонатна жила із сульфідами; 4 – кварцкарбонатна
жила без сульфідів; 5 – аншліфи і монофракції; 6 – шліфи;
7 – пластинки і монофракції

Рис. 2. Джеспіліт (полірований штуф). Кривий Ріг.
Ювілейне родовище. Сланцювато@смугаста текстура

Для виготовлення полірованого шліфа (аншліфа) до лабораторії
має надходити зразок руди у вигляді кубика, ребро якого 3 см.
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Така величина аншліфа найбільше підходить для полірування і
вивчення під мікроскопом. З однієї точки, як правило, відбирають декілька шматочків руди такого розміру, щоб повніше дослідити її особливості. Рекомендується також відбирати зразки
розміром 9×12 см і більше для ілюстрації складних взаємовідносин мінеральних агрегатів. На зразок наносять сітку для розпилювання з метою виготовлення аншліфів; на зарисовку або фотографію зразка накладають розташування і номер аншліфа. Цей
метод необхідний для вивчення руд великоагрегатного і неоднорідного складу, крупнозернистої будови: прожилкових, смугастих, брекчієвих текстур. Для спеціальних досліджень (мікроструктурний аналіз) можуть бути відібрані орієнтовані зразки,
які відмічаються і етикуються особливим способом з метою виготовлення орієнтованих полірованих шліфів.

Рис. 3. Кварц@арсенопіритова жила (полірований штуф).
Нагольний кряж, Бобриково.
Ідіоморфні кристали арсенопіриту у кварці

Рудні штуфи в польових умовах вивчаються за допомогою різних методів макродіагностики (фізичні властивості, визначення
мінералів візуально з використанням лупи і під бінокуляром), за
допомогою мікрохімічних реакцій і крапельного аналізу.
Зразки, призначені для виготовлення аншліфів і шліфів, маркуються і етикуються; на етикетці, крім загальних даних, відмічається необхідність дотримання особливих умов при виготовленні шліфа.
Необхідно відмітити, що при мінераграфічних дослідженнях
значна частина робіт, за винятком вивчення руд під мікроскопом,
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може бути виконана в полі. Мікроскопічні дослідження можуть
внести корективи відносно діагностики окремих мінералів, але це
не знижує значення попереднього макроскопічного вивчення руд.
Усі методи досліджень взаємодоповнюють один одного.
У польовому журналі приводиться детальний опис зразків,
відмічається кількість полірованих зразків, полірованих і прозорих шліфів, кількість проб для різноманітних досліджень, місце
взяття проб і дата. Щоб діагностувати численні нерудні мінерали та охарактеризувати їхнє взаємовідношення з рудними, необхідні прозоро-поліровані шліфи. Для їхнього виготовлення вибирають представницький зразок потрібного розміру, який розпилюють на дві частинки. Одну частину зразка (розміром
2×3×3 см) направляють на виготовлення аншліфа, другу – прозоро-полірованого шліфа (товщиною 0,09 мм) і паралельно також виготовляють прозорий шліф (0,03 мм).

3.2. Відбір проб
подрібненого (сипкого) матеріалу
Шліхи з морських пісків, розсипних родовищ, роздрібнених
руд, порід і продуктів збагачення складаються із частин рудних і
нерудних мінералів. При проведенні мінераграфічного аналізу
подрібненого матеріалу вирішуються дві основні задачі: діагностика мінералів і підрахунок кількісних співвідношень мономінеральних частинок і агрегатів.
Проби із розсипних родовищ при геолого-мінералогічній документації відбирають по перерізах ухрест простягання рудних тіл.
На різних стадіях технологічного циклу проводиться відбір проб з
продуктів подрібнення і збагачення руди; опробується подрібнена
маса, концентрати, промпродукти і хвости. Пункти взяття проб
відмічаються в пікетажних книжках і на технологічних схемах.
Кожну пробу ретельно скорочують, щоб отримати невеликий
об'єкт (від 2 до 4 см³) для брикетування і виготовлення аншліфа.
Скорочення проводиться при правильному перемішуванні за мето79

дом кільця і конуса або за допомогою мікророздільника. Якщо
проба для брикетування складається з різних за розміром частинок,
тоді вона має бути розділена на фракції за гранулометричним
складом. Кожну фракцію зважують, розділяють і брикетують. Якщо матеріал проби забруднений дією флотаційних чи інших реагентів, то перед брикетуванням він має бути ретельно промитий.
Як відмітив Ю. Кемерон [14], обробка кожного нового подрібненого матеріалу з рудних частин являє собою спеціальну проблему, яка має вирішуватись, виходячи з конкретних умов.

3.3. Поліровані шліфи (аншліфи)
із щільних руд
Якість полірованих шліфів має дуже важливе значення для
рудної мікроскопії. Досконало полірований шліф повинен мати
ідеальну дзеркальну поверхню відбиття з мінімальною кількістю подряпин, ямок, тріщин, виступів. Рудні мінерали під мікроскопом мають виглядати гладкими і світлими. У погано приготовлених аншліфах неможливо вивчати дрібні включення, тонкозернисті зростки мінералів, облямівки на межі мінералів, проводити точні кількісні оптичні заміри і підрахунок кількісного
складу мінералів. Погана якість аншліфа (поглиблення, подряпини) різко проявляється на мікрофотографіях, які настільки
спотворюються, що неможливо побачити відповідність між пояснювальним текстом і фотографією руди.
Досконалий полірований шліф дуже важко виготовити, оскільки в більшості випадків рудний зразок являє собою неоднорідний агрегат мінералів, які відрізняються за твердістю, пластичністю, спайністю, міцністю та пористістю. На виготовлення полірованих шліфів звертається велика увага, а в лабораторіях використовуються сучасні й удосконалені методи (автоматичні,
використання алмазних абразивів та ін.).
Способи виготовлення аншліфів руд різні, але всі вони в основному зводяться до таких основних операцій: підготовка зраз80

ка (розпилювання або обдирка для отримання рівної поверхні),
шліфування, доводка і полірування.
При підготовці зразків твердих руд використовується розпилювання зразка, або його обдирка на чавунному диску, який обертається, з використанням вологих крупнозернистих абразивів (карборунд, електрокорунд, природний корунд і наждак). Після обдирки тріщини і пори робочої поверхні цементують каніфолем, розчиненим у ксилолі. Якщо в аншліфі присутні м'які мінерали (графіт,
молібденіт, кіновар, ауріпігмент, реальгар, аргентит та ін.), тоді
цементацію проводять і в процесі шліфування, і перед доводкою.
Шліфування здійснюється на чавунному диску, який обертається зі швидкістю 400–600 об/хв з використанням більш тонких
абразивів (КЗ-40, КЗ-28, М-14). У процесі шліфування великі
абразиви послідовно замінюються більш тонкими. Після заміни
абразивів шліфувальний диск і оброблюваний шматочок руди
досконало промивають у воді й висушують, щоб не занести
більш крупний абразивний матеріал у наступні стадії робіт з
дрібнішим матеріалом.
Доводка аншліфа виконується вручну на скляних плитах
(товсте матове скло) вологим абразивним порошком, розміри
часток якого 2–10 мкм. Полірування здійснюється на крузі, який
обтягнутий сукном і обертається зі швидкістю 1000–1500 об/хв.
Полірувальним матеріалом для м'яких руд чи руд середньої
твердості служить магнезія, або оксид алюмінію, а для твердих –
червоний (оксид заліза), зелений (оксид хрому) крокус або алмазні пасти. Полірувальний матеріал наноситься на диск у вигляді
суспензії у великій кількості. Час полірування не перевищує
5 хв. Якість полірування поверхні декілька разів перевіряється
під мікроскопом. Готовий аншліф добре промивають у проточній воді й обережно витирають.
Попередня підготовка м'яких, пористих, тріщинуватих зразків
має деякі особливості. Спочатку приготовляють невеликі зразки
шляхом відколювання або розпилювання. Після цього м'які, дуже
пористі й сипкі зразки проварюють у каніфолі, інші – цементують. Після перевірки аншліфу надають належну форму шляхом
обдирки. Якщо аншліф глинистий – його змочують гліцерином, в
інших випадках – водою. Після обдирки обов'язкова проварка в
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каніфолі. Сипка руда переварюється ще раз при шліфуванні. Доводка виконується на скляних плитах (для глинистих руд – з гліцерином). Далі здійснюється полірування.
В особливих випадках при виготовленні аншліфів важливо
застосовувати холодне тверде середовище. Нагрівання зразка
навіть до 100 0С може різко змінити мінеральні асоціації або
зростки в рудах.
У процесі полірування велике значення мають пластичні деформації. Унаслідок стирання при поліруванні на дисках, які покриті сукном і обертаються, з'являється рельєф поверхні аншліфа
і поверхневі плівки на мінералах. Відносний рельєф мінералів в
аншліфі (зерна твердих мінералів виступають над зернами більш
м'яких) використовується при діагностиці для визначення відносної твердості мінералів. Але в результаті тривалого полірування
утворюється різний рельєф, який сильно погіршує якість аншліфа
і заважає спостереженню контактів зерен мінералів різної твердості. Крім того, такий аншліф не годиться для фотографування.
Виготовлення полірованих шліфів з незначним рельєфом або зовсім без рельєфних виступів здійснюється вручну – особливими
способами на жорсткій основі та автоматичних станках. Відомий
простий спосіб виготовлення майже безрельєфних аншліфів дуже
високої якості – полірування на смоляних дисках [4].
Слід особливо відмітити необхідність дотримання чистоти
при кожній операції виготовлення аншліфів. Зразки, шліфувальні й полірувальні диски потрібно ретельно очищувати від абразиву попередньої стадії, частинок, що викришуються з мінералів
цього чи іншого аншліфа.
Прозоро-поліровані шліфи виготовляються з метою вивчення
всіх рудних мінералів, а також структури агрегату і внутрішньої
будови мінералів одночасно в прохідному і у відбитому світлі.
Прозоро-полірований шліф поєднує в собі позитивні властивості
полірованих і прозорих шліфів, що дозволяє вивчати одночасно
рудні й нерудні мінерали. Напівпрозорі рудні мінерали, що характеризуються коефіцієнтом відбиття R ≤ 20–30 % (сфалерит,
кіновар, бляклі руди, каситерит, рутил, хроміт та ін.), необхідно
вивчати в прохідному світлі для виявлення внутрішніх рефлексів, особливостей внутрішньої будови, зональності тощо.
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Такий препарат виготовляють таким чином. Спочатку звичайним способом отримують полірований шліф, який за допомогою канадського бальзаму наклеюється на предметне скло.
Після цього його обточують з протилежного боку на шліфувальному крузі до товщини звичайного шліфа (0,03 мм). Найкращі
шліфи – двобічно поліровані шліфи (пластинки) – виготовляються з метою вивчення газово-рідиних включень у мінералах.
Товщина таких шліфів залежить від розмірів включень і становить 1,0–1,5 мм.

3.4. Поліровані шліфи
із подрібненого матеріалу
Виготовлення полірованих шліфів із подрібненого матеріалу
(продукти збагачення, піски, важкі мінеральні фракції) сьогодні
привертає увагу не тільки фахівців з рудної мікроскопії, але й
технологів і збагачувальників. З метою вирішення завдань збагачення (ступінь чистоти і мінеральний склад концентратів,
промпродуктів і хвостів, з'ясування причин утрат і розубожування, комплексне використання мінеральної сировини тощо)
необхідно вивчати дуже дрібні частинки розміром до 5 мкм і
менше, а в них – ультратонкі облямівки-покриття і включення
мінералів. Необхідною умовою успішної роботи в даному напрямку є виготовлення досконалих полірованих шліфів з тонкоподрібненого матеріалу.
Із проби рудних частинок відбирається представницький
об'єм для брикетування, а потім відбувається виготовлення полірованих шліфів з використанням спеціальних методів поділу
проби. Матеріал проб для брикетування має бути очищений від
забруднювальних речовин (флотаційні реагенти та ін.), які можуть викликати агломерацію частинок і в подальшому заважати
мікроскопічним дослідженням. Для боротьби з агломерацією
застосовують також поділ (класифікацію) частинок за розмірами
і масою. Як цементувальне середовище для виготовлення брике83

тів використовують пластмаси, зубопротезний цемент, полістирол, стілакрил та ін. Подальша обробка брикету проводиться за
схемою, яка була розглянута для щільної руди, з деякими особливостями технології.
Як уже згадувалося, висока якість полірованої поверхні аншліфа є необхідною умовою успішних і точних мікроскопічних досліджень. Для кількісних оптичних досліджень і електронного зондування необхідні безрельєфні аншліфи вищого класу полірування.
Можна виділити головні та другорядні недоліки полірованої
поверхні. До головних належать заглиблення і крупні подряпини, грубий рельєф, сильне забруднення аншліфа абразивним порошком або частинками мінералів з інших аншліфів, тіні й плівки полірування. Другорядні недоліки менше кидаються в очі і
тому часто не враховуються, хоч також відіграють важливу
роль, обумовлюючи значні похибки. Мілкі заглиблення на твердих мінералах, що супроводжуються подряпинами на аншліфі,
свідчать про викришування дрібних включень (золото в піриті,
станін у сфалериті, акантит у галеніті тощо). Самостійні виділення м'яких мінералів (вісмут, молібденіт, акантит, кіновар та
ін.) можуть бути покриті подряпинами або повністю викришуватись. Дуже тонкі подряпинки на м'яких мінералах посилюють
ефект анізотропії при перехрещених ніколях [11].
Виникнення оманливих структур часто можна спостерігати у
аншліфах з мінералами, які легко окислюються (піротин, кубаніт,
халькопірит та ін.). По капілярних тріщинах проникає вода і обумовлює процеси окиснення в аншліфі. Основний спосіб боротьби –
висушування препарату після кожної операції. У полірованих шліфах і брикетах із частинок подрібненого рудного матеріалу іноді
можна помітити вдавлювання в цемент більш важких частинок. У
цьому випадку необхідно робити поперечні перерізи аншліфа.
Поява значного рельєфу обумовлює похибки при діагностиці
і кількісних підрахунках тонких облямівок навколо мінералів. У
цьому випадку неможливі кількісні підрахунки мінералів, які
утворюють облямівки, оскільки вони затінюються і забруднюються абразивним порошком. Те ж саме помічається відносно
мікровключень і мікропрожилків як рудних, так і нерудних мінералів. Недоліки полірованої поверхні, які обумовлені різним
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рельєфом, в основному виявляються під час вивченні аншліфів –
брикетів із тонкоподрібнених рудних частинок. У той же час
при розв'язанні проблем збагачення характеристика облямівок –
покриттів і мікровключень – має першочергове значення.
Слід відмітити, що всі недоліки полірованої поверхні або більшість із них можуть бути повністю усунені у випадку застосування особливих методик обробки аншліфа вручну і при автоматичному способі виготовлення аншліфів. Висока кваліфікація
і досвід, майстерність шліфувальників є необхідною умовою
досягнення добрих результатів як при ручному, так і при автоматичному способі виготовлення аншліфів.

Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Ознайомитися з принципами відбору зразків руд і вміс
них порід для мікроскопічних досліджень.
2. Вивчити найважливіші операції з виготовлення полірова
них шліфів (аншліфів).
3. Охарактеризувати апаратуру і матеріали для шліфування
і полірування.
4. Ознайомитися з процесами виготовлення аншліфів зі
щільних руд і подрібненого матеріалу.
5. Назвіть особливості виготовлення полірованих шліфів із
дуже м'яких і твердих металів.
6. Що таке прозорі поліровані шліфи і для чого вони вико
ристовуються?
7. Виділіть головні й другорядні недоліки полірованих шлі
фів. Що таке безрельєфні аншліфи?
8. Проведіть дослідження під мікроскопом деяких руд як у
прозорополірованих шліфах, так і в аншліфах.
9. Самостійно виготовте у шліфувальній лабораторії 3–5
полірованих шліфів.
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РОЗДІЛ 4
Оптичні властивості
рудних мінералів
Під час діагностики рудних мінералів особлива увага надається оптичним методам у зв'язку з їхніми специфічними особливостями. По-перше, оптичні методи належать до числа неруйнівних методів аналізу на відміну від фізичних і хімічних методів. По-друге, з їхньою допомогою можна вивчати дрібні мікровключення рудних мінералів, використовуючи порівняно просту
і доступну кожному досліднику апаратуру. По-третє, і це головне, кількісні оптичні методи є експресними, оскільки інформацію про оптичні властивості можна отримати за короткий час.
Оптичні методи, звичайно, мають низку недоліків, які обмежують їхнє широке застосування. Один із таких факторів – необхідність мати дуже ретельно відполіровану поверхню аншліфа. А оскільки кількісна оцінка оптичних властивостей основана
на світловому промені, відбитому від зразка, стан полірованої
поверхні суттєво впливає на результати вимірів. Тому, з одного
боку, основною проблемою отримання об'єктивних і максимально повних даних щодо оптичних властивостей рудних мінералів є уніфікація і стандартизація методів і способів виготовлення
аншліфів високої якості. З іншого боку, необхідно стандартизувати й умови досліджень оптичних властивостей, оскільки в різних довідниках і підручниках наводяться суперечливі рекомендації щодо методів і впровадження відповідних поправок.
Недооцінка багатьох факторів, які можуть впливати на результат досліджень, а також відсутність єдиних стандартних
еталонів призвели до того, що відомості щодо оптичних властивостей рудних мінералів, які наведені в різних роботах, істотно
відрізняються. Дійсно, аналіз даних про відбиття рудних мінералів, опублікованих до 1970 р., показує, що отримані результати недостовірні й тому немає сенсу їх зіставляти між собою або
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з більш пізніми матеріалами, оскільки існують систематичні похибки замірів. Але після введення в практику мінераграфічних
досліджень міжнародних еталонів відбиття, покращення параметрів мікрофотометричних приладів, уніфікації деяких методів
замірів, дані, які отримані різними авторами, у більшості випадків можна зіставляти і на їхній основі складати різні варіанти
діагностичних таблиць, що полегшує ідентифікацію рудних мінералів у полірованих шліфах [11].
Ураховуючи той факт, що при вивченні рудних мінералів у
полірованих шліфах ми перш за все отримуємо інформацію про
їхні оптичні властивості, необхідно стисло розглянути загальні
положення теорії фізики твердого тіла, основні особливості кристалооптики рудних мінералів, а також ознайомитися з комплексом приладів і методів, які використовуються в рудній мікроскопії. Це дозволить поєднати уявлення про можливості сучасних об'єктивних методів дослідження оптичних властивостей з
успішним використанням даних про оптичні константи, наведені в таблицях попередньої діагностики мінералів. Детальнішу
інформацію про оптичні властивості рудних мінералів і методах
їхніх досліджень початківець знайде в монографіях, підручниках і довідниках [7, 11, 35].

4.1. Основи оптики відбитого світла
При вивченні руд у відбитому світлі розглядають явища взаємодії світлової хвилі й полірованої поверхні мінералу. Згідно з
електронною теорією взаємодія світла і речовини рівносильна
взаємодії електромагнітної хвилі з атомами і молекулами речовини. Дія світлової хвилі на електрони речовини і зворотна дія
речовини на світлову хвилю виражається у збудженні коливань
електронів, які збігаються з коливаннями електричного вектора
світлової хвилі. Світло і речовина мають дуже складну природу.
Відомо, що світло являє собою електромагнітні хвилі, а речовина – систему електрично-заряджених частинок (електрони та
іони), які під дією світлових електромагнітних хвиль здійснюють коливальні рухи в такт з коливаннями світлових хвиль.
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Частота коливань світла значна (1014–1015 коливань на секунду). За такої частоти коливань за зміною світлового поля встигають слідувати лише заряди, які мають малу масу (електрони);
більш важкі електричні заряди (іони) не встигають рухатися під
дією змінного електричного поля світлової хвилі, тому практично враховується взаємодія світла з електронами. Світлова хвиля,
взаємодіючи з електронами, передає їм свою енергію, яка витрачається на випромінювання вторинних електромагнітних хвиль і
лише частково – на взаємодію з іонами.
Таким чином, результат коливання електронів – виникнення
вторинної електромагнітної хвилі світла тієї ж частоти, що й
первинні. Ці вторинні хвилі когерентні первинній хвилі й можуть взаємно інтерферувати. Саме інтерференцією первинних і
вторинних хвиль світла обумовлені процеси відбиття, заломлення, поглинання. Ці оптичні константи пов'язані з різними типами електромагнітного випромінювання з електронами, що описується рівнянням Мотта і Джонса [19]:
4πnеф
n2  k 2  1 
 (ε  1)1  (ε  1) 2 ,
m( w2 0  w2 )
де n – показник заломлення; k – показник поглинання; m, w –
відповідно маса і кутова частота електрона (w0 – вихідна); ε –
діелектрична константа середовища; nеф – ефективна кількість
вільних електронів в атомі чи молекулі.
У цьому рівнянні другий член правої частини відповідає внеску вільного електрона, який переважає в металі;  ε  11 відповідає взаємодії центральних електронів, таких як навколишні
іони в іонних кристалах або таких, які утворюють ковалентні
зв'язки в молекулярних кристалах;  ε  12 враховує міжзонні
переходи, такі як явище кристалічного поля в перехідних елементах і включає внутрішній фотоефект металу.
Як видно з рівняння Мотта і Джонса, n 2  k 2 перебувають у
прямій залежності від ефективної кількості вільних делокалізованих електронів атома чи молекули. Це ефективне число залежить від характеру і типу зв'язків у мінералі, від його зонної
структури. У твердому тілі з теоретично чистим іонним зв'язком
кожний електрон вважається локалізованим біля одного атома.
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У тих випадках, коли міжядерні відстані менше суми емпіричних іонних радіусів на 10 нм і більше, має місце згрупування
електронів (ковалентність і перекриття їхніх електронних орбіталей). Якщо ступінь ковалентності є значною (електрони охоплюються всіма атомами) – це делокалізовані електрони.
В основу пояснення взаємодії світлової хвилі з електронами
атомів твердого тіла покладено три теорії твердого тіла – зонна
теорія кристалів, теорія кристалічного поля і теорія молекулярних орбіталей. Основним механізмом, відповідальним за відбиття і поглинання енергії в діапазоні видимого випромінювання і
на більш високих частотах, є міжзонні переходи, які розглядаються в межах зонної теорії кристалів. В основу зонної теорії
закладено уявлення про взаємодію енергетичних рівнів електронів, що відбуваються у процесі утворення кристалів.
У кристалі утворюється велика кількість молекулярних орбіталей (рівнів), кожна з яких має свою енергію і є лінійною комбінацією всіх орбіталей. У результаті прогресуючого розділення
електронів у кристалах проходить об'єднання енергетичних рівнів (електронів та іонів) в енергетичні зони певної ширини. Нижню, повністю заповнену зону, називають валентною зоною,
верхню – зоною провідності, між ними є енергетично заборонена зона (рис. 4), яка вимірюється в електрон-вольтах (еВ).
а

б

в

1

2
Рис. 4. Зонна схема кристалічних речовин (за А. А. Годовіковим) [35]:
а – метали, б – напівметали, в – діелектрики;
1 – зона провідності, 2 – валентна зона, E – заборонена зона

Перехід електронів у твердому тілі з одного рівня на інший
та з валентної зони в зону провідності проходить з різними по89

глинаннями енергії. Мінімальна величина енергії, яка достатня
для переходу електронів з верхньої валентної зони в зону провідності, визначає ширину забороненої зони. Експериментально
встановлено, що за шириною забороненої енергетичної зони
тверді тіла (мінерали) можна поділити на три групи:
 провідники (група металів), в яких зона провідності
повністю перекриває заборонену енергетичну зону; для цього
типу твердих тіл заборонена зона практично відсутня;
 напівпровідники, в яких ширина забороненої зони не більше 3 еВ;
 діелектрики – ширина забороненої зони більше 3 еВ.
Концентрація електронів металів у валентній зоні досягає
10–23 см3, тоді як у зоні провідності не перевищує 10–20 см3. Оскільки оптичні й фізичні властивості (електропровідність, густина, мікротвердість тощо) будь-якого твердого тіла залежать від поведінки
зовнішніх валентних електронів, їхня взаємодія між собою і сусідніми атомними решітками визначається переважанням певного
типу хімічного зв'язку (металічного – ковалентного – іонного).
Мінерали з металічним зв'язком характеризуються низькою
твердістю, високим коефіцієнтом поглинання, пластичністю. При
збільшенні в мінералах частки ковалентного зв'язку підвищується
твердість, густина, зменшується пластичність і збільшується показник заломлення, максимальне поглинання і відбиття зміщуються в область великих енергій. При іонному зв'язку твердість
збільшується, зменшуються густина, показники заломлення та
поглинання. Найбільшу інформацію про зону провідності й верхню частину валентної зони можна отримати при дослідженні
структури оптичних спектрів в області власного поглинання.
Оптичні спектри мінералів вимірюються в діапазоні довжин
хвиль від 240 до 1100 нм, тобто в ближній ультрафіолетовій області (УФ) 240–440 нм, у видимій області 440–770 нм і в ближній інфрачервоній області (УЧ) 700–1100 нм. Області для власного поглинання у мінералі з металічним зв'язком – у ближній
УФ, видимій і УЧ областях; для мінералів з іонним зв'язком – в
УФ області спектра. Таким чином, структура спектра в полосі
власного поглинання є такою ж характерною рисою для кристалічних твердих тіл, як і параметри елементарної комірки. Що
стосується показників відбиття для рудних мінералів, то в одно90

валентних металів – золота і срібла – максимум коефіцієнта відбиття R припадає на інтервал 550–650 нм. Інтерметалічні сполуки (сплави) характеризуються проміжними значеннями максимумів: у полівалентних металів (заліза, свинцю) довгохвильовий
максимум відбиття у смузі власного поглинання зміщується в
ближню інфрачервону область, а значення коефіцієнта відбиття
зменшується порівняно з одновалентними до 60–65 %. У сульфідах і арсенідах зі збільшенням впливу ковалентного зв'язку і
появою іонного зв'язку зменшується поглинання і показник відбиття не перевищує 40–65 %. Для подібних за структурою сполук металів із сіркою, селеном і телуром збільшення коефіцієнта
відбиття супроводжується також збільшенням молекулярної ваги мінералів. При цьому відбувається зміщення найбільш довгохвильового максимуму відбиття в полосі власного поглинання
до 350–600 нм (халькогеніди свинцю, ртуті та ін.). Для мінералів
з переважанням іонного зв'язку над ковалентним коефіцієнти
відбиття зменшуються, у сульфідах і сульфосолях вони знижуються до 25–45 %. У таких сполуках поглинання зменшується
настільки, що мінерали стають прозорими і напівпрозорими, і в
них чітко проявляються внутрішні рефлекси.
Кристали з іонним зв'язком, до яких належать головним чином оксиди і силікати, характеризуються низьким коефіцієнтом
відбиття – 8–15 % і майже стабільною дисперсією відбиття для
інтервалу 400–700 нм.
Повне пояснення оптичних властивостей рудних мінералів
може бути зроблено на основі електронних структурних моделей, розрахунок яких досить складний.

4.2. Співвідношення між оптичними
константами рудних мінералів
При падінні світла – електромагнітного випромінювання – на
дзеркальну поверхню кристала відбувається взаємодія світлової
хвилі з електронною структурою кристала. При цьому виникає
заломлена хвиля, що розповсюджується в глибину кристала, і
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відбита хвиля, направлена в протилежному напрямку. Амплітуди заломленої та відбитої хвиль залежать від амплітуди хвилі,
що падає, а також від кута падіння світла на зразок і кута заломлення. Якщо кут падіння – величина, яка задається дослідником,
то кут заломлення залежить від складу і структури кристала,
тобто визначається його оптичними константами [11, 35].
Оптичними константами рудних мінералів є показник заломлення n, коефіцієнт поглинання k і коефіцієнт відбиття R , який
може бути вирахуваний по n i k з відповідних рівнянь. Але в
рудній мікроскопії експериментально визначаються коефіцієнти
відбиття в повітрі та імерсії, а потім за цими даними вираховується n і k .
Коефіцієнт відбиття R – величина, що характеризує відношення інтенсивності відбитого світла Ir до інтенсивності світла,
яке падає
I 0  R  I r / I 0  100% .
Взаємозв'язок між R i n для ізотопних прозорих мінералів виражається формулами Френеля
2
1 R
 n 1 
.
(1)
R
 , n
1 R
 n 1
Рівняння (1) дозволяє вирахувати значення n за показником відбиття R і навпаки, коли досліджувана речовина межує з повітрям,
показник заломлення якого береться за одиницю. Якщо показник
заломлення середовища, що межує з речовиною nu , відрізняється
від 1, то розрахунки необхідно проводити з рівняння
2

 n  nu 
1 R
.
(2)
Ru  
 , nu  n
1 R
 n  nu 
Якщо відомі значення n, тоді величину Ru можна вирахувати
за формулою:







2

1  R  nu 1  R 
 .
Ru  
1  R  nu 1  R 
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(3)

Взаємозв'язок між R , n і k описується формулою Бера для
випадку нормального падіння світла на поверхню ізотропного
поглинального мінералу, яка межує з повітрям.
2
n  1  k 2

R
.
(4)
2
 n  1  k 2
Якщо розглядати відбиття світла на межі між мінералом і середовищем з показником nu , тоді формула Бера набуває такого
вигляду:
 n  nu   k 2
R
.
(5)
 n  nu   k 2
Звідси випливає, що, вимірюючи показники відбиття R і Ru ,
можна вирахувати оптичні константи n і k із системи двох рівнянь
0.5(nu2  1)
(n  1) 2  R  (n  1) 2
.
(6)
, k
1 R
 1  Ru  1  R
nu 

 1  Ru  1  R
Рівняння (5) і (6) – фундаментальні для рудної мікроскопії,
оскільки заміри R у двох середовищах з різними показниками
заломлення дозволяють визначити n і k тих рудних мінералів,
розміри яких досягають декількох мікрон.
Рудні мінерали гексагональної, тетрагональної та тригональної сингонії належать до оптично одновісних мінералів; ромбічної, моноклінної й триклинної сингоній – оптично двовісних
кристалів. Для слабопоглинальних одновісних кристалів показники відбиття залежать відповідно від показника заломлення
звичайного no і незвичайного ne променя.
n

2

2

 ne  nu 
 n  nu 
(7)
R0   0

 , Re  
 ne  nu 
 n0  nu 
У двовісних кристалах виділяються три головні показники
заломлення: ng , nm і n p , які функціонально пов'язані з Rg , Rm і
R p або R1 , R2 і R3 рівняннями, аналогічними рівнянню (7).
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В одновісних поглинальних кристалах величини R0 і Re визначаються за формулами
 n  nu   k 2 , R   ne  nu   k 2
(8)
Ro  o
 no  nu   k 2 e  ne  nu   k 2
Величина R0  Re  R називається двовідбиттям. Якщо
R0  Re за аналогією з прозорими кристалами, оптичний знак
мінералу від'ємний, якщо R0  Re – позитивний.
Для двовісних мінералів оптичні константи також зв'язані такими формулами:
 n  n   k12 , R  (n2  nu )  k22 , R   n3  nu   k32 . (9)
R1  1 u
 n1  nu   k12 2 (n2  nu )  k22 3  n3  nu   k32
Величина R3  R1 називається максимальним двовідбиттям двовісного кристала
R3,1  R3  R1 .
Індекси при R3,1 означають відповідні перерізи. Отже , у
двовісному кристалі для головних перерізів можна визначити
три значення R і R3,1 , R2,1 , R3,2 . Найбільше діагностичне
значення має величина R3,1 , тобто максимальне двовідбиття.
Оскільки головні показники відбиття визначаються лише за
наявності строго орієнтованих перерізів або шляхом статистичних замірів R для великої кількості різноорієнтованих перерізів,
більший і менший показники відбиття будь-яких перерізів, крім
головних, позначають R3 і R1 , двовідбиття цих перерізів –
R3,1 . Двовідбиття одновісних і двовісних кристалів характеризується і відносною величиною, яка вираховується за формулою, запропонованою І. С. Волинським [6]

R 
Rвідн  1  1 100 % .
(10)
 R3 
Ця величина важлива при візуальній оцінці ефектів оптичного контрасту, оскільки в рівнянні (10) замість R1 і R3 можна
підставити відповідні показники відбиття двох мінералів, зерна
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яких перебувають у контакті. Фізіологічна чутливість ока в жовто-зеленій області спектра така, що за сприятливих умов мікроскопічних спостережень у відбитому світлі вдається зафіксувати
Rвідн . у межах 3–5 %.
Величини n і k анізотропних абсорбуючих мінералів вираховуються за замірами R у повітрі та імерсії за формулами, які
аналогічні (6). При цьому до проміжних розрахунків входить
1 R
такий радикал, як
.
1 R
Можна показати, що цей параметр залежить в основному від
величини n, тобто
1 
N2 k2 
1 R 1 
1 k 2  1  Ru

 .
  n   ,
n 
n
n 
1 R 2 
n n  1  Ru 2 N 
(1  R)
також можна використову(1  R)
вати для діагностик рудних мінералів [11].

У зв'язку із цим параметр

4.3. Дисперсія відбиття
і колір рудних мінералів
Оптичні параметри n , k і R досліджуваного мінералу можуть
змінюватись залежно від довжини хвилі монохроматичного світла,
яке падає на аншліф. Це явище називається дисперсією оптичних
констант. Можна виділити два основних типи дисперсії [11].
Для першого типу характерне зменшення значень оптичних
постійних зі збільшенням довжини хвилі. Цей тип дисперсії називається нормальним і спостерігається в прозорих або слабопоглинальних мінералах з невеликим значенням n . Для другого
властиве збільшення значення R зі збільшенням довжини хвилі
світла. Це аномальний тип дисперсії. До нього належать мінерали, які характеризуються високими значеннями n і k .
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Поняття "нормальний" і "аномальний" досить умовні, оскільки
як в одному, так і в другому випадку дисперсія оптичних параметрів обумовлена індивідуальними особливостями складу і структури мінералу або, точніше, особливостями його енергетичної (зонної) структури. З цього погляду будь-який вид дисперсії є нормальним для даного мінералу, а аномалії, які з'являються, обумовлені
відповідними змінами у складі й структурі мінералу. Для відносно
великої кількості рудних мінералів дисперсія оптичних властивостей, особливо коефіцієнта відбиття, має більш складний характер,
їх неможливо віднести до названих типів. У цьому випадку можна
говорити про наявність змінної дисперсії [11].
Л. Н. Вяльсов запропонував класифікацію рудних мінералів
за іншою ознакою. Оскільки дослідник у першу чергу експериментально визначає коефіцієнти відбиття мінералу для різних
довжин хвиль, в основу класифікації покладена форма спектра
відбиття. Спектр відбиття – сукупність абсолютних значень R
мінералу для різних довжин хвиль світла. На практиці частіше
всього заміряють спектр відбиття у видимому діапазоні. Заміри
R в ультрафіолетовій та в інфрачервоній області виконуються
тільки окремими дослідниками і поки що не отримали широкого
розповсюдження через відсутність відповідної апаратури. Але
інформація про форму спектра навіть у видимій області може
бути успішно використана для діагностики багатьох рудних мінералів [11]. Аналіз оптичних властивостей більше 300 рудних
мінералів показує, що можна виділити 12 типів спектрів відбиття рудних мінералів (рис. 5).
Указані типи спектрів відбиття виділяються, виходячи з положення максимуму відбиття на кривій. Наприклад, для типу 1
максимум відбиття лежить в ультрафіолетовій області спектра; 2
– максимум відбиття характерний для синього діапазону довжин
хвиль; 3 – максимум відбиття в жовто-зеленій області спектра, 9
– максимум відбиття лежить в інфрачервоній області. Переважна більшість спектрів відбиття мають просту структуру і їх можна охарактеризувати коефіцієнтом часткової дисперсії F ,
який дорівнює різниці між значеннями R для двох довжин
хвиль. Вибір довжин хвиль може бути довільним, але бажано
враховувати коефіцієнт F для крайніх ділянок спектра. Опти96

мальні довжини хвиль 480 і 680 нм, оскільки для самих крайніх
довжин хвиль значення R можуть бути заниженні. Параметр F
характеризує крутизну спектра відбиття у вибраному діапазоні
довжин хвиль. Аналогічний (за методом вираховування) коефіцієнт використовується і в оптиці прозорих кристалів для оцінки
дисперсії показника заломлення.
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Рис. 5. Типи дисперсійних кривих рудних мінералів у відбитому світлі [11]
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Отже, виділені типи спектрів відбиття можна описати параметром, який вираховується за формулою: F  R480  R680 . У даному випадку у спектрі відбиття з нормальною дисперсією знак
F буде позитивним.
Розглянемо особливості окремих спектрів відбиття.
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Рис. 6. Дисперсійні криві відбиття головних еталонних мінералів [35]:
В – у повітрі, И – в імерсії; 1 – срібло, 2 – платина, 3 – галеніт, 4 – сфалерит

Тип 1. Характерними представниками цього типу є спектри
відбиття аурипіг-менту, бенжаменіту, булан-жериту, вейситу,
галеніту, галхаїту. Максимум відбиття у них – в ультрафіолетовій області. Спектри відбиття дуже часто мають слабі перегини,
які ускладнюють форму кривої. У багатьох мінералах після падіння значень R спостерігаються вирівнювання в жовтій і червоній частинах спектра, як у галеніту (рис. 6). Крутизна спектрів
значна, параметр F  3% .
Тип 2. До цього типу належать спектри відбиття алтаїту, аргентиту, берцеманіту, брауніту, вісмутину, гетероморфіту. Максимум відбиття чітко виражений і лежить у синій або синьозеленій області видимого діапазону. Значення R на краю спект98

ра падають, але в деяких мінералах простежується тенденція до
збільшення R (середня крива), що свідчить про наявність максимумів відбиття в ультрафіолетовій області. Крутизна спектрів
залишається великою, значення F для більшості мінералів лежить в діапазоні 4–6 %.
Тип 3. До цього типу можуть бути віднесені спектри відбиття
айкініту, грейтоніту, зелігманіту, колорадоїту, костовіту та інших мінералів, які мають широкий максимум відбиття в жовтозеленій, жовтій та оранжевій частинах спектра. Значення F невеликі (< 3 %), але знак позитивний, тобто проявляється тенденція до зниження значень R в бік більш довгих хвиль. Інколи
широкий гребінь ускладнений дрібними максимумами, як показано на другій кривій. У деяких мінералах максимум відбиття
виражений чіткіше і спостерігається мінімум у червоній або синій частині спектра.
Тип 4. До цього типу віднесені спектри відбиття андориту, бурноніту, вітиту, вольфехіту, волинськіту, галенобісмутиту, галіту.
На кривих виявляються декілька слабких максимумів, розташованих у синій і жовтій частині спектра. Параметр F позитивний з
відносно малими значеннями. Значення R в червоній частині спектра дещо збільшені, інколи характерне вирівнювання.
Тип 5. У цей тип виділені спектри відбиття алабандину, аргіродиту, бетехтеніту, вольфраміту, гауериту, магнетиту та інших
мінералів, які мають похилий характер дисперсії R . Сюди ж
віднесений спектр відбиття ульманіту з характерним мінімумом
у середній частині. Для таких спектрів відбиття значення будуть
також близькі до 0. У більшості мінералів величина F  3% з
позитивним і негативним знаком.
Тип 6. Віднесені спектри відбиття ауристибіту, висоцькіту,
глаукодоту, самородного заліза, іридистої платини. На кривих
відмічаються слабкі максимуми з будь-яким розташуванням.
Простежується тенденція до збільшення значень R у довгохвильову область спектра. Параметр F завжди від'ємний, значення
його лежать в діапазоні 4–6 %.
Тип 7. Характерними представниками є спектри відбиття дусерфішериту, домейкіту, жозеїту, звягінцевіту. Структура спектрів відбиття проста, інколи відмічаються слабкі максимуми або
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плато в жовтій і оранжевій областях спектра. Основні максимуми відбиття очевидно в інфрачервоній області. Параметр F завжди від'ємний.
Тип 8. До цього типу віднесені спектри відбиття аваруїту, геверситу, германіту, дискразиту. У деяких мінералів у червоній
частині спектра спостерігається один максимум, але в більшій
частині спектра криві ускладнені декількома широкими максимумами і перегинами. Параметр F від'ємний. Амплітуда F
може досягати великих значень. Цей тип спектра діаметрально
протилежний типу 2.
Тип 9. До цього типу включені спектри відбиття альгодоніту,
борніту, брейтгауптиту, віолориту, вісмуту, гаухекорніту та інших мінералів, значення R яких різко зростають зі збільшенням
довжини хвилі. Структура спектрів проста, але у деяких мінералів (брейтгауптит) у синій частині спектра характерним є чітко
виражений мінімум. Параметр F від'ємний, абсолютні значення
F досягають 9–10 % і більше.
Тип 10. Сюди відносять спектри відбиття сульваніту і молібденіту. Структура спектрів відбиття цих мінералів дуже складна. Вирізняються декілька значних максимумів, розташування яких може
бути будь-яким. Значення F досить малі з перемінним знаком.
Цей тип спектрів відбиття трапляється дуже рідко і діагностика
мінералів, які мають такі спектри відбиття, труднощів не викликає.
Усі перераховані 10 типів включають спектри відбиття, як
ізотропних, так і анізотропних мінералів. У анізотропних мінералів при визначенні цього чи іншого типу спектрів за основу
беруться спектри відбиття для показників Rm або Rg , якщо Rm
установити не вдається. Крім цього, в анізотропних мінералів
виділяються ще два типи спектрів, характерних для мінералів із
сильним двовідбиттям.
Тип 11. До цього типу належать спектри відбиття мінералів, які
змінюють оптичний знак. Це явище полягає в тому, що спектри відбиття одного мінералу, які належать до показників Rmax і Rmin , пересікаються, тобто для даної довжини хвилі R  0 . При цьому параметр F для одних показників може бути позитивним, для інших –
від'ємним. У деяких випадках знак F не змінюється (мілерит).
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Тип 12. До цього типу належать мінерали, які характеризуються сильною дисперсією двовідбиття. Знак F при цьому може бути будь-яким. Амплітуда F для одних показників відбиття
у 2–3 більша, ніж для інших.
В анізотропних мінералів, які належать до типу 12, існує ще
одна особливість, що пов'язана з величиною F . Так в одних мінералів значення Fg  Fp (антимоніт), в інших Fg  Fp (айкініт).
Цю особливість можна також виразити кількісно через параметр
G , який дорівнює: G  Fg  Fp . Знак G може бути як позитивний, так і негативний. За знаком і величиною G можна діагностувати багато рудних мінералів, які характеризуються сильним
довідбиттям [11].
Дисперсія коефіцієнта відбиття обумовлює і колір рудних
мінералів, який спостерігають в аншліфах, оскільки кольоровий
відтінок у першому наближенні відповідає тій частині спектра,
для якої херектерне найбільше відбиття. Але якщо спектр відбиття є об'єктивною характеристикою мінералу, то колір значною мірою є суб'єктивне відчуття спостерігача. Тому декілька
дослідників навіть за однакових умов освітлення і спостереження будуть сприймати кольоровий відтінок одного й того ж мінералу дещо по-різному в силу індивідуальних особливостей зору.
Існують колориметричні методи аналізу спектрів відбиття, які
дозволяють отримати взаємозв'язок між дисперсією відбиття і
зоровим сприйняттям кольору мінералу. Ці методи стосовно завдань рудної мікроскопії описані в роботі [8]. Ця методика основана на сучасній теорії кольору, яка побудована на категорії й
принципах, прийнятих міжнародною комісією з освітлення
(Comsion International d'Eclairage), яка запропонувала систему
CІE, що базується на гіпотетичних первинних кольорах (x, y, z),
які отримують математично за експериментальними даними.
Результати замірів відбиття у видимій області після математичної обробки можуть бути представлені в тривимірній системі
кольорових координат x, y, z, де координата x відповідає кольору, y – насиченості, а z – яскравості. Якщо величина z є фіксованою, то координати x i y можна нанести на хроматичну діаграму,
показану на рис. 7 [11].
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За даними Х. Піллера, майже всі мінерали, за винятком найбільш сильно забарвлених, розташовуються поблизу центра діаграми, тобто мають слабо виражений і малонасичений відтінок.
Аналогічний висновок зробив Л. Н. Вяльсов, аналізуючи величини F для рудних мінералів. За даними цього автора, у 130
мінералів значення F лежить у межах ±5 абсолютних відсотків.
Величина F також характеризує кольоровий відтінок мінералів.
На рис. 8 показаний розподіл деяких рудних мінералів за кольором у відбитому світлі залежно від R для довжини хвилі 580 нм
і F . Очевидно, що кольоровий відтінок залежить від величини і
знака F . Так, для мінералів, насичених голубуватими відтінками, знак позитивний, а насичених голубуватими відтінками –
знак позитивний, а амплітуда F перевищує 5 %.
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Рис. 7. Хроматична діаграма для оцінки кольору рудних мінералів
у відбитих променях
Координата x відповідає кольору, а y – його насиченості, значення коорди
нат x і y отримують шляхом математичної обробки спектра відбиття

Зі зменшенням F відтінок стає менш насиченим і колір таких мінералів здається білим. У мінералів з жовтуватим і рожевим відтінками параметр F від'ємний. Зі збільшенням F насиченість відтінків зростає.
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Змішані відтінки не можуть бути виражені однією чи двома величинами, але і в цьому випадку знак і амплітуда F визначають
переважання у змінному типі забарвлення того чи іншого тону.
Слід указати на ті труднощі, які виникають при намаганні використати колір рудних мінералів як об'єктивну діагностичну ознаку,
навіть шляхом використання колориметрричних розрахунків.
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Рис. 8. Розподіл деяких рудних мінералів за забарвленням
у відбитому світлі залежно від параметрів R580 ; F  R480  R680 [11]
Білі й сіруватобілі: 1 – арсенопірит, 2 – алабандин, 3 – галеніт,
4 – платина, 5 – сфалерит; голубі й голубуватобілі: 6 – берцеліаніт,
7 – клаусталіт, 8 – прустит, 9 – халькозин; жовті й жовтуватобілі:
10 – годлевскіт, 11 – мілерит, 12 – пірит, 13 – фрудит, 14 – халькопірит;
рожеві й рожевобілі: 15 – борніт, 16 – брейтгауптит, 17 – мелоніт,
18 – нікелін; складні (змішані) кольори: 19 – айкініт (кремовобілий),
20 – алтаїт (зеленуватобілий); 21 – волинськіт (блідоголубуваторожевий),
22 – германіт (буруваторожевий), 23 – станін (сіруватобілий з маслиновим
відтінком), 24 – тенантит (сіруватобілий із зеленуватим відтінком),
25 – кубаніт (жовтий з рожевуватим відтінком)

По-перше, зорове сприйняття кольорового відтінку залежить
не тільки від індивідуальних особливостей зору, але й від типу
мікроскопа, а точніше – від оптичної системи, яка застосовується в тому чи іншому мікроскопі. Якщо в мікроскопі використо103

вується, наприклад, призмові аналізатор і поляризатор, то в
цьому випадку кольори мінералів відрізнятимуться від таких,
які спостерігаються при роботі з плівковими поляроїдами. Також мають значення густина фільтрів, тип об'єктиву, поглинання світла іншими оптичними деталями.
По-друге, навіть при аналізі кольору за допомогою одного й того ж мікроскопа в однакових умовах освітлення зорові відчуття
залежать від асоціації мінералів, які містяться поряд з досліджуваним. Так, галеніт в окремих крупних зернах здається білим, але в
зростках з рожевими мінералами має чіткий голубуватий відтінок.
Особливо змінюються відтінки, які сприймаються зором, у мінералах зі складною формою спектра і відносно похилим Fмал ..
По-третє, низька математична обробка не може збільшити
об'єктивної різниці між спектрами відбиття двох або більше
мінералів, тобто колориметричні методи не можуть дати принципово нової інформації. Саме через ці причини зорове відчуття кольору рудного мінералу у відбитому світлі важко і практично неможливо використовувати як надійну діагностичну
ознаку, оскільки суб'єктивні дані, які наводяться різними дослідниками, не зіставні й не можуть бути виражені кількісно.
Колориметричні ж методи дозволяють лише уявити, який відтінок мав би досліджуваний мінерал за певних умов дослідження і спостереження. Вплив інших мінералів, а також реальні відхилення від середньої чутливості при цьому не враховуються. У той же час різницю в кольорових відтінках мінералів слід широко використовувати як допоміжну характеристичну ознаку, яка полегшує візуальну діагностику мінералів досліднику-початківцю. Саме через особливу чутливість ока, яка
дозволяє досліднику розрізняти тонкі нюанси кольору, немає
необхідності визначати кожне зерно, застосовуючи точні об'єктивні методи. Досвід і зорова пам'ять дозволяють легко виділяти серед багатьох зерен рудних мінералів в аншліфі те зерно,
яке дещо відрізняється за відтінком і заслуговує детального
вивчення. У таких випадках зорове відчуття підводить зрідка, і
тільки в такому випадку, коли трапляється незвична асоціація
рудних мінералів, яка раніше не зустрічалася.
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4.4. Поляризоване відбите світло
Поляризоване світло широко використовується для вивчення прозорих мінералів у прохідному світлі. При вивченні непрозорих мінералів у відбитому світлі використання поляризованого світла необхідно для дослідження ступеня анізотропності рудних мінералів [35].
З фізики відомо, якщо звичайний промінь пропустити через
поляризатор і направити на поліровану поверхню прозорих і
напівпрозорих кристалів під певним кутом, то отримане плоскополяризоване світло при відбитті буде еліптично поляризоване.
Залежно від того, під яким кутом падає плоскополяризоване світло на поліровану поверхню мінералу, може статися повна або
часткова поляризація світла. Для кожної речовини існують певні
значення кута падіння світла, які викликають повну або часткову поляризацію світла при відбитті. Цей кут називається головним кутом повної поляризації речовини (закон Брюстера).
Для вивчення явищ поляризації використовують вертикально
падаюче поляризоване світло. Важливими приладами для отримання й аналізу поляризованого світла є поляризатор і аналізатор –
одні з основних оптичних елементів рудного мікроскопа. При цьому особливі вимоги висувають до установки поляризатора та аналізатора, оскільки відбите поляризоване світло виникає тільки за
умови, коли вертикально падаюча лінійнополяризована хвиля світла буде поляризована перпендикулярно до площини падіння.
Відомо, що при вертикальному падінні лінійнополяризованого світла на поліровану поверхню мінералу відбита хвиля
світла розпадається на два взаємно перпендикулярні промені
Ng і Np . До компонентів Rg коливання світлової хвилі будуть
проходити в напрямку, перпендикулярному до площини падіння, а до Rp – у паралельному площині падіння. У сильноабсорбуючих мінералів, до яких в основному належать рудні мінерали, при відбитті плоскополяризованого світла між компонентами Rg і Rp виникає різниця фаз, яка й обумовлює характер поляризації відбитого світла.
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Розрізняють три типи поляризаційного світла: лінійнополяризоване, еліптичнополяризоване і поляризоване по колу. У лінійнополяризованому світлі обидві складові коливань не мають
різниці ходу або вона дорівнює цілому числу півхвиль. Для еліптичнополяризованого світла різниця ходу двох складових коливань відрізняється від цілого числа півхвиль. У поляризованому по колу світлі амплітуда двох складових однакова і різни1 3 5
ця ходу  λ, λ, λ і т.д. (λ – довжина хвилі). Лінійнополяри4 4 4
зоване світло при відбитті від сильноабсорбуючого мінералу
стає еліптичнополяризованим. Але при куті падіння 0 або 900
поляризація світла не відбувається. При головному куті падіння
одна вісь еліпса лежить у площині падіння, а інша – у перпендикулярній до неї площині.
На рис. 9, a показано еліпс, в якому напрямки N1 і N2 указують на орієнтацію перетину індикатрис кристала в аншліфі відносно РР коливань падаючого світла, а ОР – амплітуду коливань
падаючого світла. Досягнувши кристала, вектор ОР розкладається на дві складові АО і ОВ в напрямку осей еліпса. Відбиття
кожної з цих складових залежить від відповідного показника
заломлення, причому амплітуда АО і ОВ зменшується непропорційно. У результаті складання цих компонентів вектор ОР' відбитого коливання відрізнятиметься від дії вектора ОР не тільки
за величиною, але й за напрямком. Величина вектора ОР' визначить амплітуду коливань відбитого світла, а напрямок – положення площини коливань відбитого світла.
Відхилення напрямку ОР' відбитого світла від напрямку коливань ОР падаючого світла називається обертанням площини
поляризації падаючого світла. При збігу з напрямком коливань
ОР падаючого світла однієї з півосей еліпса показник заломлення ON2 (горизонтальна складова вектора ОР) перетворюється на
нуль. У такому положенні напрямок відбитого світла ОР збігається з напрямком коливань падаючого світла і показник відбиття мінералу буде залежати від величини показника заломлення
N2, напрямок якого в даному випадку збігається з напрямком
2
2
коливань падаючого світла: R2   N 2  1 /  N 2  1 . При обер106

танні кристала на 900 показник відбиття виражатиметься спів2
2
відношенням R1   N1  1 /  N1  1 [35]. Обертання площини
поляризації падаючого світла в цьому положенні не буде.
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Рис. 9. Схема виникнення відбитого коливання ОР [35]:
а – у неорієнтованому перерізі мінералу;
б – у нормально орієнтованому перерізі мінералу у шліфі

Положення, за якого один із головних перерізів кристала
встановлюється паралельно напрямку коливань падаючого світла, називається нормальним положенням кристала (рис. 9, б).
Показники заломлення N2 і N1 найбільші й найменші для даного перетину мінералу, а відповідні їм показники відбиття R2 і
R1 також найбільші й найменші.
При повному обертанні столика мікроскопа відбивна здатність анізотропного кристала змінюється через кожні 900 від
найменшого до найбільшого значення показників відбиття.
У нормальному положенні кристала площина поляризації відбитих променів збігається з площиною поляризації падаючих променів, і обертання площини поляризації не буде. У всіх інших
положеннях матиме місце обертання площини поляризації па107

даючого світла. У сильно забарвлених мінералів, дисперсія відбиття яких у видимій частині спектра досягає значних розмірів,
перерізи у відбитому світлі забарвлені в різні кольори. Це явище
в мінераграфії називається відбивним плеохроїзмом.
Для випадкового перетину анізотропного абсорбуючого одновісного мінералу двовідбиття визначається за формулою R  R2  R1 .
У головному перерізі двовісного кристала R  Rg  R p .
Двовідбиття прозорих мінералів є функцією їхнього двозаломлення, а в абсорбуючих кристалів – складною функцією їхнього двозаломлення і поглинання (біабсорбції).
При відбитті плоскополяризованого світла відполірованої
поверхні непрозорих (абсорбуючих) мінералів виникає еліптичнополяризоване світло. Наявність та інтенсивність його можуть
бути встановлені шляхом введення в оптичну систему аналізатора. Якщо досліджуваний мінерал анізотропний, тобто при відбитті світло еліптичнополяризоване, тоді при повному обертанні
столика на 3600 через кожні 900 спостерігатиметься чотири положення мінімуму інтенсивності відбитого світла. Ці чотири
мінімуми відбитого світла (погасання) відповідають паралельному положенню кристалів мінералу. Повного погасання не відбувається внаслідок наявності еліптичнополяризованого світла.
У чотирьох інших положеннях, що відстають від перших на 450,
при обертанні столика мікроскопа на 3600 відзначатимуться максимуми інтенсивності відбитого світла. Це відповідає діагональному положенню мінералу в аншліфі.
Пояснимо це графічно (рис. 10). Вісь ОР характеризує напрямок коливань поляризованого світла, ОВ і ОС – складові осі
індикатриси, ОВ' і ОС' – довільні складові, ОР' – вектор результативного коливання, пряма АА – напрямок коливань в аналізаторі, ОМ – проекція ОР' на горизонтальну площину. У положенні індикатриси, яке відповідає її нормальному положенню
відносно осей аналізатора, обертання площини немає, а вектор
ОР', змінюючи свою величину, обертається в напрямку ОР; ОР'
в напрямку АА перетворюється в нуль. Цьому положенню відповідає мінімум освітленості мінералу в аншліфі. У всіх інших
положеннях кристала проходить збільшення інтенсивності відбитого світла.
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Рис. 10. Схема виникнення ефекту анізотропії при схрещених ніколях [35]

4.5. Оптичні явища, що спостерігаються
при схрещених ніколях
Використання в рудній мікроскопії поляризованого світла
дозволяє проводити дослідження оптичних властивостей мінералів як при одному ніколі, так і при схрещених, або не повністю схрещених ніколях [11].
Ізотропні мінерали при схрещених ніколях в ортоскопічному
ході променів темні, майже чорні й не просвічуються при обертанні столика мікроскопа. У світлі, яке сходиться (коноскопічний хід променів), застосовуючи сильні об'єктиви з великою
апертурою, можна побачити характерну для ізотропного мінералу поляризаційну фігуру – чорний хрест на світловому фоні
(рис. 11). Під час обертання ізотропного зерна навколо оптичної
осі мікроскопа фігура не змінюється. Виникнення поляризаційних фігур при коноскопічних спостереженнях обумовлено як
обертанням площини коливань світла, що виникають при відбитті, так і обертанням, викликаним анізотропією оптичних властивостей. Для ізотропних мінералів має місце лише обертання
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площини коливань при відбитті й тому чорний хрест не розпадається при обертанні зерна.
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Рис. 11. Поляризаційні фігури ізотропного та анізотропного мінералів:
РР' – площина поляризатора; АА' – площина аналізатора.
(Стрілки вказують напрямок коливання променів, відбитих від різних точок
зору. Обертання, викликане мінералом, відбувається за часовою стрілкою.
На малих діаграмах демонструють співвідношення, що мають місце в точках
кожного квадранта, розташованих на пересіченні окружності Х з діагоналя
0
ми, які проходять через квадранти під кутом 45 до ортогональних діаметрів.
Е – азимут коливання падаючого променя; R1 – азимут коливання відбитого
променя після обертання відбиття; R2 – азимут коливання відбитого променя
після обертання відбиття й обертання, викликаного анізотропією мінералу)

У процесі коноскопічних спостережень анізотропних мінералів необхідно враховувати також обертання, обумовлене анізотропією. Коли переріз анізотропного мінералу в нормальному
положенні, тоді обертання площини коливань, пов'язаних з анізотропією, відсутні. Тому в задній фронтальній площині об'єктива помітний чорний хрест, який розпадається на дві ізогіри
при повороті аналізатора. Виникнення такої поляризаційної фігури обумовлено тільки обертанням площини коливань, що виникають при відбитті, тобто в цьому випадку мають місце ті самі явища, що і для ізотропних мінералів. Але для мінералів моноклінної й триклінної сингоній в деяких перерізах проявляється дисперсія погасання. У цьому випадку чорний хрест спостерігається тільки в монохроматичному світлі. При повороті пере110

різу від положення погасання починає проявлятися обертання
площини коливань, обумовлене анізотропією. Воно діє і по ортогональних діаметрах на відміну від обертання відбиття. Отже,
темнота по цих напрямках відсутня. У межах квадрантів поля
зору помітний сумарний ефект обертання. Напрямок обертання
внаслідок анізотропії постійний для всіх точок, а напрямок обертання відбиття у двох парах протилежних квадрантів різний. В
одній парі квадрантів обидва обертання складаються і ці квадранти яскраво освітлені. В іншій парі квадрантів обидва обертання мають протилежні напрямки і вираховуються. При цьому
в деяких точках обидва обертання взаємно компенсуються і відбите світло гаситься аналізатором.
У результаті з'являються дві ізогіри, які є геометричним місцем точок, в яких пройшла компенсація і зберігся початковий
напрямок коливань РР'. У діагональних положеннях перерізу,
тобто при 450 до нормального, розходження ізогір максимальне.
При подальшому обертанні ізогіри зближуються аж до повного
відновлення хреста, що відповідає положенню погасання.
Орієнтуючи анізотропний мінерал під 450 до його нормального положення, можна відновити хрест шляхом відповідного
повороту аналізатора з положення схрещення. Кут повороту
аналізатора характеризуватиме обертання, обумовлене анізотропією. У сильноабсорбуючих мінералів необхідно враховувати
вплив еліптичності, тобто заміряний таким чином кут обертання
не є справжнім значенням кута обертання площини коливань.
Тому Ю. Кемерон [14] запропонував називати цей кут видимим
кутом обертання – Ar = γ45. Рівняння такого кута має вигляд
R1 1  tgγ 45
.
(12)
Ar 

R3 1  tgγ 45
Отже, коефіцієнт анізотропії А є однією з констант анізотропних рудних мінералів. При цьому мається на увазі, що значення RA знайдені для головних перерізів мінералів. Дуже важливо,
що видимий кут обертання може бути визначений візуально за
методикою, запропонованою Ю. Кемероном [14] і розрахований
на основі заміряних показників відбиття, тобто є можливість
зіставлення заміряних значень R1 / R3 .
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Унаслідок дисперсії показників відбиття видимий кут обертання також зазнає дисперсії, через що ізогіри мають кольорові
облямівки (рис. 12). Колір облямівок залежить не тільки від дисперсії кута обертання, який обумовлений анізотропією мінералу, але й від дисперсії обертання відбиття. У загальному випадку необхідно також враховувати дисперсію еліптичності й дисперсію погасання, яка проявляється тільки для триклінних і моноклінних мінералів. Як бачимо, інтерпретація світлових ефектів, що спостерігаються при коноскопічному ході променів, виявляється досить складною.
A1

P

A

A1

A

P

Рис. 12. Дисперсійні облямівки, що виникають у поляризованих
фігур деяких ізотропних мінералів при обертанні аналізатора [35]
У кожному випадку аналізатор повернутий
від схрещення А проти часової стрілки до А1:
а – дисперсія   r ; б – дисперсія r   ;
r – синя облямівка, υ – червона облямівка

Аналіз оптичних властивостей рудних мінералів у світлі, яке
сходиться, слід широко використовувати для того, щоб відрізняти
анізотропні мінерали від ізотропних при пошуках кругових ізотропних перерізів анізотропних мінералів, а також для правильної
установки анізотропних перерізів і положень погасання. Інколи
можуть бути корисними і дані про кути обертання, отримані шляхом візуальних спостережень. Але перевагу потрібно надавати
замірам спектрів відбиття, оскільки вони виконуються набагато
швидше, точніше і в більшому діапазоні довжин хвиль. Знаючи
головні показники відбиття для даного перерізу, можна легко роз112

раховувати за рівнянням (12) видимий кут обертання для будьякої довжини хвилі. В ортодоксальному ході променів при повороті анізотропного мінералу на 900 помітні чотири положення
мінімуму інтенсивності відбитого світла. Ці положення відповідають нормальним положенням анізотропного перерізу. Через
часткову еліптичну поляризацію відбитого світла погасання бувають неповними, що характерно для ізотропних мінералів з великими значеннями R і k (мідь, золото, срібло та ін.). При частковому схрещуванні положення погасання фіксуються не точно
через 900 (у крайньому випадку через 1800). У чотирьох положеннях, які відстають від нормальних на 450, фіксується максимум
інтенсивності відбитого світла. Ці положення називають діагональними. Інтенсивність світла, яке пройшло через аналізатор, залежить від основних показників і поглинання даного перерізу
мінералу, азимуту великої осі перерізу і ступеня еліптичності
хвиль, які проникають у мінерал, а також від коефіцієнта заломлення середовища, в якому проводяться спостереження.
Визначення інтенсивності відбитого поляризованого світла
здійснюється за формулою (за Береком)
1
2
R   N1  N 2    K1  K 2  sin 2 2φ  tg 2 2θ .
(13)
4
де N1 і N2 – показники заломлення анізотропного мінералу; K1 і K2 –
показники поглинання мінералу, φ – азимут великої осі перерізу індикатриси кристала; θ – кут, який характеризує ступінь еліптичної поляризації відбитого світла і береться як відношення головних осей еліптичного коливання a: b = tgθ.
Показники N1  N 2 N1 – N2 і K1 – K2 характеризують фази запізнення між звичайним і незвичайним променями при відбитті
поляризованого світла від полірованої поверхні мінералу.
Якщо N1  N 2 і K1  K 2 , що має місце в ізотропних мінералах,
істотної зміни в інтенсивності відбитого світла при повороті
столика на 360˚ не станеться. В одновісних мінералах цьому положенню відповідають перерізи зерен, перпендикулярні оптичній осі. Максимуми інтенсивності анізотропних мінералів у відбитому поляризованому світлі фіксуються при φ  45o . Максимум інтенсивності відбитого поляризованого світла (за Береком)
можна виразити такою формулою [35]:
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Rmax 

 N1  N 2 

2

  K1  K 2 

2

.
(14)
4cos 2
Відповідно мінімум інтенсивності можна подати формулою
2
2
N1  N 2    K1  K 2  2

tg 2 .
(15)
Rmax 
4
Дисперсія оптичних констант приводить до того, що інтенсивність світла, яке пройшло через аналізатор, для різних довжин
хвиль, буде неоднаковою. Унаслідок цього в діагональному положенні мінерал здається забарвленим у той чи інший колір,
тобто спостерігається кольоровий ефект анізотропії. Кольорові
ефекти можуть виникати і поблизу від нормального положення
перерізу, тобто при незначному обертанні за або проти годинникової стрілки від положення погасання. Якщо зерно перебуває
в нормальному положенні, тоді при невеликому повороті аналізатора від положення схрещення в той чи інший бік також можуть з'влятися кольорові ефекти. З теоретичного погляду це
явище правильніше називати кольоровим ефектом анізотропії, а
саме: ефект появи кольорового відтінку при діагональному положенні зерна і точно схрещених ніколях. Але на практиці під
кольоровим ефектом анізотропії мають на увазі ефекти, які виникають при повороті зерна від положення погасання [11].
Кольорові ефекти анізотропії – одна із характерних діагностичних ознак багатьох анізотропних рудних мінералів, але оскільки їхня оцінка здійснюється візуально, то в даному випадку
мають місце всі ті зауваження, які були вказані вище відносно
кольору у відбитому світлі. Тому необхідні також об'єктивні
заміри кольорових ефектів анізотропії, які б дозволили отримати
точні й зіставні дані.
Точна формула (13), яка характеризує інтенсивність відбитого світла від анізотропного мінералу, що пройшло через аналізатор, була отримана М. Береком ще в 1937 р. [35]. Але її практичне застосування ускладнювалося тією обставиною, що для розрахунків необхідно було знати точні величини оптичних констант N і K для досліджуваного перерізу. Удосконалюючи методи розрахунку оптичних властивостей анізотропних рудних мі114

нералів, Л. Н. Вяльсов запропонував об'єктивні методи визначення кольорових ефектів анізотропії, які спостерігаються при
діагональному положенні зерна. Ті ж методи можуть бути використані й для оцінки кольорових ефектів при будь-якому положенні анізотропного мінералу і аналізатора.
Інтенсивність світла, яке пройшло через схрещені ніколі при
діагональному положенні перерізу, (R+)max можна вирахувати за
формулою
 R  max  Rзам  R  II  .
Rзам – коефіцієнт відбиття, заміряний з одним ніколем при діа-

гональному положенні зерна; R  II  – коефіцієнт відбиття, заміряний при паралельних ніколях у тому ж положенні зерна; заміри Rзам і R  II  виконують за допомогою звичайної фотометричної апаратури і мікроскопа з аналізатором, який обертається.
Для замірів використовують той же комплект еталонів, ураховуючи, що відбиття ізотропного еталона при паралельних ніколях таке саме, як і при одному ніколі. Використовуючи низьковідбивні еталони, а також еталонні перерізи анізотропних мінералів з визначеними величинами (R)max, можна проводити детальні дослідження оптичних властивостей і при схрещених ніколях. Зрозуміло, що в цьому випадку чутливість апаратури має
бути вищою за звичайну на 1–2 порядки. Наприклад, легко
отримати серію кривих R  при обертанні перерізу від нормального положення на фіксовані кути. Ніколі при цьому точно
схрещені. Другу серію кривих можна отримати при паралельному положенні зерна й обертанні аналізатора на фіксовані кути, а
третя серія – при одночасному повороті зерна й аналізатора. Теоретично всі наведені криві можуть бути вирахувані, але залежності від n і k та інших параметрів дуже складні. Аналіз показує що для розрахунку необхідні точні значення n і k , які знову
ж таки вираховуються за даними R, що заміряні в повітрі та імерсії. Тому прямі заміри вказаних величин R  будуть більш точними, ніж вирахувані за відповідними рівняннями. Ураховуючи, що навіть у близьких за оптичними властивостями анізотропних мінералів характер дисперсії n і k може бути дещо різ115

ним, слід чекати, що об'єктивна оцінка кольорових ефектів дає
додаткову інформацію, яка дозволить однозначно діагностувати
подібні рудні мінерали.
Ефект анізотропії при схрещених ніколях з'являється у всіх
мінералів, крім мінералів кубічної сингонії. Але й деякі мінерали кубічних сингоній також інколи проявляють слабо виражений ефект аномальної анізотропії.
Дуже часто ефект анізотропії у деяких анізотропних мінералів проявляється дуже слабко. Ці явища в мінералах стають
більш чіткими при виведенні аналізатора або поляризатора із
схрещеного положення на 1–3о.
Аналогічно ефект анізотропії спостерігають у прозорих і напівпрозорих анізотропних мінералах, оскільки при повністю
схрещених ніколях заважають внутрішні рефлекси. Застосування імерсії полегшує виявлення ефекту анізотропії в слабо анізотропних мінералах. І. С. Волинський [6] відмітив, що якщо ступінь анізотропності визначати з імерсією, то формула, запропонована М. Береком для визначення ступеня анізотропності, набуде такого вигляду:

 N1  N2    K1  K2 
,
R
 N1  N0 2  K12    N2  N0   K22 


 
2

2

де N0 – показник заломлення імерсійної рідини.
Із формули випливає, що ступінь анізотропності мінералів
при перехрещених ніколях залежить від показника заломлення
середовища, в якому проводять спостереження. Шляхом підбору
імерсійної рідини з певним показником заломлення можна підсилювати або зменшувати ефект анізотропії мінералів у слабо
анізотропних мінералах у відбитому поляризованому світлі.
Як було вже сказано вище, ефекти поляризації мінералів досить успішно можуть бути виявлені шляхом вивчення поляризованих фігур ізотропних і анізотропних мінералів під мікроскопом при схрещених ніколях методом коноскопії.
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4.6. Внутрішні рефлекси
У прозорих і напівпрозорих мінералів при перехрещених ніколях або косому освітленні можна помітити своєрідні світлові відблиски різного кольору – так звані внутрішні рефлекси. Оскільки
вони характерні для обмеженої кількості рудних мінералів, то
їхню наявність використовують як діагностичну ознаку [11, 35].
Поява внутрішніх рефлексів обумовлена тим, що падаюче світло проходить углибину прозорого мінералу і зазнає відбиття під
іншими кутами від тріщин чи інших дефектів усередині мінералу
(площин спайності, твердих і рідких включень, граней кристалів).
При цьому початковий напрямок коливань світла може змінитися
(особливо це характерно для оптично активних мінералів, таких
як кварц, кіновар) і частина світла проходить через аналізатор.
Внутрішні рефлекси мають яскраве забарвлення в червоних, коричневих, рожевих, рідше синіх і зелених тонах. У нерудних мінералів з відбивною здатністю 5–10 % зазвичай спостерігаються
безбарвні внутрішні рефлекси. Внутрішні рефлекси не проявляються в мінералах з аномальною дисперсією відбиття, які належать до 8 і 9 типів. Відсутні вони також і в мінералах з відбивною
здатністю понад 44 % (більше, ніж у голденіту).
З фізичної точки зору колір внутрішніх рефлексів характеризує початок краю поглинання тієї частини спектра, де прозорість
мінералу різко падає, а значення К відповідно суттєво зростає.
Фотометричні дослідження внутрішніх рефлексів дозволяють
приблизно оцінити ширину забороненої зони рудного мінералу
– одну з фундаментальних констант твердих тіл. У кристалі
окремі енергетичні рівні електронів об'єднуються в енергетичні
зони, які складаються з багатьох близько розташованих рівнів.
Нижню повністю заповнену зону називають валентною, верхню
– зоною провідності. Між ними розміщується заборонена енергетична зона. Енергетичний проміжок між стелею валентної зони і дном зони провідності називають шириною забороненої зони Eg , яка вимірюється в електрон-вольтах. Знаючи довжину
хвилі, можна вирахувати відповідну енергію фотона для даної
довжини хвилі Eg  1, 24λ  μ  .
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Коли енергія квантів недостатня і не може змусити електрон
перейти з валентної зони в зону провідності, світлова хвиля слабо
взаємодіє з кристалом і він буде прозорим для цих довжин хвиль.
Це явище характерне для нерудних мінералів, в яких Eg < 3 Ев, що
відповідає короткохвильовій частині спектра. Рудні мінерали, які
мають ширину забороненої зони 2 еВ, будуть прозорими для фотонів, які мають енергію < 2еВ, але, починаючи з 2 еВ, значення К
будуть різко збільшуватися – фотони поглинаються і мінерал стає
непрозорим. І тому кольори внутрішніх рефлексів визначатимуться
довжинами хвиль, які більше 620 нм ( Eg < 2 еВ), тобто буде переважати червона складова спектра. При зменшенні значень Eg інтенсивність внутрішніх рефлексів зменшується, а колір змінюється
від червоного до темно-червоного. Отже, у мінералів з Eg < 1,7 еВ
внутрішні рефлекси спостерігатимуться тільки в інфрачервоному
спектрі. Така найпростіша фізична інтерпретація виникнення ефекту внутрішніх рефлексів.
Вплив внутрішніх рефлексів може спотворювати результати
замірів відбиття прозорих і напівпрозорих рудних мінералів, що
необхідно враховувати шляхом фотометричної оцінки інтенсивності рефлексів при схрещених ніколях. Складнішим є врахування рефлексів при дослідженні анізотропних мінералів. У цьому випадку зерно встановлюється на погасання по коноскопічній поляризаційній фігурі. Замірюється інтенсивність рефлексів
при нормальному положенні аншліфа і вносяться відповідні поправки, якщо необхідно заміряти К при діагональному положенні зерна. Простішим способом виключення впливу рефлексів є використання пучків променів з малою апертурою, а також
пошук ділянки зерна, де внутрішні рефлекси не проявлені. Внутрішні рефлекси зрідка помітні по всій поверхні мінералу, видимого під мікроскопом. Переважно вони виступають у мінералі
у вигляді окремих плямочок і навіть крапок.
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Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Ознайомитися з основами фізики твердого тіла і оптики
відбитого світла.
2. Засвоїти основні співвідношення між оптичними констан
тами рудних мінералів, формули Бера і Френеля.
3. Установити колір мінералів у відбитому світлі та пояснити
фізичний зміст цього явища.
4. Засвоїти умови, які впливають на сприймання оком ко
льору мінералів у відбитому світлі.
5. Як пояснюється явище дисперсії й типи спектрів відбиття?
6. Чим пояснюється явище поляризації відбитого світла і за
кон Брюстера?
7. Які оптичні явища спостерігаються у схрещених ніколях в
анізотропних та ізотропних мінералів?
8. З'ясувати причини появи поляризаційних фігур в ізотроп
них та анізотропних мінералах.
9. Поясніть появу Внутрішніх рефлексів та їхню фізичну суть.
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РОЗДІЛ 5
Апаратура і лабораторія
рудної мікроскопії
5.1. Мінераграфічні мікроскопи
При вивченні рудних мінералів у відбитому світлі використовують поляризаційні мікроскопи і рефлектори для отримання вертикально падаючого світла. Останні називаються опак-ілюмінаторами і розміщуються між тубусом мікроскопа і об'єктивом. Оптична система з поляризаційного мікроскопа показано на рис. 13.
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Рис. 13. Хід променів світла
через оптичну систему рудного мікроскопа:
С – джерело світла; П – поляризатор (поляроїд); прямокутна призма
(ліва частина схеми) або скляна пластинка (права частина);
ОБ – об'єктив; ПШ – полірований шліф; ОК – окуляр
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Пучок світла, направлений від освітлювача у вікно опакілюмінатора, зустрічаючи на шляху рефлектор, відбивається від
нього вниз, потім проходить через об'єктив і падає на поліровану
поверхню (аншліф). Від неї світло відбивається вверх, проходить
через об'єктив, далі через окуляр і потрапляє в око спостерігача.
Існують опак-ілюмінатори різних конструкцій (рис. 14).
В одному типі світло падає на скляну тригранну призму повного
внутрішнього відбиття. У такому опак-ілюмінаторі все світло,
яке падає на призму від джерела, відбивається вниз. Призма займає половину перерізу труби опак-ілюмінатора, тому тільки
частина відбитого від площини аншліфа пучка світла досягає
ока спостерігача (50 %).
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Рис. 14. Хід променів в опак@ілюмінаторі [4]:
а – призматичний опакілюмінатор; б – пластинковий опакілюмінатор. 1 –
джерело світла; 2 – діафрагма; 3 – лінза; 4 – призма; 5 – об'єктив; 6 – полі
рований шліф; 7 – промінь, що йде до окуляра

В іншому типі опак-ілюмінаторів пучок світла падає на похило встановлену скляну пластину, яка займає весь переріз трубки ілюмінатора. Такий опак-ілюмінатор дає рівномірне освітлення, але на поліровану поверхню аншліфа падає тільки частина світла, яке направляється на скляну пластинку. Частина світла поглинається скляною пластиною і стінками корпусу ілюмінатора, частина губиться після відбиття від аншліфа. У резуль121

таті втрат приблизно тільки 25 % початкової сили світла може
бути використана при мікроскопічному спостереженні.
Різкість зображення при роботі з опак-ілюмінатором із скляною пластиною значно вища, ніж при роботі з призматичним
опак-ілюмінатором. Тому його рекомендують використовувати
при роботі з великими збільшеннями. У корпусі опакілюмінаторів часто присутні скляна призма і пластинка.
Сучасні мінераграфічні дослідження базуються на використанні універсальних рудних мікроскопів. Мікроскопи можуть
бути моно-, бі- і тринокулярними. Найбільш зручні для користування тринокулярні типи, які вже в заводському виконанні бувають обладнані відеокамерами або їх можна встановити в процесі роботи. Столики таких мікроскопів можуть рухатися у вертикальному напрямку, що дозволяє вивчати не тільки аншліфи,
прозоро-поліровані шліфи і шліфи, але й штуфні полірування.
Для спостережень мінералів мікроскоп ПОЛАМ Р-311 має
монокулярну, ПОЛАМ Р-312 – тринокулярну насадку. Обидва
мікроскопи устатковані вдосконаленими освітлювачами відбитого світла з джерелом світла підвищеної яскравості (галогенові
лампи). Важливою особливістю нових освітлювачів є те, що їхня апертурна і польова діафрагми виконані у вигляді ірисових
діафрагм, які можуть центруватися, що забезпечує просте і легке настроювання освітлення. Крім цього, у площині апертурної
діафрагми можуть бути встановлені спеціальні кільцеві діафрагми, які дозволяють підвищити контрастність зображення об'єктивів з близькою інтенсивністю відбиття. У площині польової
діафрагми освітлювача може бути встановлена точкова діафрагма, яка дозволяє підвищити точність замірів інтенсивності відбиття при роботі з фотометричною насадкою.
При роботі в прохідному світлі пластина або призма опакілюмінатора можуть бути виведені із системи ходу променів,
щоб вони не заважали спостереженням. Можливість суміщати
на одному мікроскопі спостереження і в прохідному, і у відбитому світлі забезпечує умови для більш ефективного дослідження прозоро-полірованих шліфів, які останнім часом широко використовуються в практиці рудної мікроскопії. Для цього був
розроблений і випущений в серійне виробництво новий універ122

сальний рудний поляризаційний мікроскоп ПОЛАМ РП-1 із збільшенням 50–787×, потужним джерелом світла 12 В і 50 Вт та
об'єктивами 4, 10, 25, 40, 63, що вмонтовані на револьвері.
Мікроскоп ПОЛАМ Р-312 придатний для замірів видимих
кутів обертання площини поляризації у відбитому світлі, що
може успішно використовуватися як додаткова діагностична
ознака рудних мінералів. Отримання цієї інформації забезпечується наявністю пластинки Накамурі, можливістю обертання
аналізатора з кутом його обертання з точністю до 6' і наявністю
лінзи Бертрана.
Комплект об'єктивів і окулярів забезпечує можливість спостереження об'єкта зі збільшенням від 47 до 850× на мікроскопі
ПОЛАМ-311, від 36 до 1180× – на мікроскопі ПОЛАМ-312.
До комплекту мікроскопів входять набір окулярів і об'єктивів, які дозволяють отримувати певне збільшення об'єкта. На
кожному об'єктиві й окулярі вигравірувана цифра, яка вказує
його власне збільшення. Збільшення мікроскопа дорівнює збільшенню об'єктива, помноженого на збільшення окуляра.
Зображення в мікроскопі утворюється об'єктивом, а чіткість виявлення деталей залежить від апертури об'єктива. Апертура – це ступінь оптичної здатності об'єктива
розрізняти тонкі деталі структури в
аншліфі. Апертура об'єктива вираδ α
жається
простою
формулою
A  n  sin δ , де n – показник заломлення середовища, що міститьРис. 15. Апертура об'єктива [35] ся між об'єктивом і аншліфом, δ –
половина отвірного кута (кут при
вершині конуса променів, що падають з однієї точки на фронтальну лінзу об'єктива) (рис. 15).
Характеристику об'єктивів наведено в табл. 1. Об'єктиви низьких і середніх збільшень, що відрізняються від досліджуваного об'єкта повітрям, називаються сухими.
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Таблиця 1
Характеристика об'єктивів

Об'єктиви
Власне збільшення
Числова апертура
4,7 × 0,11
4,7
0,11
9 × 0,20
9
0,20
11 × 0,25
11
0,25
21 × 0,40
21
0,40
30 × 0,65
30
0,65
40 × 0,65
40
0,65
95 × 1,25
95
1,25
Примітка. Сухі об'єктиви – 4,7, 9, 21, 40; імерсійні – 11, 30, 95.

Імерсійні об'єктиви часто використовуються в рудній мікроскопії, коли необхідні великі збільшення. У тому випадку між
аншліфом і об'єктивом розміщують краплю імерсійного масла
(показник заломлення 1,480, 1,500, 1,515) або води. Присутність
імерсійного середовища зменшує відбиття мінералу, але підвищує чіткість кольору й дозволяє помітити слабкі внутрішні рефлекси, ефекти анізотропії й кольору.
Однією з важливих характеристик мікроскопа є його роздільна здатність (оптична працездатність), яка також залежить від
λ
апертури об'єктива і довжини хвилі світла: d 
де λ – довA
жина хвилі поданого світла, A – апертура.
До кожного мікроскопа додається комплект окулярів, характеристику яких наведено в табл. 2. Окуляр, призначений для фотографування, не має перехрестя ниток і часто є компенсаційними.
У поле зору окуляра 7× може бути встановлена мікрометрична шкала або прямокутна сітка для замірів розміру зерен
мінералу або їхнього підрахунку. Довжина шкали дорівнює
10 мм, а одна її поділка 0,1 мм. Квадратна сітка має розмір
10×10 мм, а кожний її квадрат 0,5×0,5 мм. Ціна поділки Е
окулярної шкали мікроскопа визначається за формулою
E  z  T / A де z – кількість поділок об'єкт-мікрометра окулярної шкали, А – кількість поділок окулярної шкали. Окуляри Гюйгенса 7× і 10× і симетричний окуляр 15× використовуються в основному з об'єктивами малих і середніх збільшень.
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Для роботи з об'єктивами 30×, 40×, 95×, рекомендується застосовувати компенсаційний окуляр 15×.
Таблица 2
Характеристика окулярів

Окуляр
Гюйгенса
Гюйгенса
Симетричний
Компенсаційний

Збільшення
7
10

Лінійне
поле
зору
4,7
18
32,9
14
47

Зональне збільшення
з об'єктивами
9
11 21 30 40 95
63 77 147 210 280 665
90 110 210 300 400 950

15

12

70,5 135 165 315 450 600 1425

15

11

70,5 135 165 315 450 600 1425

Рудний мікроскоп використовується для вивчення полірованих шліфів (аншліфів) у відбитому світлі. Аншліфи закріплюються пластиліном до товстої скляної пластинки. Паралельність
верхньої полірованої площини аншліфа і площини пластини досягається за допомогою ручного преса. При вивченні руд під мікроскопом у відбитому світлі дуже велике значення має строго
горизонтальне положення полірованої площини аншліфа й отже,
усю операцію необхідно здійснювати досить ретельно.
Перед початком вивчення аншліф необхідно протерти на шматочку сукна, шовку, фетру або замші. Протираючи аншліф, завжди необхідно зволожувати поверхню диханням. Вивчення аншліфів під мікроскопом слід починати зі слабого об'єктива 4,7× і
поступово переходити до великих збільшень.
Крім зазначених вище універсальних ручних мікроскопів, для
мінераграфічних досліджень часто використовуються звичайні
поляризаційні мікроскопи для прохідного світла, що укомплектовані опак-ілюмінатором, металографічні і біологічні мікроскопи.
В інфрачервоному мікроскопі дослідження об'єкта проводять у прохідному і відбитому випромінюванні ближчих інфрачервоних хвиль з перетворенням невидимого інфрачервоного зображення у видиме за допомогою однокаскадного електронно-оптичного перетворювача.
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5.2. Прилади для дослідження
відбивної здатності рудних мінералів
Коефіцієнт відбиття R – фізична величина, яка характеризує
відношення інтенсивності відбитого світла до інтенсивності падаючого, тобто для визначення R необхідно виконати два заміри. Метод визначення R , в основі якого лежить даний принцип,
називається прямим, а отримані значення R прийнято називати
абсолютними. Але коефіцієнт відбиття мінералу можна визначити і за допомогою зразка-еталона, для якого встановлені абсолютні значення R . Тоді достатньо заміряти інтенсивність світла, відбитого від еталона I et , та інтенсивність світла, відбитого
від мінералу I m . Розрахунок R мінералу ведеться за формулою,
яка вважається ідеальною [11],
I
Rm  m Ret .
I et
Такого роду заміри називають порівняльними, які також дозволяють визначити абсолютні значення Rm , якщо відомі абсолютні значення Ret . Коли інтенсивність світла, відбитого від
мінералу, зрівняється з інтенсивністю світла, відбитого від еталона, для якого невідомі абсолютні значення R , тоді коефіцієнт
відбиття останнього беруть за 100 %. У такому випадку отримуємо відносні значення коефіцієнта відбиття мінералу, а заміри
R називають відносними.
Інтенсивність відбитого світла I m і I et може бути оцінена в
процесі візуальних спостережень – суб'єктивні методи оцінки,
або в процесі замірів, виконаних за допомогою фотоприймачів,
які перетворюють світлову енергію на електричну – об'єктивні
методи оцінки. Суб'єктивні методи на відміну від об'єктивних не
дозволяють визначити окремо значення I m та I et , що є одним із
суттєвих їхніх недоліків. У рудній мікроскопії використовуються обидва методи оцінки інтенсивності, але найширше – об'єктивні фотоелектричні методи замірів I m та I et .
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Історія розвитку кількісного методу починається з 30-х рр.
ХХ ст., коли французький вчений Орсель створив фотоелектричний окуляр і розробив об'єктивний порівняльний метод дослідження оптичних властивостей рудних мінералів. Система Орселя належить до типу однопроменевих приладів. Це означає, що світло,
відбите від мінералу, а потім від еталона, проходить одну й ту ж
оптичну систему і реєструється одним і тим самим фотоприймачем. Отже, оптична довжина шляху залишається незмінною при
заміні зразка еталоном і навпаки. Цей принцип використовується і
в сучасних конструкціях мікрофотометричних насадок.
Санкт-Петербурзьким
оптико-механічним
об'єднанням
(ЛОМО) і державним оптичним інститутом (ГОИ) розробленні й
серійно виготовлялися протягом багатьох років мікрофотометричні насадки ФМЕ-1, ФМЕП, ПООС-1, які належать до приладів однопроменевого типу і призначені для порівняльних замірів. Спектральний діапазон замірів R на приладі ФМЕ-1 становить 470–640 нм, для ПООС-1 – 400–700 нм, але в червоній частині спектра чутливість різко падає. Аналогічні прилади випускаються і багатьма закордонними фірмами. Найкращими з них є
мікрофотометр МРМ-01, який розробила фірма ОПТОН (Німеччина). На жаль, висока вартість цього приладу перешкоджає
широкому використанню для рядових досліджень при діагностиці рудних мінералів за оптичними властивостями. Повна автоматизація замірів R досягнута в двопроменевих мікрофотоспектрометрах МСФ-10 і МСФУ-10 (ЛОМО).
Мікроскоп-спектрометр МСФ-10 зібраний на спеціальній
жорсткій основі мікроскопа ПОЛАМ Р-311. Для спектрофотометрування застосовується насадка СФН-10. До комплекту насадки СФН-10 входять: спектрометрична насадка, блок для живлення фотоелектронного множника, блок живлення лампи розжарювання, настільний мікроамперметр (або цифровий вольтметр), комплект запасних частин.
Оптична система мікроскопа-спектрометра МСФУ-К складається з оптичної частини насадки СФН-10 й оптичної частини
люмінесцентного мікроскопа ЛЮМАМ Р-1 з модернізованим
освітлювачем відбитого світла. Оптична система спектрометричної насадки забезпечує можливість постійного спостереження
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об'єкта і вибір фотометричної ділянки у зв'язку з наявністю шести змінних фотометричних діафрагм-зондів. Монохроматизація
світла забезпечується портативним монохроматором зі шкалою,
ціна поділки якої 1 нм. На шкалі монохроматора може бути
встановлено значення від 0 (у цьому випадку дифракційна решітка працює як дзеркало, освітлюючи вихідну щілину монохроматора білим світлом) до значень більше 800 нм. При роботі використовується в основному діапазон 240–700 нм. Вихідна щілина монохроматора може регулюватися, шкала щілини має ціну
поділки 0,01 мм, щілина може бути розкрита до 4 мм.
Для замірів в ультрафіолетовій області спектра (250–380 нм)
у комплекті є кварц-флюоритові об'єктиви, розраховані на довжину тубуса 160 мм. Збільшення об'єктивів – 5, 10, 20х, збільшення окулярів – 6,3 і 10х. Конструкція насадки допускає можливість автоматизації замірів. Електронні стабілізатори живлення фотоелектронного множника і ксенонової дугової лампи мікроскопа забезпечують задовільну стабільність установки.
Основні правила роботи з мікрометричною апаратурою викладено у відповідних заводських інструкціях, тому ми не будемо їх розглядати, вважаючи, що прилад повністю підготовлений
до проведення замірів. У той же час кожному досліднику необхідно переконатися в тому, що фактичні характеристики приладу відповідають паспортним даним.
Як уже згадувалося вище, прилади для замірів відбиття призначені для порівняльних визначень R , тому щоб знайти абсолютні значення коефіцієнтів відбиття рудних мінералів необхідний відповідний комплект еталонів. До речовин, які можуть
служити еталонами, пред'являється ряд вимог. Вони повинні
бути оптично ізотропними і однорідними, мати однакові оптичні характеристики на різних ділянках поверхні. Поверхня еталону повинна бути або ідеально відшліфованою, або одержана
шляхом напилювання чи осадження металу на підставку з тим,
щоб звести до мінімуму дифузне відбиття. Еталони мають бути
хімічно стійкими, тобто значення R не повинні змінюватися з
часом. З метою стандартизації умов замірів оптичних властивостей рудних мінералів міжнародна комісія з рудної мікроскопії
(КРМ) розробила єдину серію еталонів для замірів R в інтервалі
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від 0 до 100 %. Комісією були рекомендовані такі речовини для
виготовлення еталонів з діапазоном значень R (%):
 Нейтральне скло…………………...0–15
 Синтетичний карборунд………….15–25
 Кремній……………………………25–45
 Пірит………………………………45–65
 Метал, напилений на скло………….65.
В останні роки КРМ рекомендує використовувати як еталон
карбід вольфраму замість кремнію і піриту.
Відбиття еталонів за ініціативою КРМ мають замірюватися в
Національній фізичній лабораторії (НФЛ) Англії прямим методом.
За умовами атестації R еталонів у НФЛ кут падіння світла на
зразок – 7о, апертурний кут поданого світла – 4о, розмір досліджуваної ділянки – 2 мм.
Як еталони можна використовувати як названі, так і інші матеріали чи мінерали, але тоді їхні оптичні характеристики мають
бути заміряні прямими методами або отримані шляхом порівняльних замірів з використанням міжнародних еталонів. Якщо через будь-які причини порівняльну атестацію провести немає
можливості, то за доброї якості полірованої поверхні значення
вторинних еталонів будуть не набагато відрізнятися від наведених у табл. 3, тобто для наступних розрахунків можна користуватися табличними значеннями R . Це дозволить провести оцінку показника відбиття рудних мінералів з похибкою 5–10 %.
Але для точних замірів R наявність комплекту достовірних еталонів є абсолютно необхідною умовою.
Таблиця 3
Абсолютні значення R для еталонів у діапазоні 440–660 нм
Довжина Карбо- Крем- Пірит, Довжина
Карбо- Крем- Пірит,
хвилі, нм рунд, SіC ній, Si FeS2 хвилі, нм рунд, SіC ній, Si FeS2

440
460
480
500
520
540

21,1
20,9
20,8
20,6
20,5
20,4

42,9
41,2
39,9
38,8
37,9
37,1

41,2
44,4
47,8
50,3
52,1
53,7

560
580
600
620
640
660
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20,3
20,2
20,1
20,0
20,0
20,0

36,5
35,9
35,5
35,0
34,7
34,4

54,3
54,7
54,7
54,8
55,2
55,8

5.3. Використання імерсії
в рудній мікроскопії
Спостереження в імерсії широко використовуються в рудній
мікроскопії. Для роботи з імерсією застосовуються імерсійні рідини та об'єктиви. Між фронтальною лінзою об'єктива і аншліфом
розміщують імерсійну рідину. Як правило, використовують кедрове масло з показником заломлення 1,545 або гліцерин (n = 1,500).
При використанні імерсії збільшується роздільна здатність і чіткість зображення, оскільки збільшується показник заломлення
середовища між об'єктивом і аншліфом. Це випливає з аналізу формули апертури А  n  sin δ . Тому імерсійні об'єктиви дозволяють
отримати більшу роздільну здатність, ніж звичайні об'єктиви.
Застосування імерсії сприяє додатковому поглибленому вивченню оптичних властивостей мінералу – відбиття, кольору; під
впливом імерсії зростає сила оптичних контрастів – ефекти двовідбиття й анізотропії, інтенсивність і колір внутрішніх рефлексів.
Явища, які ми спостерігаємо в імерсії, можна пояснити, аналізуючи основну формулу оптики відбитого світла,
(n  nu ) 2  k 2
R
,
(n  nu ) 2  k 2
де R , n , k – відповідно показники відбиття, заломлення і поглинання мінералу, а nu – показники заломлення середовища
між об'єктивом і аншліфом
Із формули випливає, що при дослідженні в імерсії значення
показника відбиття мінералу зменшується, оскільки збільшується показник заломлення середовища nu . Найбільш різкий спад
R в імерсії характерний для прозорих і напівпрозорих матеріалів, в яких k наближається до нуля. З ростом К збільшується і
n , і різниця між показниками відбиття в повітрі та імерсії стає
менш помітною. Звідси випливає, що чим менше R у мінералі,
тим сильніше його відбиття знижується в імерсії, у результаті
цього двовідбиття мінералу в імерсії збільшується.
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Колір мінералу при спостереженні в імерсії чіткіше виражений, чітко розрізняються відтінки, наприклад: у тенантиту добре
проявляється зелений відтінок, у тетраедриту – коричневий. Інколи виникають аномальні забарвлення, наприклад, ковелін в
імерсії стає червоним.
Як слідує із формули Бера, при спостереженнях в імерсії також підсилюються ефекти анізотропії й ступінь проявлення внутрішніх рефлексів.
Основними результатами застосування імерсії є:
 підвищення дозволеної здатності об'єктива;
 уточнення порівняльної оцінки відбиття мінералів, особливо з близькими значеннями R ;
 виявлення слабого двовідбиття і слабої анізотропії;
 характеристика кольору і відтінку кольору мінералу;
 виявлення слабких внутрішніх рефлексів;
Техніка роботи з імерсією така. Імерсійний об'єктив беруть за
основу і повертають фронтальною лінзою доверху. За допомогою
піпетки краплю імерсійної рідини кладуть на фронтальну лінзу
об'єктива. Об'єктив обережно ставлять у нормальне положення;
крапля імерсійної рідини при цьому звисає з фронтальної лінзи.
Потім об'єктив разом із краплею імерсійної рідини встановлюють
на мікроскоп; столик мікроскопа має бути в горизонтальному положенні. Тубус мікроскопа за допомогою кремольєри опускають
до зіткнення краплі з полірованою поверхнею аншліфа, центрують об'єктив за допомогою мікрометричного гвинта.
При роботі з імерсією значно зменшується ступінь відбиття у
прозорих і напівпрозорих мінералів; часто помітно збільшується
контрастність між Re і Ro в анізотропних мінералів (халькопірит, бурноніт та ін.). Застосування імерсії допомагає визначенню внутрішніх рефлексів у прозорих і напівпрозорих мінералів
при схрещених ніколях, коли погашено промені світла, відбиті
від полірованої поверхні мінералу, а промені внутрішнього відбиття є більш чіткими.
З використанням імерсії збільшується контрастність абсорбуючих непрозорих, слабозабарвлених мінералів у відбитому
світлі. Контрастність ще сильніше зростає в монохроматичному
світлі, тому з відповідним світлофільтром дозволяє отримувати
більш контрастні мікрофотографії.
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5.4. Лабораторія рудної мікроскопії
Специфікою рудної мікроскопії, на відміну від звичайної петрографічної роботи, є те, що для мінераграфічних досліджень
наявності тільки одного рудного поляризаційного мікроскопа
(навіть найсучаснішого) недостатньо.
Важливим приладом в лабораторії є також стереоскопічний
мікроскоп (бінокуляр) який дозволяє досліджувати зразки в об'ємному зображенні об'єкти у відбитому і прохідному світлі. На
цьому приладі вивчаються аншліфи і шліфи, поліровані штуфи і
зразки, а також подрібнений матеріал (шліхи, протолочки, продукти збагачення). Бажано, щоб сучасні стереоскопічні мікроскопи були обладнані відеокамерами.
Для дослідження кількісних показників відбиття рудних мінералів необхідні різні фотометричні насадки (ФМЕ-1, ФМЕП,
ПООС-1) або мікрофотоспектрометр (МСФ-10, МСФУ-К). Необхідно розуміти, що прилади для дослідження кількісних параметрів оптичних властивостей рудних мінералів відрізняються
складністю і вимагають висококваліфікованого обслуговування
і наявності мінералів-еталонів.
Оскільки твердість і мікротвердість є одними з важливих діагностичних ознак рудних і нерудних мінералів, необхідним
приладом в лабораторії має бути мікротвердометр (ПМТ-3,
ПМТ-5). Для визначення відносної твердості рудних мінералів
обов'язково повинні мати місце мінерали-еталони десятибальної
шкали Мооса і набір голок для дряпання.
З метою вивчення напівпровідникових властивостей рудних
мінералів та їхнього термоелектричного ефекту, бажано придбати
або сконструювати термозонд для замірів термоелектроруйнівних
сил. Для замірів термо-ЕРС можна використовувати практично
будь-який мілі- або мікровольтметр постійного струму.
Для самостійної конструкції апарата можна скористатися
приладами ЕСП-1, АЕ-72, які широко використовуються в геологічних організаціях для проведення електророзвідки.
Для вивчення газово-рідинних включень прозорих і напівпрозорих рудних і нерудних мінералів методом гомогенізації
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найбільше підходить універсальна мінералогічна термокамера.
Установка складається з поляризаційного мікроскопа, термокамери та пульта управління і дозволяє проводити дослідження в
інтервалі температур від 25 до 650 0С. З метою дослідження рудних мінералів методом розтріскування і для аналізу складу виділених газів бажано придбати декрепітограф, звуковий і вакуумний декрепітограф разом з хроматографом.
Для визначення магнітних мінералів в аншліфі необхідно мати магнітні стрілки або намагнічені стальні голки, а магнітна
порошкографія дає найкращі результати з порошками типу НУ400, Ф-600, Фк-600, які мають достатньо високу магнітну проникність, малу коерцитивну силу і відрізняються значною залежністю намагніченості частинок від напруги поля, яке утворюють магнітні мінерали. Для дослідження магнітних мінералів у
подрібнених зразках (шліхи, концентрати, протолочки) потрібно
мати серію магнітів, а також магніт Сочнєва, а для їхньої гранулометричної сепарації необхідний комплект сит.
Для проведення діагностичного, структурного травлення і
мікрохімічних реакцій треба мати значну кількість рідких і сухих реактивів, імерсійних рідин (кедрова олія, гліцерин) тощо.
У лабораторії має бути встановлений станок для полірування
і доводки аншліфів, повинен працювати досвідчений майстершліфувальник, який професійно володіє умінням виготовлення
аншліфів високої якості. Тут же в спеціальних шафах зберігаються еталонні колекції рудних мінералів, а також полірованих
шліфів і аншліфів для вивчення оптичних, фізичних і хімічних
властивостей рудних мінералів.
У лабораторії мають бути зібрані сучасні графічні матеріали,
навчальні підручники і посібники, довідники і таблиці для діагностики і всебічної характеристики руд з різних промислових і
генетичних типів родовищ.
Нарешті, ще раз потрібно підкреслити, що якісне вивчення
руд можна проводити тільки в спеціально обладнаному кабінеті
(лабораторії). Без наявності такої лабораторії, оснащеної всіма
необхідними сучасними приладами, устаткуванням, реактивами,
про серйозні мінераграфічні дослідження не може бути й мови.
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Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Ознайомитися з описом і конструкцією мікроскопів та
іншої апаратури, яка є в мінералогічній лабораторії.
2. Навести характеристики універсальних рудних мікроско
пів МИН9, ПОЛАМ Р311, ПОЛАМ Р312, ПОЛАМ РП1,
мікротвердометра ПМТ3.
3. Виконати вправи з установки мікроскопів та освітлюва
льної апаратури.
4. Ознайомитися з набором об'єктивів та окулярів, що вхо
дять до комплекту мікроскопів.
5. Надати характеристику імерсійних рідин, застосування
імерсії, імерсійних об'єктивів.
6. Випробувати та навчитися користуватися масляною імер
сійною рідиною та об'єктивами.
7. Навести необхідну комплектацію лабораторії рудної мік
роскопії.
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РОЗДІЛ 6
Кількісні методи дослідження
оптичних властивостей
рудних мінералів
Визначення спектрів відбиття рудних мінералів є основним методом в рудній мікроскопії, за допомогою якого можна отримати
найбільш повну інформацію про оптичні властивості. Але існують
інші, менш відомі методи дослідження абсорбуючих мінералів, які
дають якісно іншу інформацію, такі як оптичний знак, ширина забороненої зони, форма поверхні показника відбиття та ін. Усі ці
методи також основані на оцінці інтенсивності відбитого світла
при одному або схрещених ніколях, але еталони з відомими абсолютними значеннями R у ряді випадків не потрібні, а систематичними похибками апаратури можна знехтувати. Тому такого роду
дослідження повинні отримати більше розповсюдження і на них
необхідно звернути увагу мінерографів-початківців.
Способи дослідження оптичних властивостей, які основані на
візуальних спостереженнях, в світлі, яке сходиться (коноскопічне),
малоперспективні, оскільки така ж сама інформація може бути
одержана з більшою точністю і з меншими затратами часу шляхом
відповідної обробки заміряних показників відбиття [11, 35].

6.1. Визначення спектрів
відбиття ізотропних мінералів
Перед тим як замірити спектри відбиття конкретних мінералів, установлюють кількість розсіяного світла при виділеному
об'єкті й заданих умовах замірів. Отриманий відлік вираховують
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з показань приладів, одержаних при замірах спектрів відбиття
мінералів Rm і еталона Ret . Якщо рівень розсіяного світла незначний, то поправкою нехтують, оскільки похибка взаємно
комплексується похибкою, обумовленою порогом чутливості.
Тому похибку слід враховувати і при більшому рівні розсіяного
світла, але фактично сумарна поправка залежить від конструктивних особливостей конкретного приладу.
При однопроменевому методі вимірювання головною умовою одержання відносно точних результатів є постійність усіх
параметрів при заміні зразка еталоном і навпаки. Але при переході від однієї довжини хвилі до іншої в результаті впливу різних факторів оптичні параметри змінюються, тобто щоб зберегти оптимальний рівень показань, необхідно змінити умови замірів і відповідно частіше проводити установку еталона. Радикально ця проблема розв'язується лише в приладах із внутрішнім
стандартом і в двопроменевих мікроспектрофотометрах. На
практиці частіше всього використовуються спеціальні столики
(столик Ланхама), містки та інші прилади. При цьому треба враховувати, що при заміні спектровідбиття ізотропного мінералу
та еталона необхідно знайти таке положення предметного столика, щоб показання приладу відповідали максимальним. Виконання цієї умови хоч і ускладнює збереження постійності установки досліджуваного зразка та еталона, але зменшує похибку,
обумовлену незначним нахилом препарату.
При відсутності приладів для швидкої заміни зразка еталоном слід застосовувати блок нелінійності, який складається з
перемикача і набору перемінних резисторів. Кількість резисторів відповідає кількості довжини хвиль, за яких визначаються
величини спектра відбиття. Блок підключається до відлікового
пристрою, настроює його на такій довжини хвилі, за якої показання приладу мінімальні (це зазвичай синя частина спектра).
При зміні довжини хвилі відлік різко збільшуються. У цьому
випадку підгонкою відповідного резистора встановлюють оптимальний відлік. Потім переходять до інших хвиль і операція повторюється. При зміні довжини хвилі підсилюють потрібний
резистор за допомогою перемикача. Використання блока нелінійності дозволяє провести заміри спектра відбиття для всіх до136

вжин хвиль (спочатку для зразка, а потім для еталона). Стабільність показань, звичайно, має зберігатися протягом цього періоду. При підключенні резисторів електричні параметри змінюються. Отже, необхідно фіксувати і положення поля.
Дослідження оптичних властивостей рудних мінералів можна
проводити при повністю відкритій апертурній діаграмі освітлювача. Але щоб уникнути похибок, обумовлених ефективним кутом падіння пучка, необхідно виконувати заміри при двох положеннях поляризатора (00 і 900). Відповідно для кожного з указаних положень проводять заміри Ret . Після обробки отриманих
даних вираховують середнє значення Rm . Якщо результати замірів відрізняються один від одного в межах точності, систематичною похибкою за рахунок ефективного кута можна знехтувати. У цьому випадку обмежуються замірами спектра відбиття
при одному положенні поляризатора або встановлюють поляризатор під кутом 450 до площини симетрії мікроскопа.
Дослідникам-початківцям рекомендується провести серію
замірів при різних установках поляризатора, використовуючи
декілька еталонів з максимальною різницею між величинами R.
Порівнюючи дані, отримані при різних спектрах світлового пучка, можна визначити величину похибки, обумовлену наявністю
ефективного кута падіння і ступінь її виключення розрахунковим шляхом і встановлення поляризатора під кутом 450. При
визначенні спектрів відбиття ізотропних мінералів, які характеризуються внутрішніми рефлексами, необхідно враховувати
вплив додаткового світлового потоку, обумовленого відбиттям
від площин, які містяться всередині кристала на деякій відстані
від полірованої поверхні. Якщо не враховувати внутрішні рефлекси, то значення R можуть бути завищені. Оскільки внутрішні
рефлекси спостерігають у білому світлі при схрещених ніколях,
то необхідно в більшості випадків вибрати підходящу ділянку,
яка здається найбільш ємною. Якщо можливості вибору такої
ділянки немає, необхідно вивчити вплив внутрішніх рефлексів і
внести відповідну поправку [11].
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6.2. Визначення спектрів
відбиття анізотропних мінералів
При дослідженні оптичних властивостей анізотропних мінералів слід звернути увагу на правильну установку аншліфа відносно
оптичної осі мікроскопа, оскільки установлення значень Re і Ro
проводиться обертанням предметного столика. Якщо через якісь
причини неможливо правильно встановити аншліф за допомогою
спеціальних пристроїв і столиків, то можна рекомендувати такий
прийом виключення похибки, обумовлений нахилом столика [11].
Припустимо, що при замірі основних показників відбиття перерізу
ізотропного мінералу отримані відліки для Rg , рівні 52 і 48 поділок (при повороті на 1800), а для R p відповідно 38 поділок (максимальний відлік із двох). Тоді приблизно можна вважати, що при
повороті перерізу на 80° заниження даних буде (52 – 48) : 2 = 2.
Отже, більш правильний відлік для показника R p буде 40 поділок. Якщо застосувати пристрій для вирівнювання аншліфа, можна замірити Rg і R p з більшою точністю і оцінити ступінь похибки при вказаному вище способі.
Інтенсивність внутрішніх рефлексів для анізотропних мінералів вивчається так, як і для ізотропних, але заміри проводяться
при нормальних положеннях перерізу. Оскільки наявність внутрішніх рефлексів свідчить про незначний коефіцієнт поглинання, то еліптичність хвиль, які проникають у кристал, дуже мала. Тому світловий потік, який фіксується при схрещених ніколях для перерізу, що перебуває в нормальному положенні, може бути обумовлений тільки внутрішніми рефлексами.
Як підкреслювалося вище, визначення коефіцієнтів відбиття
при одному поляризаторі й у паралельних ніколях дозволяють
визначити і параметри анізотропії. Отже, для отримання максимальної інформації про оптичні властивості анізотропних
мінералів необхідно виконати такий комплекс операцій.
Спочатку ретельно перевіряють установку поляризатора і аналізатора. Площина, в якій лежать оптичні осі освітлювача і мікро138

скопа, і напрямок коливань поляризатора мають бути або перпендикулярними до цієї площини (0°), або паралельними їй (90°).
Відповідно і аналізатор має встановлюватися у два положення.
Попередньо на столик мікроскопа кладуть шліф з біотитом і слідкують за ним у прохідному світлі при включеному аналізаторі.
Нехай напрямок вертикальної нитки окуляра (Пн-Пд) збігається з
напрямком коливань, що пропускає аналізатор, і є перпендикулярним до площини симетрії мікроскопа. У цьому випадку кристал
біотиту здаватиметься темнозабарвленим. Потім на столик мікроскопа встановлюють шліф з піритом, включають поляризатор і
повертають його до положення повного погасання. Для перевірки
використовують коноскопічну фігуру, яку спостерігають при видаленому окулярі. Для коноскопічних спостережень потрібно
брати сильні об'єктиви з великою апертурою.
Потім аналізатор виключають і замірюють інтенсивність світла, відбитого від піриту. Повертають поляризатор в один і другий бік відносно першого положення на невеликі кути і фіксують відліки приладу. Знаходять два положення, в яких відліки
збігаються. Середнє між цими позиціями буде відповідати точній його установці на 90°. Після фіксації поляризатора перевіряють положення аналізатора за допомогою коноскопічної фігури або фотометричними замірами. Для цього також знаходять
такі дві позиції, в яких показання приладу однакові. Середнє
між ними відповідає точній установці аналізатора у схрещене
положення. Потім, використовуючи шліф з біотитом, повертають хрест ниток відповідно знайденому положенню аналізатора.
Після установки поляризатора та аналізатора переходять до
замірів спектрів відбиття досліджуваних мінералів. Обертаючи
столик мікроскопа, відмічають відповідність показань приладу
основним показникам відбиття. Якщо показання через 180°
змінюються в межах точності замірів, то поверхня аншліфа
встановлена правильно. У другому випадку фіксують азимути
столика мікроскопа, для яких показання, що відповідають основним показникам відбиття, максимальні. Відмічають різницю показника Rg між двома крайніми положеннями, щоб внести поправку, як було вказано вище. Для положень перерізів в
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45° ця поправка зменшується вдвічі. Після замірів значень R
у двох нормальних положеннях переріз установлюють під кутом у 45° так, щоб відліки приладу були максимальні й для
цих позицій. Таким чином визначають величину Rзам .
Далі включають аналізатор і повертають його на 90°. При
паралельних ніколях фіксують показання приладу, пропорційні RII. Обробка отриманих даних і внесення потрібних поправок проводиться таким самим чином, як і для ізотропних мінералів. Заміряні коефіцієнти Rg , Rз , Rзам , RII дозволяють
вираховувати R   max , а також параметри анізотропії.
Для перевірки теоретичних формул величину (R+)max можна
замірити прямим методом. Для цього при максимальній чутливості приладу у схрещених ніколях заміряють інтенсивність
світла, відбитого від перерізу, який перебуває в одному із положень в 45°. Як еталон використовують низьковідбивне скло,
значення R якого розраховуються за відомими показниками
заломлення. За таких же параметрів апаратури знімають показання для еталонів при паралельних ніколях. За цими відліками і розраховують R   max . Аналогічно досліджують і показник R   min , але в цьому випадку заміряють і інтенсивність

світла, відбитого від ізотропного еталона при схрещених ніколях, яке прирівнюють до нуля.
Оскільки внутрішні рефлекси можуть давати такий самий
ефект, як і еліптичність хвиль, що проникають у кристал, то
для більш точного визначення R   min переріз анізотропного
мінералу, який перебуває в нормальному положенні, дещо
змінюють, не порушуючи його орієнтування. Як правило, інтенсивність світла, обумовленого внутрішніми рефлексами,
при переміщенні світлового зонда сильно коливається, а величина R   min практично не змінюється.
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6.3. Визначення осі
та оптичного знака мінералу
Питання встановлення осності й оптичного знака детально розроблені Ю. Кемероном [14] і Л. Н. Вяльсовим [11], які навели дані
про оптичний знак двоосних мінералів. Необхідно ще раз підкреслити, що поняття про оптичний знак двоосних мінералів досить
умовне, тобто оптичний знак характеризує тільки співвідношення
між  Rg  Rm  і  Rm  R p  . Оптичний знак (у цьому розумінні) і
вісність анізотропних мінералів зручно визначити, якщо результати замірів для однієї довжини хвилі наносити на діаграму (рис. 16),
де точки відповідають результатам статистичних замірів. По осі
абсцис відкладаються значення Rg  R3 , по осі ординат – значення

R p  R1 . На прямій, проведеній до осі абсцис під кутом 450, відкладаються значення Rm  R2 . Кожна точка на діаграмі відповідає одному досліджуваному перерізу.
Таким чином, коефіцієнти відбиття ізотропних мінералів будуть зображені на діаграмі точками, що лежать на прямій Rm .
Одновісні мінерали представлені тут відрізками АВ або СD. Точкам А і С відповідають значення Rm . Оптично негативним мінералам відповідатимуть відрізки типу СD, паралельні осі ординат
 Rm  Rp  , а оптично позитивним – відрізки АВ, паралельні осі
абсцис  R p  Rm  . Двовісні мінерали будуть представлені прямо-

кутником, одна з вершин якого лежить на прямій Rm . Для оптично негативних мінералів великий бік прямокутника Е паралельний осі ординат, для оптично позитивних F – паралельний осі абсцис. Якщо прямокутник набуває форму квадрата, то оптичний
знак мінералу стає невизначеним (К) або нейтральним.
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Рис. 16. Оптичний знак і вісність рудних мінералів на Rg-Rp@діаграмі [11]:
АВ і CD – одновісні мінерали, точкам А і С відповідають значення Rm,
CD – оптично негативні мінерали (Rm > Rp),
АВ – оптично позитивні (Rp > Rm). Двовісні мінерали представлені
прямокутниками, одна з вершин яких лежить на прямій Rm.
Для оптично негативних мінералів більший бік прямокутника Е паралельний
осі ординат, для оптично позитивних F – осі абсцис.
К – оптичний знак мінералу, невизначений або нейтральний

У будь-яких перерізах одновісних мінералів один із показників відбиття збігається з Ro , а другий змінюється від Ro до Rg
або R p по прямій АВ або CD. Для перерізу двовісних мінералів
можливі будь-які значення R1 і R2 (крім постійного значення
Rm ), які лежать у межах площі прямокутника. Якщо при статистичних замірах R мінералів низьких сингоній дані нанести на
Rg  R p -діаграму, то вийде один із прямокутників. Ступінь достовірності такого прямокутника визначатиметься кількістю вивчених перерізів і точністю замірів, які залежать від стабільності
установки, досконалості полірування, установки аншліфа тощо.
Погана відновлюваність результатів приводить до розмивання
чіткої форми фігури. Отже, необхідно збільшити не тільки кількість перерізів, але й кількість замірів. Недосконалість полірування, за незмінної форми прямокутника, може спричиняти його
переміщення вниз по діагоналі, тому заміри необхідно виконувати для перерізів з максимально якісним поліруванням.
142

Зрозуміло, якщо в аншліфі зустрічаються зерна, для яких фіксуються тільки проміжні значення R, а ізотропні перерізи і перерізи
з малим двовідбиттям відсутні, то оптичний знак двовісного мінералу визначити неможливо. Для отримання однозначного розв'язання проблеми відносно вісності й оптичного знака необхідно дослідити як можна більше різноорієнтованих зерен, тоді випадкові
похибки замірів будуть проявлятися незначною мірою, і показники
Rg , R p і Rm можна визначити достатньо точно навіть за відсутності
головних
перерізів.
Чим
більше
співвідношення
 Rg  Rm  :  Rm  Rp  , тим менше потрібно перерізів для визначення знака. Особливо ретельний аналіз даних необхідний при визначенні вісності мінералів, оскільки кількість несприятливих факторів, що спотворюють величину R , досить велике. Тому контроль
установки площини аншліфа потрібно проводити на ізотропних
або слабодвовідбивних мінералах, розташованих поблизу досліджуваного зерна. Коли величини  Rg  Rm  або  Rm  R p  відносно невеликі, але більша частина точок лягає на пряму, то швидше
всього досліджуваний мінерал належить до одновісних. Оптичний
знак при цьому визначається однозначно. Коли двовісність мінералу визначається досить чітко і є багато різноорієнтованих перерізів,
то визначити оптичний знак дуже легко.
При дослідженні вісності й оптичного знака на Rg  R p діаграму можна наносити безпосередньо відліки, що знімаються
з приладу, без перерахунку на абсолютні значення R , тобто еталони для цієї операції непотрібні. Такий спосіб спростовує хід
статистичних замірів R і пошуки перерізів з головними показниками Rg , R p і Rm , які зазвичай проводяться при одній довжині хвилі. Після того, як окреслились контури прямокутника
або відрізка прямої, неважко визначити і приблизне орієнтування нового перерізу. Якщо в досліджуваному зерні відмічається
один із головних показників, тоді виконують заміри для всіх довжин хвиль і розраховують абсолютні значення R . Потім знаходять зерно з іншим головним показником і так далі. Таким
чином, використовуючи Rg  R p -діаграму, визначають вісність,
оптичний знак і перерізи з головними показниками відбиття.
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Еталони при цьому необхідні тільки для розрахунку абсолютних
значень R. Відношення типу Rg : R p , Rg : Rm , Rm : R p ;

R

g

 R p  :  Rg  R p  :  R p  Rm  :  Rm  R p  і таке інше вирахову-

ються для будь-якої довжини хвилі без використання еталонів.
У загальному випадку корисно будувати Rg-Rp-діаграми, охоплюючи більшість мінералів, у тому числі й такі, для яких головні показники ще точно не визначені. Порівняння фігур дозволяє визначити ряд мінералів з оптичними властивостями, близькими до досліджуваного, за однієї довжини хвилі.

6.4. Кількісне визначення кольору
рудних мінералів у відбитому світлі
Дисперсійні криві можуть бути використані для кількісної
характеристики кольору рудних мінералів у відбитому світлі.
Оскільки спектр відбиття – це сукупність абсолютних значень
R мінералу для різних довжин хвиль, він може бути охарактеризований коефіцієнтом дисперсії, який запропонував Л. Н. Вяльсов. Коефіцієнт дисперсії чисельно визначається різницею
між крайніми по спектру величинами відбиття F  R680  R480 .
Довжини хвиль 680 і 480 нм оптимальні для видимої частини
спектра. Коефіцієнт дисперсії F характеризує колір і відтінок
мінералу у відбитому світлі. При F  0 мінерали мають рожевий колір і кремовий відтінок; при F  0 – голубі та зелені кольори і відтінки; при R  0 мінерали безбарвні.
Сильноанізотропні мінерали і мінерали з високим двовідбиттям характеризуються ще одним параметром – дисперсією двовідбиття g , яка чисельно є: g  Fg  Fp .
Існують колориметричні методи аналізу спектрів відбиття,
які дозволяють визначити взаємозв'язок між дисперсійним відбиттям і зоровим сприйманням кольору мінералів.
В оцінці світлової дії випромінювання колориметрія користується декількома характеристиками, серед яких головні: яск144

равість – фотометрична характеристика інтенсивності випромінювання і кольоровість – якісна властивість випромінювання,
що оцінюється за кольоровим сприйняттям. Поняття "колір" визначається сумісною дією яскравості й кольоровості.
Будь-який колір можна отримати при складанні суміші певних
пропорцій червоної, зеленої й голубої компоненти [21]. Тому колір
може бути визначений за допомогою триколірних коефіцієнтів, які
характеризують частку кожного компонента. Спочатку для колориметричних розрахунків була запропонована система R, G, B, де
кожен коефіцієнт виражав частку чистого кольору (R – червоного,
G – зеленого, B – голубого). Ця система виявилася незручною для
розрахунків, оскільки частина координат від'ємна. Міжнародний
освітлювальний конгрес рекомендував нову кольорову систему X,
Y, Z, яка спирається на систему R, G, B. Коефіцієнти даної системи
розраховуються за рівняннями:
X  0, 4184 R  0,0912G  0,0009 B;

Y  0,1587 R  0, 2524G  0,0025 B;
Z  0,0828 R  0,0157G  0,1786 B.
Ці основні одиниці задовольняють наступні умови: жоден реально існуючий колір не повинен мати від'ємних координат, тільки
Y визначає яскравість освітлення; для білого кольору всі координати мають бути рівні між собою – X  Y  Z  1 / 3 . Кольорові
заміри і розрахунки проводяться в певних стандартних умовах
при трьох джерелах світла – А, В, С. Крім того, існує ще рівноенергетичне джерело Е. За основу розрахунку характеристик кольору і кольоровості (колір X, Y, Z) (кольоровість x, y, z) беруться
фотометричні заміряні спектри відбиття або поглинання.
Існують два способи розрахунку кольорових характеристик –
спосіб вибраних координат і спосіб зваженої ординати. У першому способі з інтервалом 420–710 нм вибирають певні довжини хвиль з нерівними інтервалами між ними, у другому – беруться показники відбиття через однакові інтервали (10 або
20 нм). Зазвичай беруть інтервал 10 нм, якщо ж спектральна
крива похила і спектр малоселективний, розрахунок можна проводити з інтервалом 20 нм. Кожний спектр розбивається на 30
інтервалів, які перемножуються почергово на матрицю спектральних характеристик для кожного джерела. Складанням колонок
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отримують величину характеристик кольору, потім визначається кольоровий модуль m і характеристики кольоровості:
x  X / m; y  Y / m; z  Z / m; x  y  z  1.
За полярними характеристиками координат кольоровості x і
y визначають положення заміряного спектра на координатнополярній кольоровій діаграмі. З цієї діаграми знімають величини
кольорового тону λ d і чистоти кольору p . Для визначення довжини хвилі λ , яка характеризує кольоровий тон, проводиться
пряма лінія через точку кольоровості й точки білого кольору до
пересічення з лінією спектральних кольорів, на якій нанесені
довжини хвиль через 10 нм. Величина р визначається по кривих
чистоти кольору – від 0 – точки білого кольору до 100 % – лінії
спектральних кольорів.
Таким способом були отримані кольорові характеристики
для великої кількості рудних мінералів і показана їхня можливість для діагностики. Рішенням міжнародної комісії рудної мікроскопії при описі рудних мінералів поряд із спектральним
відбиттям у повітрі та в імерсії наводяться і кольорові характеристики – полярні характеристики x , y , яскравість Y, кольоровість λ d , напрямок домінантної довжини хвилі й чистоти кольору, які розраховуються на стандартних довжинах білого кольору
А і С [32]. Колориметричний метод дозволяє уніфікувати кольори рудних мінералів під мікроскопом у відбитому світлі, оскільки в характеристиці одного й того ж мінералу різними авторами
виявляються суттєві розходження, які були обумовлені як особливостями апаратури (яскравість лампи, фільтри), так і суб'єктивними якостями самого спостерігача.

6.5. Еліпсометрія і ширина
забороненої зони
Еліпсометрія – поляризаційно-оптичний метод, оснований на
зміні стану поляризації світла при його взаємодії з поверхнею
твердого тіла [35]. Суть методу така. Якщо лінійно-поляризоване
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світло падатиме на поляризовану поверхню мінералу і при цьому
площина поляризації буде нахилена під кутом 45° до площини падіння, то при відбитті від поверхні виникнуть дві світові хвилі із
взаємно перпендикулярними напрямками коливань електричного
вектора. У однієї з них, так званої Rs -компоненти, коливання
здійснюватимуться перпендикулярно до площини падіння, а
в іншої – R p -компоненти вони
будуть паралельні їй (рис. 17).
У кожному абсорбуючому
кристалі, а до них належать
більшість рудних мінералів,
між Rs і R p -компонентами

φ

Рис. 17. Поляризація світла
при відбитті від полірованої
поверхні мінералу [35]

виникає різниця фаз, величина
яких залежатиме від властивостей мінералу і кута падіння світлового променя φ. Дві світлові
хвилі, які відбилися від полірованої поверхні мінералу і які відрізняються за фазою і напрямком коливань, взаємодіючи між
собою, обумовлюють еліптичний характер поляризації відбитого світла. Інтенсивність кожної компоненти буде змінюватися із
зміною кута падіння (рис. 18). Величина Rs -компоненти безперервно зростає зі збільшенням кута φ , тоді як значення R p компоненти спочатку падає, а потім починає зростати. Кут φ ,
π
при якому різниця фаз між Rs - і R p -компонентами дорівнює
2
і поблизу якого R p -компонента стає мінімальною, називається
головним кутом падіння. У прозорих кристалів кут φ відповідає
куту Брюстера, тангенс якого рівний показнику заломлення кристалічної речовини. У сильно поглинальних кристалів кут φ
також залежить від світлозаломлення речовини. Меншою мірою
впливає на нього поглинання кристала. При куті φ мала вісь
еліпса поляризації відбитого світла збігається з площиною падіння світлового променя (рис. 19).
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Рис. 18. Діаграма інтенсивності
Рис. 19. Еліпс поляризації
Rs- і Rp-компонент відбитого світла
відбитого світла [35]
функції кута падіння світлового променя [35]

Якщо на шляху падаючого світлового променя розмістити
компенсатор і за його допомогою перетворити світло, яке падає
на зразок, у циркулярно-поляризоване, то світло, відбите від полірованої поверхні мінералу, із еліптично поляризованого перетвориться на лінійно-поляризоване, але при цьому площина поляризації відбитого променя буде повернута на деякий кут відносно площини падіння. Кут ψ , утворений між площиною відновлених лінійних коливань і перпендикуляром до площини падіння світлового променя, прийнято називати азимутом відновленої лінійної поляризації, а деколи просто азимутом. Кут ψ , заміряний при головному куті падіння φ , називається головним
азимутом і позначається як ψ . Головний азимут є мірою світлопоглинання та електропровідності мінералу. При замірах зазвичай визначають кут 2 ψ , а не ψ , тому що саме кут 2 ψ зв'язаний
формулами з показником поглинання x і заломлення n . Оптична схема еліпсометра показана на рис. 20. На шляху паралельного пучка монохроматичного світла, яке пройшло через поляризатор, ставлять слюдяний поворотний компенсатор, який дає
кругову поляризацію світла, що падає на аншліф. Відбившись
від полірованої поверхні зразка, світло з відновленою лінійною
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поляризацією потрапляє до зорової трубки, у кінці якої розміщений поворотний аналізатор з верньєром.

М

П

К

О
Т
А

Рис. 20. Блок@схема еліпсометра:
М – монохроматор, П – поляризатор, А – аналізатор, К – обертальний
слюдяний конденсатор, Т – зорова трубка, О – досліджуваний зразок [35]

Аншліф закріплюється за допомогою пластиліну і мінераграфічного пресу на предметному столику, який обертається навколо вертикальної та горизонтальної осей. Установка зразка
проводиться таким чином, щоб його полірована поверхня збігалася з оптичною віссю системи. Це досягається за допомогою
спеціальної кремальєри, яка дозволяє переміщувати предметний
поворотний столик по його горизонтальній осі обертання. Предметний столик з аншліфом обертається навколо вертикальної осі синхронно із зоровою трубою еліпсометра, але при цьому швидкість
обертання столика вдвічі менша швидкості обертання зорової труби. Ставлячи трубу в те чи інше положення, ми тим самим змінюємо кут падіння світлового променя, тобто кут φ . Установивши
зразок, наводять зорову трубу так, щоб досліджуване зерно було
у фокусі. Потім повертають аналізатор до максимального затемнення зерна і, переміщуючи зорову трубу, добиваються повного
його погасання. Якщо повного затемнення немає, тоді подальшим
поворотом аналізатора добиваються його. Відліки по лімбу, закріпленому навколо вертикальної осі, дають у даному випадку
величину кута φ . Потім повертають поляризатор на 90о, а аналізатор обертають до повного погасання досліджуваного мінералу. Різниця відліків на ноніусі поворотного аналізатора дає ве149

личину кута 2 ψ . Визначивши кути φ і 2 ψ для різних довжин
хвиль монохроматичного світла за номограмами чи формулами,
вираховують показники заломлення і поглинання, а потім за формулами визначають коефіцієнт відбиття R і поглинання K:
(n  1) 2  n 2 χ 2
; K  nχ ,
R
(n  1) 2  n 2 χ 2
де χ – показник абсорбції (поглинання).
Після цього будують криві дисперсії цих констант, які в подальшому аналізують.
При визначенні оптичних констант анізотропних мінералів
кожний досліджуваний кристал орієнтують спочатку так, щоб
один з його головних перерізів збігся з площиною падіння світлового променя і щоб напрямок світлових коливань
R p -компоненти відбитого світла збігся з напрямком у кристалі,
який необхідно охарактеризувати. При правильному виборі перерізу анізотропного мінералу зберігаються його погасання за
різних кутів падіння світлового променя.
Заміри в інфрачервоній області проводяться за допомогою
електронно-оптичного перетворювача, який ставиться на шляху
світлового променя при виході із зорової труби еліпсометра.
Переваги еліпсометрії перед іншими оптичними методами
вивчення сильнопоглинальних мінералів в області їхньої непрозорості полягають не тільки у високій чутливості методу, але й у
можливості отримання в аншліфах одночасно 5–6 оптичних
констант. Це метод прямого безеталонного отримання оптичних
параметрів. З його допомогою можна визначити показники заломлення як рудних мінералів, так і мінералів з відносно високим світлозаломленням.
Аспекти застосування методу оптичної еліпсометрії в рудній
мінералогії різноманітні. Перш за все його можна використовувати для діагностики мінералів, оскільки він дозволяє в одному
аншліфі одержати декілька оптичних констант – φ , 2 ψ , n , χ ,
k , R , кожна з яких має свій характер дисперсії й може змінюватися у значних межах. Кути φ і 2 ψ є прекрасними діагностичними характеристиками рудних мінералів, оскільки їхній діа150

пазон значень змінюється у широких межах: φ від 60° до 80°,
2ψ від 0° до 87°. Кут 2ψ одночасно є доброю характеристикою
електропровідності мінералів. Зазвичай чим менший питомий
опір ρ мінералу, тим більше значення кута 2ψ , і навпаки. Це
можна побачити з табл. 4, де мінерали розташовані в порядку
збільшення їхньої електропровідності.
Метод оптичної еліпсометрії настільки чутливий, що дозволяє виявляти різницю навіть у таких мінералах, як пірит, галеніт. Різниця оптичних констант обумовлюється або відхиленням
складу мінералів від стехіометричного або наявністю в них тих
чи інших домішок елементів, що, у свою чергу, пов'язано з умовами утворення цих мінералів. Висока чутливість цього методу
обумовлена тим, що вакансії та елементи-домішки в мінералах
значно змінюють кількість вільних носіїв струму в них, а це
впливає не тільки на зміну їхньої електропровідності, але й на
величину кутів φ і особливо 2ψ , а отже, на n , χ , k , R та ін.
Таблиця 4
Оптичні константи мінералів з різною електропровідністю (λ = 589 нм) [33]

Мінерал

φ

Шпінель
59045'
Клейофан
67003'
Марматит
67045'
730 07'
Тенантит
Магнетит
68053'
Галеніт
76030'
Борніт
66050'
Пірит
79046'
Халькопірит 72010'
Платина
78030'
Мідь
71035'
Золото
71018'
Срібло
75042'

2ψ

N

x

К

R

0°00'
1°30'
6°00'
12°06'
17°30'
25°24'
35°36'
43°00'
56°30'
65°10'
77°54'
83°18'
87°10'

1,72
2,3'
2,45
3,22
2,46
3,76
1,90
4,10
1,72
2,06
0,64
0,37
0,18

0
0,02
0,09
0,20
0,27
0,45
0,60
0,83
1,31
2,07
4,09
7,62
20,39

0
0,06
0,22
0,71
0,66
1,69
1,14
3,47
2,25
4,26
2,62
2,82
3,67

6,9
16,5
18,0
28,0
21,0
41,1
22,0
56,8
45,5
70,1
73,2
85,1
95,3

Питомий
опір, ρ,
Ом×м
2,3×1013
3,4×105
2,3×102
4,0×10–1
1,5×10–1
9,6×10–3
1,2×10–3
2,2×10–4
1,7×10–5
9,8×10–8
1,6×10–8
2×10–8
1,5×10–8

З допомогою еліпсометрії легко визначити один з найважливіших енергетичних параметрів мінералу – ширину забороненої зони
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Eg , якщо її величина відповідатиме енергії світла, яке падає на

мінерал. Знаючи Eg , легко передбачити і деякі інші фізичні, у
тому числі й оптичні властивості досліджуваного мінералу.
Як відомо, оптичні й фізичні властивості речовини визначаються характером взаємодії світлової хвилі з електронами атомів, які становлять тверде тіло. В основу пояснення цієї взаємодії покладено три теорії твердого тіла – зонна теорія кристалів,
теорія кристалічного поля і теорія молекулярних орбіталей. Основним механізмом, що відповідає за відбиття і поглинання енергії в діапазоні видимого випромінювання і на більш високих
частотах, є міжзонні переходи, що розглядаються в межах зонної теорії кристалів. В основі цієї теорії – уявлення про енергетичні рівні електронів, що об'єднуються і утворюють зони.
Якщо ширина забороненої зони велика (більше 4 еВ), електрони
не збуджуються і світло майже не поглинається. Таке явище характерне для прозорих мінералів, в яких показник заломлення визначається головним чином взаємодією світла із зонними електронами, що оточують атоми або утворюють хімічні взаємозв'язки.
Коли ширина забороненої зони невелика (менше 3 еВ), електрони під дією електромагнітних хвиль можуть бути збуджені й
переведені на вищі енергетичні рівні. Збудження електронів супроводжується поглинанням світлової хвилі, при високому показнику поглинання виникає і високе відбиття.
Ширина забороненої зони речовини не є сталою характеристикою, вона зменшується при появі в ній металічних домішок і
збільшується за наявності діелектричних компонентів. Наприклад, у сфалериті характерне зменшення ширини забороненої
зони від 3,7 до 2,3 еВ із збільшенням вмісту заліза, що супроводжується зменшенням прозорості. Збільшення ширини забороненої зони спостерігається при появі у структурі мінералу води
(гідратація), що супроводжується збільшенням прозорості, появою і збільшенням інтенсивності внутрішніх рефлексів. Загальна характеристика оптичних властивостей мінералів з різною
шириною забороненої зони наводиться в табл. 5.
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Таблиця 5
Зовнішній
вигляд

Характер
спектра
відбиття

До 10

Прозорий

Нормальний

3–4

До 20

Алмазний
блиск

Нормальний

1–3

До 30

Інтенсивні
кольори

Нормальний
і аномальний

30–45

Металічний
блиск

45–95

Повна
непрозорість,
металічний
блиск

0,3–1

Менше
0,3

Аномальний

Інтенсивні
білій
безбарвні
Інтенсивні,
безбарвні,
коричневочервоні

Еліптична
поляризація

Інтенсивність
відбиття
(589 нм) R, %

Більше 4

Інтенсивність
і колір
внутрішніх
рефлексів

Ширина
забороненої
зони, еВ

Ширина забороненої зони й оптичні властивості мінералів [21]

Немає

Немає

Інтенсивно
червоні

Немає

Слабоінтенсивні червоні
(в імерсії
й порошку)

Виявляється
рідко

Немає

Спостерігається часто
(для металів
діагностична
ознака)

Ефективна маса електронів велика при малій ширині забороненої зони, тобто у таких речовин, як метали і напівметали. У прямому зв'язку з цією величиною перебуває інтенсивність відбиття. Для
мінералів групи піриту встановлена пряма кореляція інтенсивності
відбиття з кількістю вільних електронів. Кількість вільних електронів зростає в ряду NiS2–CoS2–FeS2, у цьому ж ряду зростає інтенсивність відбиття. Для мінералів, які характеризуються високим
поглинанням (срібло та його сплави), відмічається зміна стану поверхні внаслідок дії світла (світлотравлення).
Поглинання випромінювання за рахунок коливань кристалічної гратки фіксується в тому випадку, коли при руху атомів гратки виникає електричний дипольний момент, який взаємодіє з
полем електромагнітної хвилі. Цей вид поглинання найбільш
характерний для кристалів з іонним чи полярним зв'язком грат153

ки і проявляється в далекій інфрачервоній частині спектра. В області
власного
поглинання
IV
максимумам
відбиття й
50
поглинання
відповідаVI 4.43
ють вертикальні перехоV R1
I
ди між екстремальними
40
точками енергетичних
станів зон кристалів, в
III
яких мають місце мак30
2.95
симуми густини елект2.58
ронів, тобто профіль
кривої відбиття (поглиR2 2.07
20 II
нання) в цій області ви1.82
ражає енергетичну структуру зон, яка є індиві10
дуальною для кожної
200 300 400 500 600 700 λ, нм
речовини. На рис. 21
Рис. 21. Схема енергетичних рівнів
показана
схема електриза спектрами відбиття
чних
рівнів
молібденіту
на прикладі молібденіту:
за спектром відбиття.
R1 і R2 – спектри найбільшого і найменшого
Структура спектра в
відбиття. Максимумам відбиття відповідають
області власного поглиенергетичні рівні: І – 240 нм – 5,39 еВ;
нання практично не заІІ – 280 нм – 4,43 еВ; ІІІ – 420 нм – 2,95 еВ;
IV – 480 нм – 2,58 еВ; V – 600 нм – 2,07 еВ;
лежить від елементівVI – 600 нм – 1,82 еВ. Чим більша довжина
домішок, що містяться в
хвилі максимуму відбиття, тим нижче
мінералі. Початок різкойого енергетичний рівень [21]
го росту коефіцієнта
поглинання характеризує довгохвильову межу власного поглинання (край власного
поглинання, відповідний ширині забороненої зони). У більшої
частини мінералів край власного поглинання розташований у
видимій, або близькій інфрачервоній зоні. Ідентифікацію мінералів краще проводити в області власного поглинання, тобто в
ближній ультрафіолетовій.
R,%

eB
5.39
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6.6. Дисперсія і видимий кут
обертання відбиття
Дослідження властивостей обертання поглинальної речовини є
по суті аналізом еліптично-поляризованого світла. Еліптичне коливання виникає при похилому падінні світла на поглинаючу поверхню як результат складання двох лінійних коливань, які відрізняються за фазою і мають взаємно перпендикулярні площини
коливань. Якщо компенсувати різницю фаз за допомогою слюдяного компенсатора або інших приладів, то еліптичне коливання
перетвориться в лінійне, яке можна погасити аналізатором.
Методи аналізу еліптичних коливань включають два моменти:
а) розклад еліпса коливань на два лінійні коливання, які відрізняються за фазою; б) компенсацію різниці фаз. Еліптичні дослідження дозволяють визначити важливі якісні й кількісні характеристики
рудних мінералів. Теоретично при аналізі світла, відбитого від анізотропного мінералу, можуть бути визначені шість характеристик:
дисперсія, напрямок і видимий кут обертання відбиття, дисперсія
видимого кута обертання, різниця фаз та її знак [14].
Дослідження в коноскопічному світлі проводяться на рудному мікроскопі, який обладнаний аналізатором, що обертається,
польовою діафрагмою-пластинкою Накамурі та лінзою. Апертурна і польова діафрагми виключаються і встановлюється об'єктив 40× і більше.
Дисперсія обертання відбиття. При строго схрещених ніколях у монохроматичному світлі в ізотропному мінералі фіксується чорний хрест на білому фоні; хрест не змінюється при повороті
столика і аналізатора. В анізотропних мінералах під час обертання столика або аналізатора хрест розпадається на дві ізогіри, які
розходяться в протилежні квадранти. Для будь-якого положення
аналізатора фігури являють собою геометричне місце точок у середині поля, в якому обертання, обумовлено відбиттям, точно
дорівнює куту повороту аналізатора від схрещеного положення.
При дослідженні в червоному світлі, в деяких мінералах ці точки
не однакові для різних довжин хвиль. У зв'язку із цим ізогіри для
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червоного кольору лежать або далі від центра поля зору, або
ближче до нього і виникають кольорові облямівки, які характеризують дисперсію обертання відбиття. Якщо червоні облямівки
ближче до центра, характер дисперсії визначається як z  v , якщо далі – z  v . Якщо ж тільки кінці ізогір чорні, а середні частини розмиті й забарвлені в жовтий або оранжевий колір, то це
властивість, яка викликана сильною еліптичною поляризацією.
Вона розглядається як дисперсія еліптичності.
Напрямок обертання може бути визначений в тих випадках,
коли мінерал має спайність або оптичну вісь, паралельну положенню погасання. Установлюється такий переріз мінералу, в
якому ця вісь (або спайність) паралельна площині коливання
поляризатора. Столик повертають від положення погасання на
450, зерно просвітлюється. Аналізатор повертають проти годинникової стрілки. Якщо при цьому досягається найбільш темне
положення, то напрямок обертання є позитивним відносно цього
напрямку (осі або спайності); якщо для досягнення найбільш
темного положення необхідно обертати аналізатор за годинниковою стрілкою, то напрямок обертання негативний.
Видимий кут обертання. Можливість заміру видимого кута
обертання забезпечується наявністю в комплекті мікроскопа
аналізатора з верньєром, які обертаються і дозволяють брати
відліки з точністю 0,10. Нульове положення аналізатора встановлено в середині шкали.
Якщо полірований перетин анізотропного мінералу встановлюється в діагональне положення між положеннями погасання,
то нормально падаюче поляризоване коливання розкладається на
дві компоненти, які коливаються паралельно напрямкам коливань
поляризованого світла в мінералі. Для світлопоглинаючих рудних
мінералів ці компоненти відрізняються за фазою і амплітудою, у
результаті їхнього складання утворюється еліптичне коливання,
при цьому головна вісь еліпса розташовується під кутом відносно
напрямку коливання поляризатора (див. рис. 19).
Дослідження починаються зі спостереження поляризаційної фігури мінералу. У мікроскопі встановлюється об'єктив збільшення
40х і більше. У схрещених ніколях спостерігається поляризаційна
фігура – чорний хрест. Якщо при обертанні мікроскопа хрест не
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змінюється, то при повороті аналізатора він розпадається на дві
ізогіри, які розходяться в протилежні квадранти. Найбільше розходження ізогір помітне для 45° положення, в якому і визначається
видимим кутом обертання. Аналізатор повертають до відновлення
хреста, кут його повороту і є видимий кут обертання (Ar).
У рудному мікроскопі при об'єктивах збільшень 40× і вище
утворюється конус падаючих променів, при цьому кут при вершині конуса зростає зі збільшенням апертури об'єктива. Кут нахилення змінюється від 0 в центрі фронтальної площини об'єктива до максимуму на її краях. Поворот площини поляризації
відбитих променів накладається на обертання, обумовлене анізотропією мінералу. Оскільки в центрі фокусної площини об'єктива промінь падає і відбивається нормально, обертання, яке
реєструється, визначається тільки анізотропією мінералу, то заміри видимого кута обертання мінералів слід проводити при їхній установці в центрі фокальної площини об'єктива.
Рефлекторна пластинка в опак-ілюмінаторі викликає додаткове обертання площини поляризації, тому при замірах необхідно
користуватися призмою, або вводити поправки до значення видимого кута обертання. Але при призмі заміри проводити важче,
оскільки помітна тільки половина коноскопічної фігури і тому
для підвищення точності заміру необхідно підсилене освітлення.
Для правильного визначення Ar потрібна точка установки зерна мінералу, перпендикулярна оптичній осі, що може бути виконано за допомогою спеціального вирівнювального столика.
Якщо його немає, установку перерізу потрібно перевірити по
зображенню при закритій апертурній діафрагмі. Визначення видимого кута обертання починається з юстування мікроскопа –
центрується об'єктив, виключаються польова і апертурна діафрагми, налаштовується світло до рівномірного по всьому полі
зору при максимальній інтенсивності. Оскільки заміри проводяться відносно точки положення схрещування, це положення
має бути додатково перевірено. Для цього на столик мікроскопа
кладуть ізотропний мінерал (галеніт), потім в опак-ілюмінатор
встановлюють пластинку Накамурі. Гранична лінія пластинки
має збігатися з вертикальною ниткою хреста. Аналізатор необхідно посталити в точне положення схрещування, при якому
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обидві половини зерна під пластинкою Накамурі здаються однаково освітлені. Різниця між отриманим положенням схрещування і нульовим положенням аналізатора повинна вводитися до
всіх замірів значень Ar. Після визначення положення схрещування пластинка Накамурі виключається.
На столик мікроскопа встановлюється досліджуваний мінерал і візуально вибирається перетин, вільний від дефектів полірування, ямок, подряпин з найбільше вираженими ефектами анізотропії. У схрещених ніколях при вийнятому окулярі або при
виключеній лінзі Бертрана спостерігається поляризаційна фігура, 45°-ні положення якої визначаються за максимальним розходженням ізогір. Вони можуть бути також визначені як середнє
між положеннями погасання.
Вибраний переріз мінералу встановлюється в одне із 45°-их
положень. У цьому положенні включається аналізатор і обертається до відновлення хреста. Для кожного перерізу визначаються
чотири 45°-ні положення і для кожного з них – видимий кут обертання. У загальному випадку відновлення лінійної поляризації
досягається обертанням не тільки аналізатора, але й еліптичного
компенсатора, якого поки що в комплекті мікроскопа немає. Тому
в мінералах із сильною еліптичною поляризацією не вдається замірити видимий кут обертання. До таких мінералів належать рамельсбергіт, сафлорит, піротин, самородні елементи та ін.
Теоретично положення погасання і просвітлення мають змінюватися через 90°, але практично це не завжди відбувається у
зв'язку з натягом об'єктива та іншими дефектами оптичної системи мікроскопа. Визначаються чотири положення і значення Ar
вираховується за формулою
A  A3 A2  A4
Ar  1
:2.

2
2
Крім візуального методу визначення видимого кута обертання, запропонований також його фотометричний варіант. Ця
установка складається із спектрофотометра і мікроскопа із спеціальним окуляром та аналізатором.
Рудні мінерали характеризуються як різною абсолютною величиною видимого кута обертання, так і різним характером його
дисперсії. Так, у самородного селену, бертьєриту і антимоніту
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відмічається зменшення видимого кута обертання зі збільшенням довжини хвилі, причому оптично нерозрізнювані бертьєрит
і антимоніт відрізняються за характером дисперсії видимого кута обертання. Для ільваїту характерно збільшення видимого кута обертання зі збільшенням довжини хвилі. Для ковеліну типовий складний характер дисперсії видимого кута обертання. Поведінка спектра видимого кута обертання аналогічна характеру
спектрального двовідбиття мінералів (рис. 22). Таким чином,
дисперсія видимого кута обертання може бути додатковою діагностичною характеристикою анізотропних мінералів.
R1–R2
100
R1
90
70

1
2
3
4
5

50
30
10
400
Ar, град

500

600

λ, нм

21
19
17
15
13
11

1

9
7
5

5
1
3

3
1
400

2

4

500

600

λ, нм

Рис. 22. Співвідношення характеру двовідбиття
і видимого кута обертання [21]:
1 – тугариновіт; 2 – тунгстеніт; 3 – селен самородний;
4 – халькостибіт; 5 – ковелін
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Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Засвоїти техніку визначення спектрів відбиття ізотропних
мінералів.
2. Дати визначення спектрів відбиття анізотропних мінералів.
3. Навчитися визначати вісь та оптичний знак рудного міне
ралу.
4. Ознайомитися з кількісною характеристикою кольору
рудних мінералів і методами їхнього визначення.
5. Пояснити суть методу еліпсометрії та його переваги пе
ред іншими оптичними методами.
6. Пояснити зв'язок еліпсометрії з іншими фізичними та оп
тичними параметрами рудних мінералів.
7. Виміряти видимий кут обертання та його дисперсію.
Видимий кут обертання як ступінь сили ефекту анізотропії.
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РОЗДІЛ 7
Візуальні мікроскопічні методи
спостереження оптичних
властивостей рудних мінералів
В процесі дослідження аншліфів з метою діагностики рудних
мінералів візуально визначаються оптичні властивості: відбиття,
двовідбиття, колір, ефект анізотропії, поляризаційні фігури і
внутрішні рефлекси. Надійність і точність якісних визначень
залежить від знань, досвіду і зорової пам'яті дослідника.

7.1. Відбиття
Відбиття – властивість полірованої поверхні відбивати певну
кількість світла, яка на нього падає. Цю особливість визначають
без аналізатора. Рудні мінерали сильно відбивають світло і виглядають в аншліфі світлими, яскравими. Жильні мінерали слабо відбивають світло і тому здаються сірими, темно-сірими, темними.
Яскравість рудних мінералів у полірованому шліфі неоднакова.
Найбільш блискучими виглядають самородні метали, арсеніди,
антимоніди, телуриди з R ≥ 60 %; менш яскравими, але світлими –
сульфіди з R = 30–60 %; світлими і світло сірими – оксиди з R = 10–
30 %; темно-сірими – нерудні мінерали (силікати, оксиди, карбонати, сульфати), у них дуже низьке відбиття – R = 4–10 % (табл. 6).
Відбиття рудного мінералу можна представити формулою
R  I r / I o  100% ,
де Ir – інтенсивність відбитого світла; Io – інтенсивність падаючого світла.
Показник відбиття R залежить від показника заломлення і середовища (повітря або імерсійна рідина) між матеріалом і фрон161

тальною лінзою об'єктива, а також від показника поглинання
мінералу. Для ізотропних і анізотропних прозорих мінералів величина R може бути вирахувана за формулою Френеля
2
2
n  nu 
n  1


R
або
,
2
2
 n  nu 
 n  1
де n – показник заломлення мінералу; nu – показник заломлення
середовища (у повітрі nu = 1,00, а в гліцерині nu = 1,500, у кедровій олії nu = 1,516).
Для ізотропних абсорбуючих мінералів використовується
формула Бера
2
n  nu   K 2

R
,
2
 n  nu   K 2
де K – показник поглинання.
Чим вище значення n i K, тим більше відбиття мінералу. Велике значення R обумовлено або великими значеннями К, або
високими значеннями n, або n і К. Відбиття мінералу в повітрі
вище, ніж в олії (табл. 7).
Величина R мінералу змінюється для різних хвиль монохроматичного світла.
Так, у галеніту в повітрі в зеленому світлі (λ = 546 нм) R дорівнює 43,4 %, в оранжевому (λ = 589 нм) – 41,6 %, у червоному (λ =
650 нм) – 40,0 % [26]. Це явище називається дисперсією відбиття.
Для анізотропних рудних мінералів кількісно визначаються
два показники для одновісних мінералів – R0, Rе, три для двовісних Rg, Rp, Rm, один для ізотропних – R. Для ізотропних і анізотропних мінералів, крім цього, визначається показник відбиття в
повітрі Rn і в імерсійному середовищі Ri. Кількісна оцінка відбиття мінералу проводиться за відносною яскравістю в аншліфі
порівняно з поряд розташованим мінералом. Більш темний мінерал із двох зіставних має більш низьке відбиття, а найбільш
світлий і яскравий мінерал – більш високе; точність візуального
визначення R ± 5 %.
У повітрі відбиття мінералу спостерігають за невеликих збільшень. Невеликі відмінності, які ледве помітні в повітрі, значно підсилюються в масляній імерсії. Для якісної оцінки рекомендуються
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імерсійні об'єктиви слабких збільшень. За еталони беруться свіжовідполіровані мінерали (коефіцієнт відбиття, %): срібло – 95, мідь –
90, платина – 70, залізо – 64, пірит – 53, галеніт – 44, буланжерит –
37, гематит – 25, хроміт – 14, шеєліт – 10, кварц – 4.
Таблиця 6
Відбивна здатність деяких мінералів

Мінерали
Срібло самородне
Золото самородне
Мідь самородна
Вісмут самородний
Телуровісмутит
Сильвініт
Калаверит
Пірит
Арсенопірит
Нікелін
Халькопірит
Вісмутин
Галеніт
Антимоніт
Кіновар
Аурипігмент
Магнетит
Ільменіт
Сфалерит
Повеліт
Шеєліт
Кварц

Формула

Клас

Ag
Au
Cu
Bi
Bi2Te3
AqAuTe4
AuTe2
FeS2
FeAsS
NiAs
CuFeS2
Bi2S3
PbS
Sb2S3
HqS
As2S3
Fe3O4
FeTiO3
ZnS
CaMoO4
CaWoO4
SiO2

метал
метал
метал
метал
телурид
телурид
телурид
сульфід
сульфоарсенід
арсенід
сульфід
сульфід
сульфід
сульфід
сульфід
сульфід
оксид
оксид
сульфід
оксид
оксид
оксид
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Відбивна
здатність, %
95,0
83,0
81,0
62,0
59,0–62,0
60,0
55,0–58,0
53.0
53,0
50,0
48,0
48,0
44,0
40,0
25,0
23,0
21,0
18,0
18,0
11,0
10,0
4,0–4,5
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Монохрматичне
світло
синій
зелений
оранжевий
червоний
синій
зелений
оранжевий
червоний
синій
зелений
оранжевий
червоний
синій
зелений
оранжевий
червоний

470
546
589
650
470
546
589
650
470
546
589
650
470
546
589
650

186–219
194
д

1195–1210
1206
(3002)
д

69–78
72
ст., вг., вип.
42–109
77
д

Халькопірит,
CuFeS2
тетрагональна

Хроміт,
(Mq,Fe)(Cr,Al,Fe)2
O4
гексагональна

Ковелін,
CuS
гексагональна

і)

λ,
нм
43,7–43,9
43,9–44,2
44,2–44,4
44,0–44,2

43,5–43,7
42,9–43,3
43,9–44,2
39,8–44,1

23,1–23,7
22,1–23,7
21,5–22,1
20,8–21,5
42,8–43,4
42,6–43,2
38,4–39,0
36,2–36,8

7,7–8,1
7,0–7,4
6,7–7,1
6,6–7,0
32,9–33,3
32,5–33,1
28,1–28,7
26,3–26,9

14,0–14,4
13,8–14,2
11,0–11,5
10,8–11,4

Rq

Rp

у повітрі

26,8–27,2
26,5–26,9
22,4–22,8
22,3–22,7

2,0
2,0
5,1–5,3
6,4–6,6

Rq
32,3–32,6
32,5–32,8
34,4–34,8
35,3–35,6

36,9–37,3
36,7–37,1
32,0–32,2
32,3–32,7

9,4–9,6
8,8–9,2
17,8–18,2
20,6–21,0

5,3–5,5
5,2–5,4
3,5–3,7
3,4–3,6

32,2–32,4
32,4–32,6
34,2–34,5
34,7–35,0

Rp

в імерсії

Показники відбиття, %

Таблиця 7

Примітка: 1. Форма відбитку вдавлювання: д – досконала; ст. – слаботріщинувата; т – тріщинувата; вг – вгнута; вп –
опукла. 2. Для 546 нм значення R мають бути обов'язково. 3. Для халькопіриту і ковеліну Rp = 0 і Rg = E.

Стибніт,
Sb2S3
ромбічна

Мінерал,
хімічний склад,
сингонія

Мікротвердість
за Вікерсом,
за величини навантаження
100 г

і

Стандартна таблиця (Прийнята 1964 р. Міжнародною комісією рудної мікроскопії

На якісне візуальне визначення відбиття мінералів впливають
такі фактори.
1. Важливе значення має досконале полірування мінералу. При
великій кількості тріщин, подряпин, вибоїн і пор на полірованій поверхні мінералу R знижується на декілька відсотків (напр., у гідроксидів марганцю, заліза). Тому в аншліфі вибирають зерна без цих
дефектів, установлюють їх у поле зору і порівнюють з еталоном.
2. Візуальне визначення інтенсивності R виразно забарвлених
мінералів необхідно проводити за допомогою відповідних світлофільтрів – синього, зеленого, оранжевого, жовтого, червоного
(напр., для халькопірита – із жовтим, для ковеліну – із синім
і т. д.), щоб при спостереженні колір мінералу не впливав на величину R. У мінералі R буде більше з тим світлофільтром, колір
якого близький до забарвлення мінералу, і навпаки. Світлофільтр установлюється в щілину опак-ілюмінатора або накладається зверху на окуляр.
3. Відбиття анізотропних мінералів змінюється з орієнтацією
зерен, тому величину R необхідно оцінювати в найбільш яскравих і світлих зернах.
4. Для деяких мінералів зміна величини R обумовлена зміною
хімічного складу – ізоморфними домішками хімічних елементів
і субмікроскопічними включеннями. Так, підвищена інтенсивність відбиття самородного золота спостерігається при входженні в нього срібла, для самородної платини збільшення інтенсивності відбиття пов'язано зі збільшенням вмісту заліза, аналогічне явище помітне і у сфалериті. Заміщення сірки миш'яком
або сурмою у структурі арсенопіриту викликає значне підвищення інтенсивності відбиття. Зі збільшенням вмісту урану і
торію в цирконах інтенсивність відбиття значно зменшується.

7.2. Двовідбиття
Двовідбиття є однією із характерних властивостей мінералу.
Воно позначається символом ΔR. Діагностичне значення цієї
характеристики досить велике. Двовідбиття проявляється в анізотропних рудних мінералах з поляризатором при обертанні
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столика мікроскопа на 360º. Спостереження двовідбиття слід
проводити із світлофільтром денного світла при строго визначеному положенні поляризатора, яке відповідає горизонтальному
напрямку коливань падаючого світла.
Для сильноанізотропних мінералів при обертанні столика мікроскопа характерні значні зміни відбиття, інколи й кольору. При
цьому зерна мінералу з різною орієнтацією, розташовані в аншліфі поряд, значно відрізняються один від одного за кольором і відбиттям. Явище двовідбиття полягає в тому, що анізотропний рудний мінерал при обертанні предметного столика на 360º через
кожні 90º змінює свою яскравість або колір. Описаний ефект називається двовідбиттям і чисельно виражається різницею головних показників мінералу: ΔR = Rg – Rp. Наприклад, абсолютне
значення ΔR молібденіту 44 – 15 = 29 %; антимоніту 44 – 30 = 14 %;
графіту 23 – 4 = 19 %; ковеліну 20 – 5 = 15 %; кальциту 6 – 2 = 4 %.
В ізотропних мінералів двовідбиття відсутнє.
І. С. Волинський [6] запропонував виражати ступінь оптичної
анізотропії мінералу через поняття відносної величини відбиття:
( Rg  R p )
Rвідн 
 100 % .
Rg
У мінералів з ΔRвідн. ≈ 5 % (кварц, барит) двовідбиття в повітрі не помічається. Мінерали з ΔRвідн ≈ 10–15 % (гематит, джемсоніт) характеризуються слабким двовідбиттям. Мінерали з
ΔRвідн. ≈ 30 % (антимоніт, кальцит) мають сильне двовідбиття,
мінерали з ΔRвідн. ≈ 45–70 % (молібденіт, графіт, валеріїт) – виключно сильне двовідбиття. Візуально в анізотропних мінералах
за інтенсивністю розрізняють сильне і слабке двовідбиття.
Сильне двовідбиття може спостерігатися в одному монозерні
мінералу в повітрі з об'єктивами малого збільшення (4×, 7×, 9×) і
характеризується різною яскравістю, рідше кольоровим ефектом.
Наприклад, у молібденіту ефект двовідбиття виражається у зміні
яскравості зерен мінералу при обертанні столика мікроскопа від
білого, світло-сірого до сірого тону, у ковеліну кольоровий ефект
двовідбиття – колір його змінюється від світло-голубого і сірого
до темно-синього з ніжним бузковим відтінком. До мінералів із
сильним двовідбиттям належать антимоніт і графіт.
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Слабке двовідбиття проявляається тільки в агрегаті різноорієнтованих зерен досліджуваного мінералу в імерсійній рідині з
об'єктивами малого збільшення (11×), наприклад в арсенопіриті,
піротині, ільменіті.
Двовідбиття спостерігається як в непрозорих, так і в напівпрозорих мінералах. Для деяких прозорих мінералів з високим
двозаломленням (карбонати Са, Mg, Fe, Pb, Zn) характерне сильне двовідбиття. Кварц, барит, гіпс, польові шпати не мають
двовідбиття.
При вивченні двовідбиття мінералу в поле зору мікроскопа
встановлюють мономінеральну ділянку, в якій містяться декілька різноорієнтованих зерен. Краще всього вивчати двовідбиття
на таких мінералах, як молібденіт, графіт, антимоніт, ковелін,
піротин, арсенопірит, кальцит.

7.3. Колір рудних мінералів
Колір рудного мінералу у відбитому світлі – важлива діагностична ознака. Відчуття кольору виникає в сітчатці ока під
впливом світлових хвиль. За довжиною хвилі (нм) у спектрі видимого світла виділяють три ділянки: довгохвильову (червоний і
оранжевий кольори), середньохвильову (жовтий і зелений кольори) і короткохвильову (голубий, синій, фіолетовий кольори).
Видимі оком спектри кольорів (нм):
 фіолетовий – 390–450;
 синій – 450–480;
 голубий – 480–510;
 зелений – 510–550;
 жовтий – 550–585;
 оранжевий – 585–620;
 червоний – 620–760.
Колір мінералу у відбитому світлі залежить від показників заломлення і поглинання або від дисперсії відбиття. Якщо мінерал
для певної довжини хвилі має найбільше значення відбиття, ніж
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для інших довжин хвиль монохроматичного світла, тоді він у відбитому світлі буде мати колір або відтінок, відповідний характерній хвилі. Наприклад, найбільша величина відбиття 23,7 % у повітрі для ковеліну фіксується в синьому світлі, для халькопіриту найбільша величина відбиття 44,4 % – в оранжевому світлі.
Візуально колір мінералу визначається порівняно з кольором
сусідніх мінералів на рудному або порівняльному мікроскопі.
Зазвичай колір досліджуваного мінералу порівнюється з кольором еталонів – галеніту, сфалериту, халькопіриту, піриту. З галенітом порівнюються всі мінерали, із сфалеритом – мінерали з
коефіцієнтом відбиття (R) менше 17–18 %. При цьому визначається кольоровий відтінок мінералу.
Порівнюючи досліджуваний мінерал з мінералом-еталоном,
можна визначити його забарвлення і особливо кольоровий відтінок мінералу так званої безбарвної групи. Визначення відтінку
безбарвних мінералів у відбитому світлі полегшується застосуванням червоного, жовтого і зеленого світлофільтрів, як було
вже відмічено при визначенні відбиття кольорових мінералів.
При зеленому світлофільтрі найбільше відбиття буде у мінералів
із зеленим і синім відтінком (піраргірит, прустит, буланжерит);
при червоному – у мінералів з червоним, рожевим і оранжевим
відтінком (арсенопірит, рамельсбергіт, хлоантит).
Погана якість полірування заважає визначенню кольору рудних мінералів у відбитому світлі. Так, халькозин при досконалому поліруванні є білим з голубим відтінком, а при поганому –
голубим; пірит у доброму поліруванні є білим із жовтуватим
відтінком, у погано відполірованих шліфах має жовтий колір.
Перш ніж приступити до вивчення аншліфа, потрібно його ретельно протерти замшею або шматочком сукна, щоб стерти пил і
тонкі плівки, що часто утворюються на мінералах, які легко
окиснюються, що заважає визначити їхнього кольору.
Мінерали мають більш світле забарвлення при сильному
джерелі світла. Тому при визначенні кольору необхідно користуватися джерелом світла однієї інтенсивності й з одними і тими
самими світофільтрами.
При візуальному вивченні кольору рудних мінералів велику
роль відіграє фон навколишніх мінералів. Так, халькопірит у
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присутності піриту і галеніту здається яскраво-жовтим, поряд із
золотом сприймається як зеленувато-жовтий, а в сусідстві із самородною міддю – зеленуватим; тенантит – є білим на фоні
сфалериту і жильних мінералів і сірим у присутності галеніту.
Визначення кольору рудного мінералу являє взагалі собою
трудність для студента або малодосвідченого дослідника. Точність візуального визначення кольору мінералів набувається
шляхом довгої практики. Чим довше працює дослідник з аншліфами, тим кращий він діагностик.
За кольором мінерали у відбитому світлі можна поділити на
дві групи: 1) незабарвлені й слабо забарвлені; 2) яскраво забарвлені. До безбарвних належить більша частина рудних мінералів.
Колір їх білий, світло-сірий і сірий. Еталонами безбарвних мінералів є: галеніт – білий; сфалерит – сірий; шеєліт – темно-сірий;
кварц – темно-сірий. Слабо забарвлені мінерали – це безбарвні
мінерали зі слабкими відтінками блідих тонів: голубі, жовтуваті,
коричнюваті, рожеві, зеленуваті. Відтінок кольору мінералу визначається на фоні галеніту або в маслі. Слабо забарвлені мінерали розповсюджені менше, ніж безбарвні.
Група яскраво забарвлених мінералів, або кольорових нечисленна. Колір таких мінералів легко визначити під мікроскопом.
Виділяються мінерали жовтого, рожевого і синього кольору.
Еталонами яскраво забарвлених мінералів є: халькопірит – жовтий; борніт свіжовідполірований – рожевий; ковелін – синій.
При визначенні кольору рудних мінералів велике значення
має фон сусідніх мінералів. Халькопірит у контакті з галенітом
жовтий, поряд із золотом сприймається як зеленувато-жовтий.
Колір мінералу в повітрі відрізняється від кольору мінералу в
масляній імерсії. Для одних мінералів різниця в кольорі незначна, для інших кольоровий відтінок стає інтенсивнішим.
С. А. Юшко [35] запропонувала деякі мінерали як еталони:
білий – галеніт, світло-сірий – тенантит, сірий – сфалерит, кремовий – піротин, жовтий – халькопірит, кремово-жовтий – нікелін, синій – ковелін (Дод. А). Порівнюючи досліджуваний мінерал з мінералом-еталоном, можна визначити його забарвлення і
особливо кольоровий відтінок. Визначення відтінку безбарвних
мінералів у відбитому світлі полегшується й уточнюється вико169

ристанням червоного, жовтого і зеленого фільтрів. При зеленому світлофільтрі найбільше відбиття буде у мінералів із зеленим
і синім відтінком (піраргірит, прустит, буланжерит); при жовтому – у мінералів із жовтим відтінком (пірит, марказит, халькопірит); при червоному – у мінералів із червоним, рожевим і оранжевим відтінком (арсенопірит, рамельсбергіт, хлоантит).
В анізотропних мінералах, що характеризуються двовідбиттям,
колір мінералів для розрізів Rе і R0 може бути різним. Такі мінерали
характеризуються кольоровим двовідбиттям або відбивним плеохроїзмом (валеріїт жовтий по Rе і фіолетовий по R0; умангіт червоний по Rе, синій по R0, ковелін голубий по Rе, синій по R0).
Колір поверхні у відбитому світлі зумовлений дисперсією
відбиття. Показник заломлення, коефіцієнт поглинання та коефіцієнт відбиття досліджуваного мінералу можуть змінюватися
залежно від довжини хвилі монохроматичного світла, яке падає
на аншліф. Це явище називається дисперсією оптичних констант. Виділяються два основні типи дисперсій. Для першого типу характерне зменшення значень оптичних констант зі збільшенням довжини хвилі світла. У другому випадку значення коефіцієнтів відбиття зростають зі збільшенням довжини хвилі.
Досліди з вивчення оптичних властивостей рудних мінералів
дозволили виділити 12 характерних спектрів відбиття у видимому діапазоні [11].
Дисперсійні криві можуть бути використані для кількісної характеристики кольору рудних мінералів у відбитому світлі. Оскільки спектр відбиття – це сукупність абсолютних значень R мінералу для різних довжин хвиль світла, він може бути охарактеризований коефіцієнтом дисперсії, який вимірюється різницею між
крайніми по спектру величинами відбиття F = R680 – R480.
Довжини хвиль 680 і 480 нм оптимальні для видимої частини
спектра. Коефіцієнт дисперсії F характеризує колір і відтінок мінералу у відбитому світлі, при F > 0 мінерали мають рожевий і кремовий відтінок; при F < 0 мінерали характеризуються голубими і
зеленими кольорами та відтінками; при F = 0 мінерали безбарвні.
Сильноанізотропні й з великим двовідбиттям мінерали характеризуються ще одним параметром – дисперсією двовідбиття,
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яка рівна: g = Fg – Fp. Для визначення кольору мінералу під мікроскопом необхідно дотримуватися таких умов.
1. Установка мікроскопа: виключають аналізатор, добре
центрують освітлення мікроскопа, включають його на повну
потужність, широко розкривають обидві діафрагми, установлюють слабкі об'єктиви зі збільшенням 4×, 7× і 9×; бажано
встановити скляну пластинку в опак-ілюмінаторі.
2. У поле зору мікроскопа розміщують добре відполіровані й чисті поверхні досліджуваного матеріалу і еталона або
досліджуваного мінералу і мінералу з відомим показником
коефіцієнта відбиття.

7.4. Визначення оптичної
анізотропії рудних мінералів
Анізотропія мінералів – основна якісна діагностична ознака. Рудні мінерали в поляризованому відбитому світлі поділяються на ізотропні та анізотропні. До групи ізотропних мінералів входять мінерали кубічної сингонії та аморфні, анізотропних – інших сингоній.
Ізотропний мінерал при схрещених ніколях залишається темним і не просвітлюється при повороті столика на 360º. Деякі рудні мінерали кубічної сингонії (кобальтин, борніт) часто слабоанізотропні – це аномальна анізотропія. Анізотропні мінерали
при схрещених ніколях і при обертанні столика мікроскопа змінюють свій колір або яскравість. Ефект анізотропії слід спостерігати без світлофільтра синього кольору при схрещених ніколях із включеною призмою рефлектора. Спостерігається чотирикратне погасання анізотропного зерна через кожні 90º при
обертанні столика мікроскопа. Для одних мінералів характерно
пряме погасання (мелоніт, вісмутин, нікелін та ін.), для інших –
косе (люцоніт, вольфраміт, малахіт тощо). Деякі мінерали супроводжуються кольоровим ефектом анізотропії.
Поляризаційне забарвлення, яке з'являється в анізотропному
мінералі при схрещених ніколях, обумовлене головним чином
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дисперсією двовідбиття. Таке забарвлення проявляється як у
повітрі, так і в імерсійному середовищі, причому в маслі вони
краще помітні. Кольоровий ефект проявляється при строго
схрещених ніколях і сильному освітлені. Наприклад, у ковеліну
колір змінюється від червоного до синього, арсенопіриту – від
голубого до рожевого, піротину – від жовтого до фіолетового.
Кольорові ефекти анізотропії залежать від перерізу зерен і
повноти схрещування ніколів. Вони не завжди добре помітні
через такі причини: поляризаційні забарвлення мінералів постійні тільки в тому випадку, коли ніколі точно схрещені; правильна установка ніколів контролюється чергуванням положень
темноти строго через 90º при обертанні столика мікроскопа; чітка зміна кольору проходить при малих поворотах кристала в
обох напрямках від положення темноти; положенням не зовсім
схрещених ніколів користуються при спостереженні слабкого
ефекту анізотропії, який не вдається помітити при строго схрещених ніколях; поляризаційні кольори візуально сприймаються
різними людьми по-різному; інтенсивність і навіть відтінки поляризаційного кольору мінералу змінюються залежно від марки
мікроскопа; необхідно також ретельно центрувати об'єктиви.
У мінералів з безбарвним ефектом анізотропії при схрещених
ніколях і обертанні столика мікроскопа змінюється яскравість. У
результаті мінерали стають сірими і світло-сірими (вольфраміт,
кіновар, рутил, ільменіт, гематит). Для мінералів гексагональної,
тригональної, ромбічної, моноклінної і триклінної сингонії більшість перерізів анізотропні, але деякі перетини здаватимуться
повністю ізотропними. Тому спостерігати ефект анізотропії потрібно на декількох зернах мінералу. У більшості напівпрозорих
і прозорих мінералів ефект анізотропії досить слабкий за винятком деяких карбонатів, і маскується внутрішніми рефлексами.
При схрещених ніколях у деяких мінералів чітко проявляється
двійникування і зональна будова.
Для спостереження анізотропії мінералів у відбитому світлі
застосовують звичайні поляризаційні мікроскопи з опакілюмінатором і поляризатором. Поляризатор розміщують перед
вікном опак-ілюмінатора між освітлювачем і рефлектором таким
чином, щоб площина коливань поляризованого світла, яке прой172

шло через поляризатор, була строго паралельна площині падіння
поверхні призми або скляної пластини опак-ілюмінатора.
Установка оптичної системи мікроскопа для роботи в поляризованому світлі з метою визначення анізотропії мінералів
проводиться таким чином.
На столик мікроскопа поміщають аншліф якого-небудь ізотропного мінералу з низьким відбиттям. Часто для цього використовують добре відполіровану скляну пластинку. У тубус мікроскопа вводять аналізатор, а поляризатор обертають до появи
повної темноти, яка має залишатися постійною при повороті
столика на 360º. Але якщо аншліф з ізотропним мінералом установлений не в строго горизонтальному положенні, то при повороті столика на 360º через кожні 180º буде відбуватися певне
просвітлення полірованої поверхні мінералу. Це явище проявляється тим чіткіше, чим більше установка полірованої поверхні
аншліфа відрізняється від горизонтальної. Воно може бути помилково сприйнято як позитивний ефект анізотропії мінералу.
Для виявлення анізотропії мінералів, особливо слабоанізотропних, роботу рекомендується проводити з ніколями (поляризатором і аналізатором), дещо виведеними із схрещеного положення. У таких випадках попередню установку мікроскопа проводять за яким-небудь відомим ясно анізотропним мінералом
(молібденіт, буланжерит, піротин), добиваючись найбільш різного ефекту анізотропії.
Використання поляризованого відбитого світла полягає в основному у визначенні того, є досліджуваний мінерал ізотропним
чи анізотропним, а також у ступені анізотропності мінералу. За
інтенсивністю ефекту поляризації анізотропні мінерали поділяються на три групи [11]:
 сильноанізотропні – ефект анізотропії спостерігається
в монокристалах при обертанні столика мікроскопа (молібденіт, графіт, антимоніт, ковелін, піротин, марказит, арсенопірит, нікелін);
 чітко анізотропні – ефект анізотропії проявляється в
агрегаті різноорієнтованих зерен (вольфраміт, кіновар, буланжерит, каситерит, ільменіт, магнетит, хроміт, бляклі руди,
галеніт); деякі мінерали кубічної сингонії зрідка виявляють
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аномальну анізотропію (пірит, кобальтин, борніт, куприт);
такі явища властиві і прозорим мінералам (лейцит, гранат);
 слабоанізотропні – виявляють ефект анізотропії тільки
в різноорієнтованих зернах агрегату, особливо при спостереженні в імерсії при сильному освітленні (халькопірит, айкініт, вюртцит, брауніт, вольфраміт).
При визначенні ступеня анізотропії мінералу в аншліфі обирається місце, де скупчуються різноорієнтовані зерна мінералу; у
поляризованому світлі одні з них будуть темнішими, інші світлішими. Потім обертають столик мікроскопа; при повному повороті столика фіксуються чотири положення мінімуму інтенсивності
освітлення кожного зерна через кожні 90º. Із чотирьох положень
зазвичай два різко виражені – темне і світле, а два – слабкіше. У
сильноанізотропних мінералів будуть помітні всі чотири зміни в
освітленні зерен; у слабоанізотропних можна виявити тільки два.
У прозорих мінералів визначенню ефекту анізотропії заважають внутрішні рефлекси. Але якщо обертати поляризатор,
виводячи його із схрещеного положення, можна спостерігати
момент, коли внутрішній рефлекс не проявляється, а різноорієнтовані зерна прозорого анізотропного мінералу матимуть різне
освітлення. При повороті столика мікроскопа на 360º це явище
виявляється досить однозначно.
Явище анізотропії мінералів чітко виявляються шляхом вивчення поляризаційних фігур у світлі, яке сходиться, методом
коноскопії.

7.5. Поляризаційні
або коноскопічні фігури
Поляризаційні або коноскопічні фігури спостерігаються в
рудних мінералах при відбитому світлі, яке сходиться. Застосовуючи об'єктиви великих збільшень (40x і більше) у рудному мікроскопі, отримують так зване коноскопічне світло. Дослідження в такому світлі проводяться на рудному мікроскопі ПОЛАМ
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Р-312, який має аналізатор, що обертається, який зблокований з
польовою діафрагмою, пластинкою Накамурі та лінзою Бертрана. Поляризаційні фігури отримують при схрещених ніколях з
лінзою Бертрана і включених апертурній і польовій діафрагмах з
об'єктивами 40× і 95×. У коноскопічному відбитому світлі фігури
у ізотропних і анізотропних мінералів різні.
Поляризаційні фігури ізотропних мінералів. У строго
схрещених ніколях ізотропні перерізи дають чорний хрест на
білому або майже білому полі (див. рис. 11), паралельний ниткам окуляра. Хрест не змінюється при обертанні столика мікроскопа та аналізатора. При повороті поляризатора чорний хрест
розпадається на дві ізогіри, які розходяться по діагоналі в протилежні квадранти. Ізогіри в одних мінералів залишаються чорними, а в інших виникають кольорові облямівки або дисперсія
ізогір (див. рис. 12). Відтінки, чіткість і ширина кольорових облямівок у кожного мінералу різні. В одному випадку облямівки
на ввігнутих сторонах ізогір мають червоний колір, а на опуклих
– синій, в іншому – навпаки, синій і червоний (хроміт, дигеніт,
тетраедрит). На жаль, багато ізотропних мінералів дають фігури
з дуже слабкими дисперсійними облямівками. Поляризаційні
фігури самородного золота, срібла і міді виявляють другий тип
дисперсії – дисперсію еліптичності. Якщо отримати поляризаційну фігуру (чорний хрест) свіжо відполірованого золота і повернути поляризатор, то ізогіри почнуть розходитися звичайним
способом. Кінці їх залишаються чорними. Середні їхні частини
розмиті й забарвлені в жовтий або оранжевий колір. Ця властивість може бути використана для того, щоб відрізнити дрібні
зерна золота від піриту і халькопіриту.
У процесі вивчення дисперсійних облямівок поляризаційних
фігур рудних мінералів потрібно дотримуватися обережності.
Бажано перевірити поляризаційну фігуру обертанням поляризатора за годинниковою стрілкою і проти від схрещеного положення. У тому випадку, коли поляризаційні фігури виявляться
однаковими в обох парах квадрантів, можна бути впевненим, що
ці оптичні аномалії справжні, а не обумовлені недосконалістю
оптичної системи мікроскопа.
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Поляризаційні фігури анізотропних мінералів. На ізотропних перерізах, перпендикулярних до осі С одновісного мінералу,
фігура виглядає так, як і для ізотропного мінералу. Чорний хрест
розходиться при обертанні столика. На інших кристалографічних
перерізах анізотропного мінералу при точно схрещених ніколях
чорний хрест змінюється з поворотом столика мікроскопа (див.
рис. 11). У чотирьох положеннях столика через кожні 90º фігура
являє собою чорний хрест на білому полі. Поворот столика від
цих положень викликає розпад фігури на дві ізогіри, які переміщуються в боки від центра поля. При повному обертанні столика
на 360º ізогіри розходяться двічі в північно-західний і південносхідний квадранти поля і двічі у північно-східний і південнозахідний квадранти, причому рух в одному напрямку чергується з
рухом у другому напрямку. Величина розходження ізогір (у положенні 450, 1350, 2250, 3150) залежить від кристалографічної орієнтації перерізу і змінюється від 0 у перерізах одновісного кристала, перпендикулярних осі С, до максимуму в перерізах, паралельних осі С. Величина максимального розходження ізогір сильно
коливається від мінералу до мінералу. Найменше розходження,
яке можна спостерігати, виявляє халькопірит. Хрест цього мінералу при обертанні столика лише трохи порушується і справжнього розходження ізогір не відбувається. Ковелін має найбільше
розходження ізогір серед відомих рудних мінералів. При положенні ізогір в 45º поляризаційні фігури цього мінералу лежать за
межами поля зору, якщо переріз зерен паралельний осі С. У білому світлі деякі анізотропні мінерали мають кольорові облямівки.
Досліднику-початківцю рекомендується вивчати поляризаційні
фігури анізотропних мінералів на прикладі халькопіриту, ковеліну, молібденіту.
Послідовність спостережень і замірів поляризаційних фігур
на анізотропних перерізах така [35]:
I, а. При точно схрещених ніколях вибране зерно ставиться в
положення повного погасання. Видаляється окуляр або вводиться лінза Бертрана. У полі зору з'являється чорний хрест.
I, б. Обертають аналізатор. Хрест розпадається на дві ізогіри.
За характером кольорових облямівок роблять висновок про відносну дисперсію відбиття.
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II, а. Відновлюють нульове положення аналізатора. У полі
зору знову з'являється хрест. Беруть відлік на столику і записують його як нульову точку.
II, б. Повертають столик мікроскопа на 45º за годинниковою
стрілкою. Ізогіри, на які розпався хрест, розходяться на максимальну відстань. Наявність кольорових облямівок свідчать про
відносну дисперсію видимого кута і оцінюють ступінь розходження ізогір лінійно відносно діаметра поля зору.
III, а. Змінюють біле світло на монохроматичне (довжини
хвиль 486, 589, 620 нм). Обертанням аналізатора відновлюють
хрест. Відмічають напрямок повороту аналізатора відносно певного кристалографічного елемента мінералу і тим самим визначають напрямок обертання, яке викликано анізотропією, відносно тих же елементів.
III, б. Визначають за шкалою кут повороту аналізатора, величина якого відповідає видимому куту обертання.
III, в. Для уточнення отриманої величини столик мікроскопа
повертають за годинниковою стрілкою ще на 90º, зберігаючи
попереднє зміщене положення аналізатора. Ізогіри розходяться
на величину, у два рази більшу, ніж у першому випадку. Обертаючи аналізатор в бік, протилежний попередньому обороту,
знову відновлюють хрест і беруть відлік аналізатора, який обертається як повторний.
III, г. Повертають столик мікроскопа на 45º від нульової точки проти годинникової стрілки. Повторюючи ті ж операції,
отримують ще два значення.
Середнє арифметичне з усіх чотирьох відліків береться за кінцеву заміряну величину видимого кута обертання.

7.6. Внутрішні рефлекси
Внутрішні рефлекси притаманні лише для обмеженої кількості рудних мінералів, де вони використовуються як діагностична
ознака. Внутрішні рефлекси – це кольорові й безбарвні хвилі,
що відбиваються від внутрішніх елементів мінералу (тріщин,
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площин спайності, твердих і рідких включень), а також від границь зерен. Вони йдуть зсередини мінералу з усієї поверхні або
утворюють поодинокі чи групові відблиски. У результаті при
схрещених ніколях чи при косому освітленні спостерігаються
світові відблиски різного кольору (червоного, коричневого, жовтого, зеленого, синього). Для нерудних мінералів з відбивною
здатністю 5–10 % характерні безбарвні внутрішні рефлекси.
Внутрішні рефлекси не проявляються в мінералах з аномальною дисперсією відбиття, відсутні вони і в рудних мінералів з
відбивною здатністю понад 44 % (більше ніж у галеніту). Колір
внутрішніх рефлексів збігається з кольором мінералу в штуфах,
кольором його риски на фарфоровій пластинці або з кольором
його порошку. За інтенсивністю прояву внутрішніх рефлексів
рудні мінерали поділяються на три групи:
 внутрішні рефлекси відсутні – головним чином це група
непрозорих рудних мінералів з відбивною здатністю понад 44
% та мінерали, які мають чітко виражений колір у відбитому
світлі (борніт, нікелін, піротин, халькопірит, ковелін та ін.);
 слабкі внутрішні рефлекси – група напівпрозорих рудних мінералів з відбивною здатністю 10–44 % (вольфраміт,
гематит, тенантит, хроміт та ін.); внутрішні рефлекси для цих
мінералів вивчають у порошках або в імерсії;
 сильні внутрішні рефлекси – група напівпрозорих мінералів з R = 18–30 % і прозорих мінералів з R < 18 % (кіновар,
куприт, аурипігмент, реальгар, гринокіт, сфалерит, лазурит,
малахіт, кальцит та ін.).
Кольори внутрішніх рефлексів завжди є додатковими до відтінку мінералу у відбитому світлі. Так, сіро-білий з голубуватим
відтінком у відбитому світлі куприт характеризується червоними внутрішніми рефлексами; сірий з рожевим відтінком у відбитому світлі малахіт – зеленими внутрішніми рефлексами.
Кількість внутрішніх рефлексів також залежить від складу мінералу. Наприклад, у малозалізистому сфалериті вони численні; у
сильнозалізистому сфалериті, а також у сфалериті з включеннями
халькопіриту і піротину – рідкісні або зовсім відсутні.
Для виявлення внутрішніх рефлексів застосовують поляризоване відбите світло (схрещені ніколі), косе освітлення, колір по178

рошку, спостереження з масляною імерсією і ультраопак. Внутрішні ефекти виявляються краще за значних збільшень об'єктива, особливо з імерсійними об'єктивами.
При вивченні прозорих і напівпрозорих мінералів у відбитому світлі при схрещених ніколях одночасно спостерігаються
промені, які відбиті від полірованої поверхні мінералу, і промені, що відбилися зсередини мінералу. Характер цих двох типів
променів легко встановити, якщо поступово повертати аналізатор від 0 до 90º. Світло, відбите від полірованої поверхні, поступово гаситься аналізатором, тоді як промені світла, відбиті зсередини мінералу, не гасяться і їхній колір буде виявлятися чітко.
Це явище добре проявлено в ізотропних (прозорих чи напівпрозорих) мінералах. У прозорих анізотропних мінералах (аурипігмент, кіновар, малахіт, церусит та ін.) еліптично поляризоване
світло заважає повністю погасити промені, відбиті від полірованої поверхні мінералів. Тому око завжди буде фіксувати обидва
типи променів. Промені, відбиті зсередини мінералів, чітко спостерігаються в нормальному положенні кристалів. У всіх інших
положеннях одночасно будуть фіксуватися промені, відбиті й
від полірованої поверхні, і зсередини.
Внутрішні рефлекси мінералу в аншліфі визначають також у
косому освітленні. Для цього виймають лампочку з освітлювача
і направляють світло збоку на полірований шліф.
Колір порошку мінералу відповідає кольору його внутрішніх
рефлексів. Тому у слабопрозорих мінералів (ільменіт, хроміт,
вольфраміт) колір внутрішніх рефлексів можна визначити в порошку при косому освітленні або в імерсії. Порошок м'якіших
мінералів отримують шляхом дряпання аншліфа стальною голкою; порошок твердих мінералів – за допомогою гострих уламків кварцу або дряпання алмазною голкою.
Ще чіткіше можуть бути виявлені внутрішні рефлекси в імерсії. Застосування імерсії дозволяє добре виявляти внутрішні
рефлекси навіть у напівпрозорих мінералах (гетит, ільменіт, вольфраміт та ін.).
У дрібних зерен (менше 0,5 мм) і малопрозорих мінералів
внутрішні рефлекси навіть з використанням імерсії не завжди
можна виявити. У таких випадках необхідно застосовувати ультраопак або спеціальні об'єктиви для роботи в темному полі.
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Ультраопаком користуються з великими і малими збільшеннями. Він являє собою комбінацію конденсатора темного поля з
опак-ілюмінатором. За допомогою конденсатора темного поля
створюється освітлення полірованої поверхні аншліфа пучком косо
направлених променів, які безпосередньо в об'єктив не потрапляють. Напрямок цих променів такий, що в об'єктив потрапляють
тільки промені, які зазнали дифракції на об'єкті. Існують конденсори темного поля для об'єктивів малих збільшень та імерсійних. З
допомогою ультраопака можна вивчити прозорі й напівпрозорі
мінерали як в аншліфах, так і на поверхні сколів мінералів.
Характерні кольори внутрішніх рефлексів деяких рудних напівпрозорих мінералів наводяться нижче (Дод. Б):
 азурит – синій;
 алабандин – темно-зелений;
 аурипігмент – лимонно-жовтий;
 гаусманіт, танталіт – густо-кров'яно-червоний;
 гетит, рутил – від світло-жовтого до темно-коричневого;
 кіновар – світло-червоний до кров'яно-червоного;
 колумбіт – жовто-бурий до червоно-бурого;
 куприт, гематит, манганіт – кров'яно-червоний;
 лімоніт – жовто-бурий до темно-бурого;
 малахіт – зелений;
 піраргірит – темно-карміново-червоний;
 прустит – цегляно-червоний до кров'яно-червоного;
 реальгар, цинкіт – жовто-червоний;
 сфалерит, вюртцит, каситерит – білий, жовтий до коричневого;
 сидерит – безбарвний, жовтий до бурого;
 франклініт – густо-червоний;
 хроміт – жовто-бурий.
Кількісне визначення внутрішніх рефлексів ще не використовується в практиці вивчення рудних мінералів під мікроскопом
у відбитому світлі.
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Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Відрегулювати для визначення відбивної здатності мікроскоп та
іншу апаратуру.
2. Виконати порівняння відбивної здатності мінералів еталонної
колекції (самородна мідь, пірит, галеніт, булантерит, гема
тит,сфалерит, кварц та ін.).
3. Використовуючи еталонну колекцію, приступити до контроль
ного визначення відбивної здатності мінералів у рудах або запро
понованих навчальних зразках.
4. Вивчити і перевірити двовідбиття та явище анізотропії в еталон
них мінералах.
5. Визначити колір мінералів у відбитому світлі відносно кольору
мінераліветалонів.
6. Вивчити анізотропію та засвоїти специфіку виявлення кольоро
вого ефекту анізотропії.
7. Засвоїти оптичні явища в коноскопічному відбитому світлі.
8. Охарактеризувати внутрішні рефлекси та їхню залежність від
відбивної здатності мінералів.
9. Перевірити характерні кольори внутрішніх рефлексів в еталон
них мінералах.
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РОЗДІЛ 8
Фізичні властивості мінералів
8.1. Вивчення твердості
рудних мінералів
Твердістю мінералу називається здатність його поверхні чинити опір зовнішній механічній дії (дряпанню, шліфуванню, вдавлюванню). Твердість мінералів – складна інтегральна властивість,
що залежить як від кристалохімічних факторів (кристалічної
структури, валентності, хімічного зв'язку), так і від механічних,
що властиві будь-якому твердому тілу (пружність, пластичність,
міцність, крихкість, деформація). У більшості випадків механічні
фактори самі залежать від кристалохімічних, тобто від міцності
кристалічної гратки мінералів, яка у свою чергу залежить від густини і типу структури, а також від природи хімічного зв'язку між
структурними елементами – атомами, іонами, радикалами [25].
Для самородних елементів з металічним, змішаним (ковалентнометалічним) і ковалентним зв'язком і з координаційним і шаровим
типом структури твердість в основному залежить від кристалохімічного радіуса і валентності. Твердість мінералів цієї групи підвищується зі зменшенням кристалохімічного радіуса і зі збільшенням максимальної валентності в гетерополярних сполуках (табл. 8).
Для мінералів координаційної й каркасної структури з іонним, іонно-ковалентним і ковалентним зв'язками твердість підвищується зі збільшенням валентності, координаційного числа
атомів, ступеня ковалентності зв'язку між ними і зі зменшенням
міжатомних і міжіонних відстаней. Загалом, мінерали, в яких
переважає металічний зв'язок, характеризуються низькою твердістю і високою пластичністю. При збільшенні в мінералах частки ковалентного зв'язку зростає твердість, густина і зменшується пластичність.
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Таблиця 8
Залежність твердості самородних металів
від кристалохімічних параметрів

Метал
Сu
Аu
Аs
Sb
Ві
Сu
Fe

Металічний Ковалентний Максимальна Мікротвердість,
радіус
радіус
валентність
кг/мм2
1,28
126
1,44
53
1,21
104–128
1,41
98–119
1,22
21–23
1,28
II
126
III
135

Мінерали з іонним зв'язком характеризуються високою твердістю і невеликою густиною. Для мінералів з острівними, ланцюжковими і шаруватими структурами, в яких проявляється неоднорідність зв'язку, твердість визначається головним чином
міцністю найслабших із цих зв'язків. Для подібних мінералів з
істотно іонним зв'язком між радикалами твердість залежить від
тих же головних факторів, що характерні для попередньої групи. У мінералів із залишковим зв'язком, особливо шаруватої
структури (графіт, тальк, слюди), головним фактором, що контролює твердість, є ступінь деформації цих мінералів.
Наявність у мінералах гідроксильної групи або молекул води,
а також їхній металічний та колоїдний стан завжди зменшують
твердість порівняно з відповідними їм за складом мінералами.
Анізотропія твердості – це наявність у кристалі неоднакової
твердості в різних кристалографічних напрямках. Розрізняють
два види анізотропії твердості [18]:
 першого роду (полярна) – неоднакова твердість у різних
кристалографічних напрямках у межах однієї площини кристалів, граней, перерізу (антимоніт, телуриди, селеніди, дистен);
 другого роду (ретикулярна) – різна твердість граней і перерізів, що паралельні або перпендикулярні до кристалографічної осі в одному кристалі, яка залежить від атомної (ретикулярної) густини (вісмутин, циркон, берил).
Анізотропія першого роду фіксується у вигляді ромбоподібного
відбитку (фігура вдавлювання) і характеризується різними число183

вими значеннями мікротвердості, отриманими по двох діагоналях
одного відбитку. Анізотропія другого роду характеризується відбитком квадратної форми неоднакових розмірів на різних гранях, а
отже, і числові значення мікротвердості будуть відрізнятися.
Для кількісної оцінки ступеня анізотропії твердості використовують коефіцієнт анізотропії твердості мінералу Кн, який вираховується за формулою
Н
K н  max ,
H min
де Нmax і Нmin – максимальне і мінімальне значення мікротвердості, отримані для мінералів на різних перерізах і гранях або на
різних напрямках в одному перерізі.
Як випливає із формули, коефіцієнт анізотропії твердості –
величина відносна і завжди більша одиниці. Для кореляції коефіцієнта анізотропії зі структурними особливостями всі мінерали поділяються на три гомологічні типи:
1@й тип – мінерали кубічної й триклінної сингоній, для
яких характерний один, найнижчий коефіцієнт анізотропії
другого роду (КН1 = 1,0–1,12);
2@й тип – мінерали середніх сингоній з одним одиничним
напрямком у кристалах; вони, як правило, характеризуються
двома коефіцієнтами анізотропії К Н1 і К Н2 у межах (1,12–1,50);
3@й тип – мінерали ромбічної й моноклінної сингоній з трьома і більше коефіцієнтами анізотропії твердості (КН1-2... > 1,50);
вони мають три і більше одиничних напрямків у кристалах.
Коефіцієнти анізотропії твердості є величинами відносно постійними для кожного мінералу і можуть використовуватися для
діагностики анізотропних і близьких за твердістю мінералів.
Наприклад, в однакових за оптичними властивостями телуровісмутиту і тетрадиміту абсолютні значення мікротвердості перекриваються і відповідно дорівнюють 25–76 кг/мм2 (Нсер = 36 кг/мм2,
Hсер2 = 69 кг/мм2) і 32–93 кг/мм2 (Нсер1 = 59 кг/мм2, Нсер2 = 85 кг/мм2).
Розраховані для них коефіцієнти анізотропії твердості істотно
різні: 1,92 і 1,44.
Про чіткий зв'язок анізотропії твердості мінералів з їхньою
структурою свідчать дані з мікротвердості однотипних самородних елементів (Аs, Sb, Ві) з різним ступенем анізотропії. У цьому ряду елементів від Аs до Ві зі збільшенням частки металіч184

ності зв'язку "вирівнюється структура", що виражається у збільшенні відношень коротких і довгих міжатомних відстаней в
їхніх структурах у межах 0,80–0,85–0,90. У зв'язку із цим зменшується ступінь анізотропії твердості від Аs до Ві – Кн = 1,23–
1,21–1,09. Вісмут уже практично ізотропний за твердістю.
Існують два методи визначення твердості – якісний (відносний) та кількісний (абсолютний). Якісне визначення твердості
завжди є приблизним. У лабораторній практиці відносну твердість мінералів у полірованих шліфах під мікроскопом у відбитому світлі визначають шляхом дряпання полірованої поверхні
мінералів голками певної твердості, за характером рельєфу, якістю полірованої поверхні й за абразивними штрихами.
У мінераграфії широко використовується визначення твердості рудних мінералів шляхом дряпання полірованої поверхні
стальною і мідною голками. Твердість стальної голки за шкалою
Мооса дорівнює 5, а мідної – 3. Якщо твердість мінералу нижче,
ніж у голки, на полірованій поверхні утворюється подряпина.
У діагностичних таблицях за шкалою Мооса відповідно до твердості мінерали поділяються на три групи:
1) низької твердості (до 3) – дряпаються мідною голкою;
2) середньої твердості (3–5) – дряпаються стальною голкою, але не дряпаються мідною;
3) високої твердості (вище 5) – дряпаються з труднощами
або не дряпаються взагалі стальною голкою.
На спеціальному приладі – мікросклерометрі С. Б. Телмейдж
[11] визначав твердість дряпання мінералів алмазним вістрям
під певним навантаженням, отримуючи кожного разу на полірованій поверхні мінералу подряпину стандартної ширини. За твердістю дряпання він поділив мінерали на сім груп з відповідною
буквеною індексацією А, В, С, D, Е, G, F, виділивши для кожної
групи мінерал-еталон (табл. 9)
Досліджуючи твердість мінералів способом дряпання, необхідно пам'ятати про те, що твердість анізотропних мінералів (антимоніт, вольфраміт, вісмутин та ін.) змінюється залежно від орієнтації зерен, а ізотропних – залежно від кристалічної структури;
у прихованокристалічних різновидів мінералів твердість нижча,
ніж у повнокристалічних. Наприклад, коломорфний мельниковіт,
пірит і кристалічний пірит будуть відрізнятися за твердістю.
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Таблиця 9

Акантит,
2–2,5
Аg2S
кубічна
Галеніт,
РbS
2,5
кубічна
Халькопірит,
СuFeS2
3,5–4,0
тетрагональна
Сфалерит,
ZnS
кубічна
3,5
Тенантит,
3,5–4,5
Cu12As4S4
кубічна
Нікелін,
NiAs
5,0–5,5
гексагональна
Магнетит,
5,5
Fe3O4
кубічна
Ільменіт,
FеТіОз
5–6
тригональна
Пірит, FeS2
кубічна
6,0–6,5

Дряпання

Моос

Волинський

Мінералеталон,
сингонія

Талмейдж

Шкала твердості мінералів@еталонів
Твердість

Рельєф

А

І

низька

< галеніту

В

II

низька

> аргентиту
< сфалериту

С

III

С

IV

С

IV

Е

V

F

VI

висока

> сфалериту
< гематиту

G

VII

висока

> магнетиту
< гематиту

G

VII

висока

> арсенопіриту
> гематиту <
кобальтину

> галеніту
< піротину
< сфалериту
> галеніту
> халькопіриту
середня > бляклої руди
< піротину
< магнетиту
> галеніту
середня
<сфалериту
<піротину
> піротину
висока
< піриту
< саффлориту
середня

Мікротвердість, кг/мм2

20–30*
24
20–30
71–84*
76
64–110
126–219
194
186–209*
198
153–270
320–361*
338
153–270
328–455*
392
412–489
530–699*
560
535–695
519–703*
611
593–735
1027–1240*
1165
1144–1374

Примітка. 71–84* – мікротвердість за Вікерсом; 64–110 – число мікротвердості за Лебєдєвою; 74 – середнє значення мікротвердості.

Надійний спосіб визначення незначної різниці у твердості
двох сусідніх мінералів (сфалерит – халькопірит, борніт – халькопірит, сфалерит – піротин) – спостереження руху світлової
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смужки на межі між цими мінералами. При піднятті тубуса мікроскопа світлова смужка пересувається від мінералу більш твердого до мінералу м'якішого. Світлова смужка супроводжується
темною, що спостерігається на внутрішній межі більш твердого
мінералу. Цей спосіб незамінний для визначення твердості дрібних зерен (0,01–0,001 мм).
При виготовленні полірованого шліфа рудні мінерали виявляють різний опір стиранню. У результаті при виготовленні аншліфа
мінерали неоднакової твердості шліфуються і поліруються з різною інтенсивністю, утворюючи своєрідний позитивний і негативний рельєф. І. С. Волинський [6] розділив рудні мінерали за висотою відносного рельєфу в полірованих шліфах на сім груп відповідно до числа класів С. Б. Талмейджа (табл. 9). Твердість мінералу
за рельєфом не завжди може бути визначена в прихованокристалічних аморфних агрегатах (оксиди заліза і марганцю).
Характер полірованої поверхні неоднаковий для різних мінералів і залежить головним чином від їхньої твердості, крихкості
та спайності. Більш тверді мінерали мають нерівну, жорстку
поверхню, на якій помітні ямки і глибокі незаполіровані штрихи
(пірит, каситерит, хроміт). Краще від інших поліруються мінерали середньої твердості (сфалерит, халькопірит, блякла руда).
Поведінка мінералів при поліруванні може бути відмінна, добра
і погана. Якщо погана – мінерал полірується важко, як правило,
залишаються подряпини і ямки (апатит, пірит); добра – подряпини відсутні або дуже
рідкісні (халькопірит);
відмінна – ідеальне
полірування без подряпин (ковелін, тенантит).
Систематику
рудних мінералів за
відносним
рельєфом
наведено в табл. 10.
Мінерали, які мають досконалу спайність (галеніт) виявляРис. 23. Галеніт (з трикутниками
ються під мікроскопом
викришування). Пержанське родовище
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з характерними трикутними заглибленнями (трикутники викришування), які утворилися при поліруванні внаслідок викришування осколків мінералу по його спайності (рис. 23).
Таблиця 10
Систематика рудних мінералів
за відносним рельєфом у полірованих шліфах [11]

І група
Н < галеніту
II група
галеніту ≤ Н
≤ борніту
III група
галеніту ≤ Н
≤ бляклих руд
IV група
бляклих руд ≤ Н
≤ самородної
платини
V група
сфалериту ≤ Н
≤ піротину
VI група
сафлориту ≤ Н
≤ арсенопіриту

акантит, вісмут самородний, алтаїт, тетрадиміт, реальгар, прустит, піраргірит, антимоніт, буланжерит,
халькозин, джемсоніт, ковелін
галеніт, іорданіт, вісмутин, галеновісмутин, айкініт,
бурноніт, золото самородне, електрум, срібло самородне, кіновар, халькостибіт
борніт, халькопірит, кубаніт, реньєрит, молібденіт,
графіт, германіт, бетехтеніт
фрейбергіт, тетраедрит, тенантит, енаргіт, самородна
мідь, тенорит, куприт, станін, мілерит, алабандин,
гринокіт, сфалерит, в'юртцит
самородний паладій, самородна платина, піротин,
бравоїт, пентландит, лінеїт, зігеніт, полідиміт, нікелін,
скутерудит, рамельсбергіт, сафлорит
льолінгіт, герсдорфіт, гетит, піролюзит, манганіт,
псиломелан, гаусманіт, магнетит, магеміт, хроміт,
ільменіт, рутил, перовськіт, шеєліт, вольфраміт, гюбнерит, глаукодот, арсенопірит
кобальтин, уранініт, гематит, марказит, пірит, колумбіт, танталіт, каситерит

VII група
арсенопіриту ≤
Н ≤ піриту
Примітка. Кожний мінерал, що розташований праворуч з більшою
мікротвердістю, має більш високий рельєф порівняно з мінералами, які
розташовані ліворуч і мають меншу мікротвердість.

Абсолютна твердість мінералу або мікротвердість може бути
визначена в полірованих шліфах під мікроскопом шляхом вдавлювання алмазної пірамідки (індентора) за певних навантажень на
основі особливостей форми і розмірів отриманих відбитків. У міжнародній практиці застосовуються статичний метод вдавлювання
чотиригранної алмазної піраміди з квадратною основою і кутом
при вершині між протилежними гранями 136о. Перший прилад, з
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такою пірамідою був випущений фірмою Віккерс і тому сам метод
у літературі називають "число твердості за Віккерсом" [35].
Метод оснований на визначенні сили тиску на одиницю бокової поверхні відбитку, що був отриманий від статичного вдавлювання в поліровану поверхню мінералу алмазної піраміди.
У результаті дослідження одержуємо для мінералу число твердості за Віккерсом, яке визначається як відношення навантаження
на індентор (грам або кілограм) до конкретної площі відбитка,
яку можна виразити через довжину діагоналі d в мм – 1/2 d2 соs
68° Оскільки число твердості за Віккерсом є відношенням навантаження Р (г або кг) до площі відбитка, то отримаємо
2sin680  P 1,8544  P
1,8544  P
кг/мм 2 .
H

г/мкм 2 або
2
2
d2
d
d
Число твердості за Віккерсом класифікують як "твердість
вдавлювання" або "мікровдавлювання" – "мікротвердість"
(1 кг/мм2 = 9.80665×10-6Па = 10 мПа).
Для визначення мікротвердості мінералів використовують
різні моделі мікротвердометрів, які серійно виготовляють у деяких країнах.
Прилад ПМТ-3 випускається серійно Санкт-Петербурзьким
оптико-механічним об'єднанням ЛОМО. Навантаження ручне,
напівавтоматичне з набором тягарців від 1 до 200 г.
У роботі – стабільний, є пристрій для отримання темного поля, що дуже важливо для визначення мікротвердості напівпрозорих і прозорих мінералів, дає можливість спостерігати внутрішні рефлекси, мікротріщинуватість, мікроблочність. У приладі використовується чотиригранна алмазна піраміда з кутом
136°, і тому правильний відбиток має виглядати як квадрат. Але
більшість мінералів характеризуються комплексом пластичнопружних характеристик і тому відбитки отримуються не квадратної форми, а є квадратоподібними і ромбоподібними з різними
відхиленнями від стандарту (рис. 24). Заміри мікротвердості на
приладі ПМТ-3 виконуються в такій послідовності:
1. Регулюють прилад за контрольним еталоном. Вимірюють
твердість прозорого кристала кам'яної солі при навантаженні
5–10 г. Середнє арифметичне із пяти відбитків має бути 20–22,5.
Використовують об'єктив 40× і окуляр 10×.
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2.
Установлюють
на
предметному столику відрегульованого приладу чистий
полірований шліф таким чином, щоб зерно досліджуваного мінералу було в центрі
поля зору (на перехресті ниток окуляра).
3. Вибирають навантаження і проводять вдавлювання алмазної піраміди. Навантаження вибирають відповідно до передбачуваної
Рис. 24. Фігури вдавлювання
алмазної піраміди на приладі ПМТ@3 твердості
досліджуваного
мінералу, таким чином, щоб розмір діагоналі відбитку був у межах 15–22 мкм (табл. 11). Процес вдавлювання здійснюють повільно, рівномірно і без вібрації протягом 15–20 с.
4. Виміряють відбиток і проводять розрахунок мікротвердості.
Після вдавлювання навантаження знімають, предметний столик з
аншліфом ставлять у попереднє положення і спостерігають відбиток, який являє собою в ідеальному випадку квадрат з двома
діагоналями (вимірюють одну горизонтальну діагональ) або спотворений ромбоподібний відбиток (вимірюють дві діагоналі). Величину мікротвердості мінералу знаходять за формулою
1,8544  P
H
,
d2
Р – навантаження (г), d – діагональ відбитку (мкм).
Для зручності та прискорення розрахунків використовують
таблиці для різних навантажень, що дозволяє швидко знаходити
значення Н за величиною Р і довжиною діагоналі d [18].
5. Здійснюють обробку результатів заміру мікротвердості,
визначаючи Н середнє мінералу шляхом вирахування середнього арифметичного і коефіцієнта анізотропії.
При дослідженні ізотропного або слабко анізотропного мінералу (Кн ≤ 1,2) у полірованих шліфах Н середнє вираховують із
5–7 замірів. При вивченні мінералу із середньою анізотропією
твердості (Кн = 1,12–1,2) Н середнє вираховують із 9–13 замірів і
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по можливості на різних зернах, а для сильноанізотропних мінералів (Кн > 1.2) Н середнє вираховують із 30–40 замірів.
Таблиця 11
Вибір оптимального навантаження залежно від групи твердості [35]

Група
твердості

Твердість за
Моосом

Мікротвердість
за Віккерсом

І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1,0–1,5
1,5–2,0
2–3
3–4
4,0–4,5
4,5–5,0
5–6
6–7
7

3–30
30–60
60–120
120–200
200–350
350–550
550–800
800–1100
1100–1400

Рекомендоване
оптимальне
навантаження, г
3–7
7–10
10–20
20–30
30–50
50–100
100–150
100–200
150–200

Сьогодні метод мікровдавлювання алмазної піраміди широко
увійшов у практику і є для мінералогів-рудників одним із важливих методів при різних мінералогічних дослідженнях. Точні
дослідження твердості мінералів за допомогою приладівмікротвердометрів (часто в комплексі з іншими методами) використовують достатньо ефективно при вирішенні таких питань:
1) Діагностика рудних мінералів, особливо мікровк@
лючень. Можливість кількісно оцінювати твердість мінералів у мікроскопічних включеннях (10 мкм) дозволяє швидко
розпізнавати рудні мінерали на основі визначальних таблиць,
де в комплексі з даними по відбиттю та іншими константами
використовуються числові характеристики мікротвердості
рудних мінералів [8, 23].
2) Визначення типоморфних властивостей мінералів.
Виявлення зв'язку між фізичними властивостями мінералів,
їхнім хімізмом і умовами утворення є одним із важливих завдань сучасної мінералогії. Детальні дослідження мікротвердості мінералів з різних генетичних типів родовищ показали,
що вона в основному залежить від хімічного складу і структурних особливостей, які певною мірою відображають умови
утворення мінералів. Як типоморфна ознака мікротвердість з
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успіхом використовується для діагностики мінералів класу
селенідів, телуридів, сульфосолей, деяких сульфідів, які подібні між собою у відбитому світлі, а також для генетичної
класифікації магнетиту, гранату, циркону та інших мінералів.
Так, числові значення середньої мікротвердості (Нсер) для магнетиту гідротермального – 758, магматичного – 647, скарнового – 560 і метаморфогенного – 509 [11].
3) Дослідження характеру ізоморфних серій мінералів.
Метод мікровдавлювання використовується як метод фізикохімічного аналізу природних мінеральних систем. У результаті систематичних досліджень залежності мікротвердості
мінералів від зміни їхнього хімічного складу встановлено, що
твердість є не тільки функцією їхнього складу, але й відображає низку особливостей фізико-хімічних рівноваг конкретної природної мінералогічної системи і може бути використана як один із методів визначення термодинамічних умов
мінералоутворення [18]. Для цього всі діаграми "склад–
твердість" були узагальнені й типізовані (табл. 12, рис. 25).
Таблиця 12
Типізація ізоморфних рядів мінералів
на основі діаграм "склад–твердість"

Тип
діаграм
І
Іа
II
III
IV

Характеристика
ізоморфних рядів
Безперервний ізоморфний
ряд
Безперервний ряд твердих
розчинів
Ізоморфний ряд з розривом
змішуваності (утворення
нової сполуки)
Ізоморфний ряд з розривом
змішуваності (утворення
мікросуміші мінералів)
Обмежений ізоморфізм
мінералів з різними
елементами-домішками
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Приклади ізоморфних
рядів мінералів
тетраедрит–тенантит;
стрюверит–ільменорутил
золото–срібло; РbS–РbSе
(синтетичні)
платина–поліксен–
фероплатина;
клейофан–марматит
колумбіт–танталіт;
ферберит–гюбнерит
галеніт–срібло;
каситерит–тантал–ніобій

Н

а
B

400

б

Н
1100

Нmax

1000
350

900

300
A
250
0
5
тетраедрит

B
Нmin
A

800
10

15

700
20 As,%
30 40
тенантит
стрюверит

Н
110
100
90
80
70
60
50 A
40
0

20

40

60

80

Au,%

80

60

40

20

в

Н

50

60 70 TiO2,%
ільменорутил

г

B
B

80
70

A

60
C
Ag,%
50
0
0
PbS

20

40

60

80

C
100%
PbSe

Рис. 25. Діаграми залежності мікротвердості від складу мінералів
ізоморфних рядів І типу (а, б) та І, а типу (в, г) [18]:
а – тетраедрит–тенантит; б – стрюверит–ільменорутил;
в – золото–срібло; г – штучні аналоги ряду галеніт–клаусталіт

4) Тип І характеризується поступовим збільшенням або
зменшенням мікротвердості залежно від зміни основного
складу. Плавний хід кривої АВ указує на безперервність ізоморфного ряду. Як приклад можна навести ряд тенантит–
тетраедрит, де зі збільшенням вмісту As і зменшенням Sb мікротвердість окремих індивідів (Нсер) плавно і безперервно
зростає від тетраедриту (280) до тенантиту (390). Аналогічний характер діаграм установлено для мінералів ряду стрюверит–ільменорутил. До цього типу належать діаграми з плавними конфігураціями кривих, що мають перегин-максимум
у точці "В". З позиції фізико-хімічного аналізу також характеризують безперервні ізоморфні ряди (тверді розчини). Наприклад, ізоморфні ряди золото–срібло, галеніт–клаустоліт.
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Тип діаграм II (рис. 26) має сингулярні точки, в яких криві
утворюють різні перегини у вигляді піків (максимумів). Це вказує на той факт, що в даній ізоморфній серії в місці перегину
(піку) має знаходитися самостійна хімічна сполука з іншою
структурою або модифікацією, яка є кінцевим і початковим членом двох суміжних ізоморфних рядів. До цього типу належать
діаграми, що побудовані для рядів мінералів платина–поліксен–
фероплатина і клейофан–марматит. На діаграмі платина–
фероплатина виділяється різний максимум у точці В, яка відповідає поліксену з найвищою твердістю (470) і таким складом: Рt
91,5 % і Fе 9,5 %. Цю сполуку можна вважати початком нового
ізоморфного ряду поліксен–фероплатина (ВС). На діаграмі
склад–твердість для сфалеритів помітний різкий максимум в
області вмісту заліза 2–3 %, що вказує на розрив змішуваності
даного ізоморфного ряду.
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Рис. 26. Діаграма залежності мікротвердості
від вмісту заліза в мінералах рядів [18]:
а – платина–поліксен–фероплатина, б – клейофан–марматит

Тип діаграм III об'єднує складні графічні залежності, що
складаються з плавних кривих і відрізків прямих (рис. 27). Сингулярні точки зчленування кривої й прямої вказують на переривчатість ізоморфного ряду. Криві лінії на діаграмі відповідають
мінералам з ізоморфними заміщеннями. Так, де на діаграмі зміна мікротвердості фіксується відрізком прямої ВС, там скоріш за
все міститься тонка механічна суміш мінералів, яка утворилася в
результаті розпаду твердого розчину.
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До цього типу належать діаграми для гюбнериту–фербериту і
колумбіту–танталіту. На діаграмі склад–твердість ізоморфного
ряду колумбіт–танталіт установлена складна графічна залежність, що складається з прямої ВС у середній частині графіка та
двох кривих на початку і в кінці. Такий тип діаграм указує на
розрив у безперервності ізоморфного ряду: ліва частина графіка
АВ відповідає існуванню твердого розчину в області складу
Та2O5 0–20 %. Відрізок прямої ВС (Та2O5 20–70 %) указує на
існування тонкої механічної суміші двох компонентів: танталітових і колумбітових. Кінцева гілка ряду (крива СД) слабо вивчена через недостатню кількість зразків цього складу. Напевно,
на цьому інтервалі також повинна існувати область твердого
розчину. Досить складна залежність твердості від співвідношення між Fе і Мn установлена в ізоморфному ряду природних
мінералів гюбнерит–ферберит.
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Рис. 27. Залежність мікротвердості мінералів
ряду колумбіт–танталіт від концентрації Та2О5 (а)
і гюбнерит–ферберит від концентрації MnWO4 (б) [18]
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Під електронним мікроскопом виявляються структури розпаду твердого розчину або розпаду спіноїдального характеру. Ці
дані, а також складний тип діаграми склад–твердість указують
на відсутність повної ізоморфної зміщуваності в природній ферберит–гюбнеритовій серії [21].
До діаграм IV типу належать графіки залежності мікротвердості від вмісту елементів-домішок у мінералах (рис. 28). Прикладом можуть бути діаграми склад–твердість для галенітів і
каситеритів. Установлено, що сингулярні точки (зчленування
кривої й прямої) на цих графіках відповідають межі ізоморфного насичення відповідними елементами-домішками, а область
прямої – наявності продуктів розпаду у вигляді мікровключень
власних мінералів.
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Рис. 28. Діаграма залежності мікротвердості мінералів
від концентрації в них елементів@домішок (IV тип діаграм) [18]:
а – галеніт із Ag; б – каситерит із (Та2О5 + Nb2О5)
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Діаграма склад–твердість для серії галенітів з різним вмістом у
них срібла (0–2 %) складається із двох частин: кривої АВ і прямої
ВС. Крива АВ відповідає ряду зразків галенітів, в яких мікротвердість підвищується (від 64 до 95) залежно від збільшення в них
ізоморфної домішки срібла від 0 до 0,6–0,7 %. При збільшенні
вмісту срібла від 0,6 до 2 % мікротвердість підвищується незначною мірою (до 100); на графіку ця залежність показана відрізком
прямої ВС. У зразках галеніту із вмістом срібла 0,6–0,7 % постійно спостерігалися мікровклю-чення срібловмісних мінералів. Отже, точка перегину В на розглянутій діаграмі може вказувати на
межу ізоморфного входження домішок срібла в галеніт.

8.2. Магнітні властивості рудних
мінералів і методи їхнього вивчення
Мінерали в магнітному полі набувають магнітного моменту
або намагнічуваності, яка виражається формулою
I= χН; σ = χН,
де І – об'ємна намагніченість, а/м; χ – об'ємна магнітна сприйнятливість, м3/кг; Н – напруженість зовнішнього магнітного поля,
а/м, χ – питома магнітна сприйнятливість, м3/кг [21].
Мінерали, залежно від поведінки в магнітному полі, прийнято ділити на слабо- і сильномагнітні. До слабомагнітних належать діа- і парамагнітні мінерали, а також частина антиферомагнітних, в яких значення питомої магнітної сприйнятливості χ в
межах 10–6–10–9 м3/кг. У діа- і парамагнітних мінералів магнітна
сприйнятливість – величина постійна і не залежить від напруженості магнітного поля при будь-якій температурі. Тому χ для
цих мінералів є основною характеристикою. Антиферомагнітні
мінерали за кімнатної температури поводять себе подібно парамагнітним, але в низькотемпературному інтервалі характеризуються сильною антиферомагнітною взаємодією між парамагнітними іонами. Їм відповідають високі значення χ, які залежать від
напруженості магнітного поля. Переважна більшість природних
мінералів діа- і парамагнітні.
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При мінеральних дослідженнях в останні роки стали використовувати сплави, що характеризуються властивістю довго зберігати залишкове намагнічування (магніт Сочнєва). Такі магніти
дозволяють розділяти мінерали, що мають різну магнітну
сприйнятливість (польові шпати – рогові обманки, мусковіт –
біотит). За допомогою електромагнітів, змінюючи напруженість
магнітного поля, можна проводити більш тонке розділення мінералів. Для збільшення магнітної сприйнятливості деякі мінерали нагрівають в окиснювальному або відновному середовищі.
До сильномагнітних належать мінерали феро-, фери- і частина
антиферомагнетиків. Магнітна сприйнятливість у цієї групи мінералів значно більше одиниці й досягає значень 10–106 м3/кг. Вона
залежить від напруженості магнітного поля Н і тому не може бути
константою для сильномагнітних мінералів. Залежність χ від Н використовують для виявлення в діа- і парамагнітних мінералах сильномагнітних, що присутні у вигляді самостійної фази.
Підвищена магнітна сприйнятливість завжди властива мінералам, до складу яких входять Fe, Ni, Co, Mn, лантаноїди, причому атоми Fe2+ обумовлюють більш високе значення χ порівняно з Fe3+. Отже, зі зміною валентності заліза в структурі мінералу змінюється і магнітна сприйнятливість. Дещо підвищене
значення χ характерне і для мінералів, до складу яких входять
Cr, V, Ti, Cu. Значення χ не завжди пов'язано із кількістю атомів,
що створюють підвищену магнітну сприйнятливість. Як правило, найбільша магнітна сприйнятливість притаманна мінераламоксидам і сульфідам.
До сильномагнітних належать:
 природні ферити: магнетит та ізоморфні ряди, що
виникли на його основі (магнетит–ульвошпінель, магнетит–
магнезіоферит,
магнетит–якобсит,
магнетит–триворит,
магнетит–герциніт), магеміт, члени ряду гематит–ільменіт
(гемоільменіти), група пікроільменітів;
 хромшпінеліди;
 сульфіди заліза (піротин, мельниковіт, макіновіт), а
також деякі сульфіди нікелю і міді;
 самородне залізо.
198

Сильномагнітними слід вважати деякі мінерали-антиферомагнетики, які під впливом різних природних процесів можуть
переходити в гематит або магнетит. Це різні модифікації гідроксидів заліза, сидерит. Магнітні властиві перерахованих мінералів визначають магнетизм вмісних гірських порід і руд, що послужило основою розвитку таких напрямів, як магніторозвідка,
палеомагнетизм, магнетизм гірських порід, магнітне збагачення
руд. Універсальність магнетизму відкрила широкі можливості
для його застосування в мінералогії.
Різниця в магнітних властивостях дозволяє використовувати
ці властивості як діагностичні ознаки, а також як кількісні та
якісні індикатори ізоморфних і механічних домішок окиснювальних процесів, структурних особливостей мінералів. У деяких
випадках магнітні параметри є основою для кількісних мінералогічних визначень. Крім цього, магнітні методи стали широко
використовуватися при вирішенні багатьох завдань при дослідженні технологічних властивостей мінеральної сировини: для
оцінки чистоти мономінеральних фракцій, удосконалення режимів магнітної сепарації, дослідження типоморфних особливостей мінералів, фазового аналізу залізних руд.
Сильномагнітні мінерали характеризуються рядом магнітних
параметрів, серед яких можна виділити декілька груп.
До характеристик, що залежать від складу мінералу і особливостей кристалічної структури, належать питома намагніченість
насичення δs і температури магнітних переходів. Річ у тім, що
магнітний стан сильномагнітного мінералу і відповідні йому
магнітні характеристики залежать від температури: вище певної
температури – точки Кюрі Тс для феро- та феримагнетиків і температури Неєля Тn для антиферомагнетиків – речовина втрачає
свої особливості й стає парамагнетиком. Ці характеристики є
константами мінералів. Крім цього, температура фазових переходів і магнітних перетворень є діагностичними ознаками для
деяких мінералів:
 температура Вервея Тv (для магнетиту) – температура, за
якої здійснюється перехід кубічної структури магнетиту в
орторомбічну (–155 0С);

199

 температура Моріна Тм (для гематиту) – температура
перетворення гематиту з антиферомагнетика в слабкий
феромагнетик (–15-40 0С);
 незворотний перехід при нагріванні магеміту в гематит з
різним зменшенням намагніченості в області температур
300–400 0С;
 фазові перетворення різних гідроксидів заліза в гематит, а
потім у магнетит зі значним збільшенням намагніченості за
температури, що характерна для модифікації гідроксиду;
 фазові перетворення різних сульфідів піротинового ряду,
що зв'язані з їхніми взаємними переходами при нагріванні.
Другу, найбільш численну групу становлять так звані
"структурно-чутливі характеристики", які залежать не стільки від
складу і кристалічної структури, але й від властивостей макроструктури мінералу – розміру зерен, пористості, наявності структурних дефектів, залишкової внутрішньої напруженості. До цієї
групи належать залишкова намагніченість Іr, коеруптивна сила
Нс, поля насиченості Нs, початкова магнітна сприйнятливість,
тобто всі параметри співвідношення кривої гістерезису [21].
Сильномагнітні мінерали як складова частина гірських порід,
виникають і зазнають зміни в магнітному полі Землі. Це визначає наявність природної залишкової намагніченості порід Іn, яка
несе інформацію про давнє палеогеомагнітне поле.
Найбільшу інформацію про склад, структуру та інші особливості сильномагнітних мінералів дає вивчення зміни питомої
намагніченості залежно від магнітного поля σ(Н) при Т = соnst і
зміни температури σ(Т) при Н = const. Унаслідок цього отримуються два типи графічної залежності: криві намагнічування та
термомагнітні криві.
Графічна залежність намагніченості від напруженості магнітного поля має складний вигляд і називається "петлею гістерезису". Основними її параметрами є намагніченість насичення
σs – намагніченість у сильних магнітних полях, що не залежить
від зміни поля, σrs – намагніченість у нульовому полі після намагнічування зразка до насичення, коеруптивна сила Нс – величина
зворотного поля, при якій σ = 0. Параметри Нс, σrs, а також форма і нахил кривої гістерезису служать мірою так званої "магніт200

ної жорсткості речовини". Ця властивість має велике значення
при розробці технологічного режиму збагачення залізних руд.
Магнітожорсткі мінерали характеризуються широкою і похилою кривою гістерезису, високими значеннями коеруптивної сили (десятки і сотні тисяч а/м) і залишкової намагніченості насичення (σrs/σs = 0,3–0,6), вони важко намагнічуються і розмагнічуються, досягають насиченості в полях високої напруженості. Такими властивостями володіють сильноокиснені, мартитизовані
залізні руди, гематит. Магнітом'яким мінералам (чистий крупнозернистий магнетит, феромагнітний піротин та ін.) відповідає вузька крива гістерезису, коеруптивна сила порядку 10–3 а/м. Для
мінералів з однаковим складом коеруптивна сила збільшується зі
зменшенням розмірів зерен, зі збільшенням тріщинуватості, пористості, неоднорідності будови.
Наведені вище магнітні характеристики залежать від температури. На цій властивості базується термомагнітний аналіз, у
результаті якого ми отримуємо термомагнітну криву досліджуваного мінералу в широкому діапазоні температур.
Залежно від мети дослідження і складу мінералу виміри можна проводити в магнітних полях різної напруженості. На термомагнітній кривій при нагріванні зразка і наступному його
охолодженні фіксуються різкі фазові переходи і магнітні перетворення, що є діагностичними ознаками багатьох сильномагнітних мінералів (табл. 13).
У таблиці наведено дані питомої намагніченості насичення σs і
температур різних фазових переходів мінералів. Оперуючи цими і даними вище характеристиками, можна вирішувати такі
завдання: діагностувати магнітні мінерали в породах, рудах,
продуктах технологічної переробки; визначати фазовий склад
залізних руд; проводити термомагнітну сепарацію – розділення
магнітних мінералів за точками Кюрі; оцінювати технологічні
властивості залізних руд; визначати склад магнітних мінералів і
форми входження в них домішок; оцінювати ступінь окиснення
мінералів; визначати структурні й типоморфні особливості магнетиту; розраховувати магнітний момент мінералу і з'ясувати
характер розподілу катіонів у структурі на різних позиціях.
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Таблиця 13
Магнітні характеристики найбільш розповсюджених мінералів [21]

Мінерал, його
формула

δs, А·м2/кг
20 °С –196 °С

Точка
Кюрі
Тс, °С

Температури
фазових
переходів, °С
Tv = –155

Магнетит, Fe3O4
Магнезіоферит,
MgFe2O4
Якобсит, MnFe2O4
Магеміт, γ-Fe2O3

92
27

97
30

575
360–380

80
82

108
87

300
675

Гематит, α-Fe2O3
Піротин, FeS(1+x):
а) гексагональний
антиферомагнітний
0,06 < х < 0,12
б) моноклінний
феримагнітний
0,12 < х < 0,14
Ільменіт, FeTiO3
Гемоільменітантиферомагнітний,
xFeTiO3(1-x)Fe2O3
при 0,75 > х > 0,45
Пікроільменітантиферомагнітний
Гідроксиди заліза
Гетит, αFeOOH

0,3

0,05

675

0,5–1

Магеміт–гематит
300–450
Тм від –40 до –15
γ-перехід 220–270

15–16
320
0,5–0,8
0,8–1,3

Тn = –205

6–8
8–13
від –200
до +250

0,9–1,4

10–14

0,2

0,25

Лепідокрокіт,
γFeOOH
Фероксигіт, δFeOOH

0,25

0,32

6–8

9–10

Феригідрит,
Fe5(O4H3)3

0,4

1,2

від –160
до +220
αFeOOH–Fe3O4
380–400
γFeOOH–
Fe2O3 220–240
βFeOOH–Fe3O4 280
Fe5(O4H3)3–Fe3O4
580–600

Для замірів різних характеристик існують магнітометри оригінальних конструкцій, які діють за принципом магнітної ваги,
балістичного методу, вібрації зразків в однорідному магнітному
полі. Найбільш універсальною апаратурою для дослідження
розглянутих характеристик сильномагнітних мінералів є вібраційний магнітометр.
На жаль, на сьогоднішній день мінералоги, у тому числі й ті,
що займаються вивченням руд, не мають змоги в значних масш202

табах для масових замірів використовувати ці дорогі прилади.
Тому при описі й визначенні мінералів у більшості випадків користуються відносними методами про їхні магнітні властивості.
Магнітність мінералів в полірованих шліфах визначають за
допомогою магнітної стрілки і намагніченої стальної голки. Якщо
в рудному шліфі магнітний мінерал міститься у великій кількості,
його магнітність визначають за допомогою магнітної стрілки. Для
цього поліровану поверхню шліфа підносять до магнітної стрілки. Магнітні мінерали притягують кінець стрілки до шліфа.
Якщо магнітний мінерал у шліфі спостерігається у вигляді
мікроскопічних зерен або трапляються декілька мінералів, то
магнітність кожного з них визначають за магнітністю порошку.
Порошок мінералу отримують дряпанням його полірованої поверхні голками: стальною (мінерали низької й середньої твердості) та алмазної (тверді мінерали).
Якщо порошок мінералу має магнітні властивості, він буде
прилипати до підведеного кінця магнітної стрілки або вістря
намагніченої голки. Визначення магнітності порошку проводиться під мікроскопом при малих і середніх збільшеннях
(30, 60, 80 і 100х).
У випадках, коли магнітний мінерал представлений мікровключеннями і вони вкраплені в немагнітні мінерали, тоді для визначення магнітності використовують метод магнітної порошкографії. Цей метод застосовують при діагностиці магнітних мінералів, а також для того, щоб відрізнити подібні між собою у відбитому світлі магнітні мінерали від немагнітних і слабомагнітних (троїліт, піротин, магнетит–магеміт, моноклінний і гексагональний піротин). Методом користуються також при вивченні
структур розпаду твердого розчину з магнітними мінералами
(магнетит–ільменіт, піротин–пентландит, халькопірит– кубаніт).
При виготовленні мильної порошкової суспензії дотримуються такої методики: спочатку готують концентрований мильний розчин, для чого використовують мило "Дитяче". Після цього до мильного розчину додають тонкодисперсний магнітний
порошок і струшують. Як магнітний порошок може бути використаний тонкорозтертий чистий магнетит або порошки типу
НЦ-400, Ф-600, Фп-600. Склад мильної суспензії: вода – 10 мл,
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тонкодисперсний магнітний порошок – 0,1 г, мило "Дитяче" в
кількості, необхідній для утворення стійкої піни. Рекомендується використовувати для магнітної порошкографії ферит кобальту з частинами сферичної форми розміром 0,1 мкм і коеруптивною силою Нс = 600–700 Е. Буре забарвлення фериту кобальту
дозволяє виявити його плівки покриття на полірованій поверхні
у схрещених ніколях або в косому світлі.
Суспензію наносять піпеткою або лопаточкою на всю поверхню або на деякі ділянки полірованого шліфа при горизонтальному положенні столика мікроскопа. Вона витримується на поверхні шліфа 1–2 хв. Час обирається експериментально. Розчин
суспензії можна наливати у фарфорову чашку. Поліровану поверхню занурюють у рідину і витримують 1–2 хв. Після цього
шліф нахиляється і змивається декількома краплями спирту або
дистильованою водою. Шліф залишається в нахиленому стані до
повного висихання. Час висихання при змиванні спиртом – 15–
30 с, водою – 1,5–2 хв.
При вивченні шліфа під мікроскопом спостерігають характер покриття порошком мінералів. У той час як сильномагнітні мінерали
(магеміт, магнетит, моноклінний піроксен та ін.) покриються суцільною плівкою, на поверхні слабомагнітних мінералів (гексагональний
піротин) осядуть лише одиничні зерна порошку; поверхні немагнітних мінералів – троїліту, сидериту – залишаться чистими.
Слід відмітити, що магнітні порошки осаджуються не тільки
на феримагнітних мінералах, що виходять на поліровану поверхню шліфа, але можуть відмічати феромагнітні включення, розташовані нижче поверхні шліфа на глибині 0,01–0,1 мм.
Чіткіше магнітна неоднорідність мінералів проявляється при
застосуванні так званого "мокрого" методу магнітної порошкографії, тобто методу магнітної колоїдної суспензії. На поліровану
поверхню мінералу наносять краплю колоїдної суспензії магнетиту в мильному розчині. Крапля покривається покривним
склом, і весь процес осадження магнітного порошку спостерігається під мікроскопом. Колоїдні частинки магнітного порошку
будуть концентруватися над магнітними мінералами в першу
чергу в місцях значних градієнтів магнітного поля – на межі між
доменами, оконтурюючи їхню форму і розташування в зернах
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мінералів, а потім на всій полірованій поверхні магнітного мінералу. Таким чином, "сухий" метод магнітної порошкографії використовують для діагностики сильно- і слабомагнітних мінералів, а "мокрий" – для виявлення характеру магнітної неоднорідності окремих зерен мінералів [35].
Фігури осадження порошку на магнітних мінералах можна
фотографувати (напр., форми зростання магнетиту та ільменіту).
Вибрану ділянку шліфа слід фотографувати два рази: до покриття магнітним порошком, з одним ніколем або при схрещених
ніколях, і після покриття магнітним порошком – без аналізатора.
Знімки мають бути зроблені точно з однієї й тієї ж ділянки шліфа. Видалення порошку з полірованої поверхні шліфа здійснюється замшею або сухою ватою. Якщо порошок повністю не
знімається, шліф змочують спиртом і знову протирають.

8.3. Електричні властивості мінералів
і методи їхнього вивчення
Електричні властивості мінералів визначаються енергетичними параметрами валентних електронів атомів кристалічної
гратки й обумовлені кінетичними явищами перенесення носіїв
заряду. Рухаючись у кристалах, електрони переносять пов'язані
з ними маси, електричний заряд, енергію, що приводить до низки теплових і енергетичних ефектів. До важливих кінетичних
явищ належать електрична провідність у мінералах, термоелектричний ефект, ефект Холла, а також фотопровідність і явище
фото ЕРС, діелектрична проникність. Дослідження електричних
властивостей мінералів дуже важливе для вирішення задач фізики мінералів і розв'язання прикладних проблем мінераграфії.
Мета таких досліджень – визначення ширини забороненої зони в
мінералах, енергії іонізації домішкових рівнів, хімічного потенціалу, ефективної маси, рухомості зарядів та інших параметрів.
У сукупності з оптичними, рентгеноструктурними, магнітними та іншими фізичними параметрами виявляються закономірні зв'язки між властивостями, складом і структурою мінераль205

них видів, що необхідно для вирішення генетичних і пошукових
завдань, розробки технології збагачення руд.
Електропровідність. За величиною електропровідності всі
мінерали і тверді тіла поділяються на три класи: провідники
(метали), напівпровідники і діелектрики. Кількісною характеристикою провідності речовин є питома провідність σ, що вимірюється в сіменсах на метр (См/м). Ця величина залежить від електричних властивостей речовини та не залежить від розмірів і форми кристалів. Часто використовується величина, зворотна до
питомої провідності ρ = 1/σ, яка називається питомим опором
і вимірюється в Ом×м.
Залежно від числових значень питомого опору ρ і питомої
провідності σ мінерали поділяються на три групи: провідники
(метали – ρ < 10–3 Ом×м); напівпровідники (ρ від 10–3 до
108 Ом×м; діелектрики (ізолятори) (ρ > 108 Ом×м). Згідно з теорією енергетичних зон валентних електронів діелектрики характеризуються шириною забороненої зони більше 4,5 еВ, напівпровідники менше 4,5 еВ, а для металів вона дорівнює 0.
До класу напівпровідників належать більшість сульфідів, сульфосолі, арсеніди, багато оксидів (усього 66 мінеральних видів). Напівпровідники можуть мати як електронну, так і діркову
провідність: перші прийнято називати напівпровідниками nтипу (з негативними зарядами або електронною провідністю),
а другі – напівпровідниками р-типу (з позитивними зарядами
або дірковою провідністю).
Провідність напівпровідників n- та p-типу в кристалах виникає
під дією домішок. Елементи-домішки, що зв'язують електрони,
називаються акцепторами, а ті, що віддають – донорами. Визначення донора або акцептора залежить від кількості валентних
електронів домішкового елемента. Якщо кількість валентних електронів менше, ніж у заміщуваного атома, то він стає акцептором,
якщо більше – донором. При відхиленні від стехіометрії надлишок одного з основних компонентів також є донором (надлишок
катіона) або акцептором (надлишок аніона). Для кожного мінералу є характерний певний комплекс електроактивних (донорних
або акцепторних) домішок: у піриті – Со2+ і Ni 2+ (донори), As3–
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(акцептор); у галеніті – Ві3+ (донор), Аg+1 (акцептор); у халькопіриті – Zn2+, і Сu2+ (донори), Аg+1 і As–3 (акцептори).
Питома провідність напівпровідників з ростом температури збільшується у зв'язку зі збільшенням рухомості дірок і концентрації
вільних електронів, які при підвищенні внутрішньої енергії відриваються від своїх атомів, утворюючи електронний газ. У деяких
напівпровідниках підвищення температури на 100 0С збільшує електропровідність у 50 разів [5]. Залежність питомої провідності напівпровідників від температури виражається рівнянням
lgσ = lg σ0 ≈ 2,5 Еg 1/Т,
де σ0 – власна провідність, См/м; Еg – ширина забороненої зони,
еВ; Т – абсолютна температура.
Таким чином, дослідивши питому провідність мінералу від нижчих температур до високих і побудувавши графік залежності lgσ
від температури, отримаємо не пряму, а ламану лінію (рис. 29).
Права частина прямої характеризує залежність, коли в напівпровіднику існує головним чином домішкова провідність. Лівий прямий
відрізок відповідає власній провідності напівпровідника.
Дослідження питомої провідності мінералів дозволяє вирішувати такі завдання:
а) розділення мінеральних видів та їхніх різновидів за величиною питомої провідності;
б) визначення в мінералі енергетичних параметрів зональної структури валентних електронів, ширини забороненої зони та енергії іонізації домішкових рівнів;
в) вивчення явищ ізоморфізму та виявлення деяких типоморфних особливостей мінералів;
г) діагностика мінералів;
д) визначення за температурною залежністю питомої провідності деяких мінералів;
е) визначення формаційної належності рудних родовищ
при вирішенні задач пошукової мінералогії. Наприклад, у багатьох випадках висока золотоносність характерна для піритів з низькою питомою провідністю. Для високотемпературного піриту властивий металічний характер залежності σ(Т),
а в піриті з гідротермальних низькотемпературних родовищ
залежність σ(Т) відповідає напівпровідникам [21].
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Рис. 29. Залежність питомої провідності піритів різних родовищ
від температури [21]:
1 – провідність nтипу; 2 – провідність ртипу

Для дослідження питомої провідності різних мінералів використовують чотиризондовий метод. Суть його полягає в тому,
що на рівній поверхні зразка будь-якої форми на одній прямій
розташовано чотири зонди. Через два крайні зонди пропускають
струм І, а між середніми вимірюють спад напруги U. Якщо зонди розташовані на рівних відстанях L, то питома провідність
розраховується за формулою
σ = І/2 πU L.
Цей метод широко використовується для замірів питомої провідності за кімнатної температури. Для аналізу температурних залежностей σ(Т) розроблена автоматизована система на основі чоти208

ризондового методу. Дослідження питомої провідності дають корисну інформацію з типоморфних особливостей мінералів. У
табл. 14 наведена залежність σ(Т) в інтервалі температур від 20 до
400 0С для піритів з різних промисловогенетичних типів родовищ. Тут же наведені енергія іонізації й ширина забороненої зони, які були вирахувані згідно з формули
Ea ,d
Eg
σ  σ0 exp(
)  σ a ,d exp(
),
2KT
2KT
де σ0 – власна провідність, см/м; Eg – ширина забороненої зони, еВ;
К – постійна Больцмана, к = 8,62×10–5 еВ/К; Т – абсолютна температура; Еа,d – енергія іонізації акцесорних і донорних домішок.
З аналізу даних табл. 14 випливає, що в напрямку від лікваційно-магматичних мідно-нікелевих родовищ (І) до скарнових (ІІ) і
далі до гідротермальних (ІІІ) питома провідність піриту змінюється від максимальних значень до мінімальних на чотири порядки. У цьому напрямку електронний тип провідності піриту переходить у діркову, а металічний і вироджений типи залежності
σ(Т) змінюються на напівпровідниковий, а потім на напівпровідниково-металічний. Відповідні зміни спостерігаються в параметрах зонної структури піриту. У піриті магматичних і скарнових
родовищ рівні іонізації домішок і ширина забороненої зони або
зовсім не виявляються, або фіксуються при температурах нагрівання вище 100 0С. Надійніше ці параметри визначаються на зразках піриту середньотемпературних гідротермальних родовищ, в
яких термічна ширина забороненої зони дорівнює 0,92–1,07 еВ.
Нарешті, пірит самих низькотемпературних родовищ часто характеризується металічним типом залежності σ(Т), для якого рівні
іонізації домішок не визначаються за залежністю lgσ(1/Т).
Така направлена зміна σ і σ(Т), Еа,d і Eg пов'язана з різницею
фізико-хімічних умов утворення розглянутих рудних родовищ.
Іншими словами, величина електричних параметрів піриту різних родовищ залежить від їхнього генетичного типу та рудноформаційних особливостей, а провідність піриту тісно реагує на
зміни умов його формування. Так, пірит із сульфідних лікваційних покладів Талназького родовища характеризується металічним типом залежності σ(Т), а постмагматичний пірит із жил, що
січуть ці поклади – напівпровідниковим, при цьому значно змінюється і величина σ [21].
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Рудноформаційний
Назва
тип
Норильське
Міднонікелевий
Норильське
ЛікваційноЧинейське
магматичний І
Золоторудний Вангуйський
шток
СоколовоСкарновий ІІ Залізорудний
Сорбайське
Белухінське
Вольфрамовий Бом-Горхонське
Холтосонське
Шахтамінське
Молібденовий
Сорське
Золоторудний Дарасунське
ГідротерОктябрське
Свинцевомальний ІІІ
цинковий
Почекуєвське
Золоторудний Берегівське
СвинцевоОзерне
цинковий
Центральне
Вулкан
Колчеданний
Менделєєва

Генетичний
клас

Родовища

8,4×10
1,2×101
5,8
2,1
9,3×101
1,3×102
7,2×101
3,7×101
1,6×101
9,6
7,9
1,6×101

n
n
n
n
n
р
р
р
р
р
р
р

100–400

–

20–100

–

–
205–400 20–205
–
–
20–400
–
–
20–400
–
–
20–400
–
–
20–390
–
–
20–390
–
–
20–400
–
–
–
–
–
20–400
–
–
20–400
100–300 20–100 310–400
20–180
–
180–305
305–400

–

1,1×103

n
2

200–400

1,7×104

n

–

–
1,01
0,92
1,07
–
–
–
0,91
0,91
–
0,92

–

–

0,035
0,04
0,03
0,03
0,05
0,13
0,01 (0,48)
0,01
0,13
0,05 (0,5)
0,05 (0,5)
0,02
0,07

0,04

–

0,02
0,14

Ei, еВ

Таблиця 14
Температурний інтервал, 0С
Тип
Питома
Eg1,
про- провідність
Тип залежності δ(Т)
eВ
від- при Т 20 0С,
металіч- вирод- напівпроСм/м
ності
ний
жений відникові
n
4,5×104
200–390
–
–
–
20–400 0,96
n
1,8×101
n
1,6×103
–
–
100–400
–

Питома провідність і параметри зонної структури піриту [19]

Термоелектричний ефект у мінералах@напівпровідниках.
Термоелектричний ефект ε в мінералах-напівпровідниках полягає у виникненні в них за наявності градієнта температури термоелектрорушійної сили – термоЕРС:
T2

    (T) dT ,
T1

де, α(Т) – коефіцієнт термоЕРС, чисельно рівний ЕРС, що виникає за різниці температур в 10; Т1 і Т2 – граничні температури.
Для більшості напівпровідників коефіцієнт термоЕРС залежить
від хімічного складу мінералів, кількості домішок у них і температури. Виникнення в напівпровіднику термоЕРС пов'язано із зміною
концентрації й кінетичної енергії вільних носіїв електричних зарядів (електронів і дірок), їхньою дифузією з більш гарячої ділянки
напівпровідника в місця з нижчою температурою. Це приводить до
виникнення в напівпровіднику зарядів вільних носіїв електрики і
протилежних за знаком зарядів іонів кристалічної решітки, що веде
за собою виникнення електричного поля.
У термоелектричному ефекті чітко проявляються дірковий і
електронний механізми провідності напівпровідника. У домішковому напівпровіднику з дірковою провідністю більш нагріті
ділянки мінералу заряджаються негативно, що відповідає дифузії дірок з нагрітої ділянки в холодну. В електронному напівпровіднику спостерігається зворотна картина. Таким чином, знак і
величина коефіцієнта термоЕРС залежать від механізму провідності напівпровідника. У випадку змішаної або власної провідності знак і величина коефіцієнта термоЕРС визначаються низкою факторів, серед яких головне значення мають рухомість і
концентрація носіїв зарядів. Тому для напівпровідника зі змішаною провідністю коефіцієнт може бути як позитивний, так і негативний, а його величина, як правило, буває меншою, ніж у напівпровідника з переважно одним механізмом провідності.
Завдяки дослідженням термоелектричних властивостей рудних мінералів стало можливим вирішення низки завдань, важливих для теоретичної й практичної мінералогії, а також технології збагачення руд, а саме:
 визначення хімічного потенціалу й ефективної маси носіїв заряду, а також дослідження механізму розсіювання носіїв зарядів;
 діагностика деяких мінералів;
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 дослідження впливу елементів-домішок на термоелектричні властивості мінералів і, навпаки, визначення елементівдомішок за термоелектричними властивостями мінералів;
 вивчення неоднорідності кристалів, зерен і агрегатів у
штуфах, аншліфах, поліруваннях і шліфах та систематизація мінералів за знаком і величиною термоелектричних параметрів.
При зміні термоЕРС мінералів у часі й просторі вирішуються
такі завдання:
 визначення за зміною типу провідності типоморфного
мінералу формаційної належності порід і руд;
 виявлення за термоелектричними властивостями мінералів зональності рудних тіл, родовищ і рудних вузлів і прогнозування на цій основі перспективних площ для пошуків
рудних родовищ;
 визначення відносного рівня ерозійного зрізу рудних
тіл, родовищ, рудних районів;
 визначення вертикального розмаху зруденіння;
 оцінка фізико-хімічних параметрів ендогенного рудоутворення;
 прогнозування корінних джерел розсипних родовищ,
оцінка перспективних площ для пошуків розсипів;
 зіставлення мінеральних парагенезисів рудних тіл, родовищ, рудних районів.
Для дослідження термоелектричних властивостей мінералів
використовується зондовий метод із застосуванням двох термоелектронів у вигляді загострених стрижнів. Зондовий метод дозволяє проводити дослідження термоелектричних властивостей
мінералів керна бурових свердловин, зразків, порошків, полірованих шліфів під мікроскопом. Порівняно проста апаратура, висока надійність в роботі, локальність і експресність надають
широкі можливості зондовому методу при мінералогічному картуванні рудних родовищ, діагностиці рудних мінералів, вирішенні низки прикладних задач. Для експресної оцінки і статистичної обробки результатів ці процеси автоматизовані й комп'ютеризовані, що дало можливість вивчати розподіл термоЕРС у
зональних кристалах мінералів.
Автоматизована система виявлення і реєстрації зональності
кристалів проводить масові заміри термоелектричних параметрів,
212

статистичну обробку отриманих даних без проміжних записів, і
після кожного пройденого профілю дає 10 параметрів і картину
зональності з кожного профілю (рис. 30, табл. 15). Крім цього, за
залежністю термоЕРС піриту від температури його утворення можна оцінити зміну температури кристалізації мінералу за профілем, що важливо для розшифровки умов та історії росту мінералу.
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Рис. 30. Зональність дрібних кристалів піриту
за термоелектричними властивостями [21]:
1–9 – номери кристалів

За матеріалами табл. 15 і рис. 30 можна зробити такі висновки.
Від найбільш ранніх за часом мінеральних асоціацій до більш
пізніх зі зниженням температури в кристалах піриту змінюється
не тільки тип провідності, але й характер залежності εпр= f(r), де
r – відстань від центра кристала до його граней. Пірит з дорудних
мінеральних асоціацій характеризується електронною провідністю
(n), із рудних – дірково-електронною (рn) і електронно-дірковою
(np), із післярудних – дірковою (р).
1. Кристали піриту електронної (1–4) і дірково-електронної (5–6), електронно-діркової (7) і діркової (8–9) провідності
характеризуються зональною будовою, яка встановлюється
за зміною величини термЕРС (1–4 і 8–9) і типу провідності
(5–7) в системі центр-периферія кристалів.
2. Виявлена зональність кристалів є симетричною і прямою та обумовлена зміною температури їхнього утворення.
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Таблиця 15

–
–

164
203

2,57
3,12

370
230

380
400
375

350
200

360
385
360

Примітка: 1–4 – октаедри з дорудних мінеральних асоціацій; 5–7 – пентагондодекаедр та їхні комбінації з кубом;
8–9 – куби в най-вищих чистинах рудних жил.

228
89

2,49
2,49
1,69

8
9

159
160
108

Післярудна:
карбонат, кварц
пізні сульфіди

88,4
55,0
33,1

5
6
7

Рудна:
халькопірит
бурнаніт, арсенопірит
бляклі руди
63
69
92

450
430
375
490
490
390
2,51
5,93
3,84

165
385
250

100
100
100

–87
–101
–115

2
3
4
–92
–147
–46

490
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1,67

периферія
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ТермоЕРС піриту з різних мінеральних асоціацій родовища золото@сульфідної формації [21]

Довжина
профілю, L,
мм

Фотопровідність і фотоЕРС у мінералах. В основі фотоелектричних явищ лежить внутрішній фотоефект – процес збудження вільних носіїв заряду під дією випромінювання.
У випадку власного напівпровідника в зоні провідності утворюються електрони, а у валентній зоні – дірки, які разом визначають
такі кінетичні ефекти в кристалі, як збільшення провідності й появу ЕРС. У домішковому напівпровіднику, крім міжзонних переходів носіїв заряду, можливі переходи з домішкового рівня в зону
або переходи із зони на частково іонізований домішковий рівень.
Ці переходи виявляються у фотопровідності й фото ЕРС.
Необхідною умовою для поглинання фотона з утворенням
електрона і дірки є перевищення енергії фотона над величиною
забороненого інтервалу енергії: hγ > ΔΕ, де h – постійна Планка,
еВ×с; γ – частота випромінювання, c–1; ΔΕ – ширина забороненого інтервалу енергій. Частота випромінювання, яка обумовлює переходи електронів з валентної зони до зони провідності,
називається порогом (краєм) власного поглинання.
Інтервали заборонених енергій мають усі сполуки з напівпровідниковими властивостями і діелектрики. До цього класу
твердих тіл можна віднести більшість мінералів. Величина фотоефекту різна для різних мінералів і залежить від можливості
збудження носіїв заряду при поглинанні фотонів, часу існування
нерівноважних носіїв заряду, швидкості поверхні рекомбінації.
Використання фотоелектричних ефектів у мінералогії дозволяє розширити коло завдань, які вирішуються за допомогою оптичних досліджень. По-перше, значно зростає кількість мінералів, на яких можна досліджувати зонну структуру. Відомо, що в
мінералах з високим вмістом домішок, заміри коефіцієнта поглинання являють собою складне завдання через сильне поглинання світла вільними носіями заряду. При фотоелектричних
дослідженнях ці труднощі в основному усуваються, оскільки
реєструється тільки фотоактивна частина поглинання, що пов'язано з генерацією нових носіїв зарядів. Вивчаючи спектри фотоелектричного ефекту, можна визначити наявність у мінералі
елементів-домішок, які ізоморфно входять до кристалічної гратки, або дефекти структури. Великий інтерес являє собою вивчення ширини забороненої зони в сульфідах з атомом металу з
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перехідної групи. По-друге, вивчення величини фотоефекту в
різних областях спектра дає якісно нову інформацію про умови
утворення деяких мінералів, які мають у своєму складі елемент,
тиск парів якого при мінералоутворенні залежить від температури. У такому випадку виникають дефекти, що пов'язані з відхиленням від стехіометрії. У широкозонних напівпровідниках
такі дефекти спричиняють глибокі рівні різної концентрації всередині забороненої зони. Отже, відносна величина фотоефекту
залежатиме від концентрації дефектів, пов'язаних з відхиленням
від стехіометрії, а отже, і від температури мінералоутворення.
Фотоелектричні властивості проявляються як у типових мінералів-напівпровідників (галеніт, каситерит, пірит, молібденіт,
буланжерит та ін.), так і у мінералів-діелектриків (сірка, моріон,
аурипігмент, турмалін, лабрадор, флюорит та ін.) Величиною,
що характеризує відносну фоточутливість мінералу, є відношення питомого електричного опору в темноті ρT до його мінімального значення на світлі ρλ. Високою фоточутливістю відрізняються алмаз, каситерит, сфалерит, реальгар, кіновар, аурипігмент, турмалін тощо.
Термоелектричні й фотоелектричні властивості вивчених мінералів досить різні. При зміні кольору природного каситериту із світло-коричневого на чорний провідність збільшується на чотири
порядки, а термоЕРС зменшується 2–3 рази, у світло-коричневому
і чорному каситериті фотопровідність не виявлена. Провідність
сфалериту зі зміною складу від клейофану до морматиту збільшується на 4–5 порядків; властивий йому дірковий тип провідності
змінюється на електронний, утрачається фоточутливість і одночасно спрощується зонна структура. Різновид турмаліну зеленого забарвлення (ельбоїт) характеризується дірковою провідністю, низькою питомою провідністю і високою відносною фоточутливістю.
За фотопровідністю в зонній структурі ельбаїту фіксується домішковий рівень з енергією іонізації 1,04 еВ. Чорний турмалін (шерл)
на відміну від ельбоїту характеризується негативним термоелектричним ефектом і більш високою провідністю (табл. 16). Фотоелектричні властивості шерлу не виявлені. Із цих матеріалів видно, що
фотоелектричні властивості порід з іншими параметрами дають
додаткову інформацію для вирішення наукових і прикладних завдань сучасної мінералогії.
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Кіновар
Аурипігмент
Антимоніт

4,8×10 –6,4×10
1,8×10–16–9,1×10–15
1,3×10–8–2,5×10–4

715–2620
–
–

265–350

–13

–9

5,4×10–14–1,7×10–9

Реальгар

–2

190–405
50–210
–
–
–
–
–
–
–

2,2×10–11–9,1×10–9

2,5×10 –5,5×10
4,2×10–2–1,5×10–1
8×10–13–3,3×10–12
3,5×10–2–4,1×10–10
1,3×10–11–5,0×10–8
1,6×10–9–9,0×10–8
1,4×101–5,1×105
1×105
–

195–1850

2×10–8–3,1×10–7
4,3×10–7–9,0×10–6
9,1×10–7–1,3×10–5
1,3x10–8–1,5×10–1
5,5×10–11–1,2×10–4
–10

n-провідність
–
–
–
215–600
–
50–150

1,03
1,05
1,08
7,5
3,01

ρT/ρλ

3,5

1,90
–
–
3,2–3,46
2,1–2,88

Ширина
забороненої
зони Еg, еВ

–

Енергія
іонізації
домішкових
рівнів Еі, еВ
1,28
1,09
2–9; 1,31;
0,86
2,8; 2,6

Таблиця 16

–
–
–
–
–
–
9–73
3,6
3,1; 2,9; 2,7
6
3,35
2,9; 2,7
1,5
3,36
2,9
1,02
3,1
2,8
–
0,41–0,37
0,31; 0,34
–
1,27–0,93
0,20; 0,53
–
1,7; 1,2; 0,93; 0,97
–
280–
–
2,82
–
620
–
6–3190
2,0–2,3
2,21; 1,87; 1,37
650–715 65–70
2,56
2,2; 1,87; 1,37
510–2100 1,2–1,8
1,62
1,50

–
–
535–1260
335–1140
110–540
110–350
110–540
–
–

–

p-провідність
375–410
410–460
570–760
–
225–975

ТермоЕРС, мкВ

Гюбнерит
Вольфраміт
Ферберит
Цинкіт
Гематит
Каситерит
прозорий
Світло-коричневий
Сфалерит чорний
Зелений
Світло-коричневий
Темно-коричневий
Чорний (марматит)
Галеніт
Пірит
Молібденіт

Мінерал

Питома
провідність,
См/м

Електричні і фотоелектричні властивості мінералів [21]
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Питома
провідність,
См/м

1,4×102–1,9×102
6,5×10–6–2,7×10–6
1,5×10–6–2,5×10–1
1,3×10–10–1,8×10–7
3,3×10–14–7,5×10–3
3,5×10–10–1,4×10–9
1,0×10–13–1,3×10–13
5,9×10–12–7,1×10–7
7,5×10–9–4,8×10–9

Мінерал

Вісмутин
Станін
Буланжерит
Геокроніт
Турмалін (ельбаїт)
Турмалін (шерл)
Геденбергіт
Егірин
Рогова обманка

n-провідність
230–765
940–950
280–1170
570–715
–
571
75
200–1670
160–170

ρT/ρλ
p-провідність
–
–
–
1,3–1,4
–
1,2
–
2–7
1100–2485 2,4–7,3
–
–
130
1,2
–
1,03
–
1,01

ТермоЕРС, мкВ

1,23
0,94
1,54
1,3
–
–
2,92
1,82
2,0

Ширина
забороненої
зони Еg, еВ

Енергія
іонізації
домішкових
рівнів Еі, еВ
–
–
1,12
1,0
1,04
–
0,93
0,89
–

Закінчення табл. 16

Діелектрична проникність мінералів і порід. Діелектрична проникність характеризує властивість багатьох мінералів
(діелектриків, частково напівпровідників) поляризуватися в електричному полі: величина її пропорційна інтенсивності поляризації. При поляризації мінералу, що міститься в зовнішньому
електричному полі, на його протилежних поверхнях з'являються
надлишкові зв'язані заряди, а в ньому самому – внутрішнє електричне поле, що направлено проти зовнішнього. У результаті
сумарне електричне поле стає меншим, ніж у вакуумі. Відношення Ео/Е, яке показує у скільки разів напруженість поля в речовині Е нижча, ніж у вакуумі при однакових зарядках, що
утворюють поле, називається відносною діелектричною проникністю ε речовини (мінералу, породи).
При геолого-мінералогічних дослідженнях діелектрична проникність мінералів і порід може використовуватися для характеристики їхніх електричних властивостей, на основі яких вирішується багато завдань:
1. Вивчення типоморфних особливостей мінералів:
 виділення різної генерації мінералів та їхніх генетичних
типів;
 виявлення залежності ε мінералів від їхнього складу і
структурних особливостей, розробка на цій основі експресних методів діелектрометричного аналізу;
 вивчення фізичного стану молекулярної води в мінералах, яка виділяється за низьких і середніх температур;
 діагностика мінералів за даними вимірів ε разом з іншими фізичними властивостями;
 оконтурювання рудних зон ізолініями діелектричної
проникності деяких мінералів (кварц).
2. Оцінка флотаційної активності мінералів.
3. Оконтурювання зон скарнування за ізолініями діелектричної проникності.
4. Літологічний аналіз теригенних осадових порід.
Застосування діелектричної проникності мінералів при геолого-мінералогічних дослідженнях тісно пов'язано з розробкою
й удосконаленням спеціальних методів її вимірювання. Загальноприйнятий стандартизований метод замірів ε твердих тіл не219

монолітних зразків з вирізанням у них пластинок круглої або
квадратної форми товщиною 0,1–0,5 мм і площею не менше
5 см2 придатний тільки для крупнокристалічних мінералів. Для
тонкозернистих мінералів використовують голковий метод (Больцмана–Біллітцера), імерсійний і метод прямих вимірів.
Метод Больцмана–Біллітцера дозволяє працювати в різному
діелектричному середовищі з дуже дрібними мінеральними частинами. Передбачалося, якщо частина мінералу в рідині при
включенні електричного поля залишається нерухомою (пандермоторна сила дорівнює 0), то ε частинки дорівнює ε рідкого середовища. У подальшому було встановлено, що цей метод може
давати неправильні результати, оскільки діюча сила на мінеральні частини залежить не стільки від співвідношення ε частинок
і рідини, скільки від провідності електродів-голок.
Більш точним, але більш трудомістким є імерсійний метод
(табл. 17). Суть його полягає в зануренні досліджуваного порошку в конденсорі в різні суміші рідин з відомою ε до тих пір,
поки діелектричні проникності рідини і порошку не стануть рівними. Метод дає добрі результати при роботі з крупними частинками мінералів (> 0,1 мм).
Метод прямого вимірювання ε мінеральних порошків відрізняється простотою і швидкістю вимірювальної процедури. Відомі два варіанти методу. За першим варіантом (обчислювальний метод) замірюється ємність конденсатора, що заповнений
мінеральним порошком, а справжня діелектрична проникність
мінералу вираховується за формулами для сумішей, оскільки
порошок являє собою суміш мінералу і повітря.
За другим варіантом (градуювальний метод) вимірюється ємність конденсатора, який заповнений сипким матеріалом, а ε
досліджуваного матеріалу визначається за градуювальною кривою "діелектрична проникність–ємність конденсатора".
Діелектрична проникність кожного мінералу не є константою і
залежить від вмісту в зразку домішок, дефектів структури і фазової неоднорідності, тому експериментальні дані заміряних величин ε підлягають статистичній обробці із складанням кореляційних таблиць, вирахуванням рівнянь регресії й побудовою графіків, які надалі використовуються як порівняльні та еталонні дані.
Приклади діелектричної проникності наведено в табл. 17.
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Мінерал

СтандарГолчастий
Імерсійний
Мінерал
тизований
метод
метод
метод
Алмаз
5,42–17,0
5,6–16,5
–
Хроміт
Графіт
> 81
–
> 81
Лімоніт
Сірка
3,80–4,81
3,6–4,6
–
Галіт
Антимоніт
31,1–31,2
–
11,5
Сильвін
Арсенопірит
> 81
–
> 81
Флюорит
Борніт
> 81
–
> 81
Барит
Галеніт
> 81
17,9
> 81
Гіпс
Глаукодот
> 81
–
–
Целестин
Кіновар
21,8–21,9
–
6,2
Апатит
Кобальтин
> 81
–
33,7–81 Вольфраміт
Ковелін
> 81
–
>81
Гюбнерит
Марказит
> 81
–
33,7–81 Шеєліт
Молібденіт
> 81
–
> 81
Доломіт
Нікелін
> 81
–
> 33,7
Кальцит
Пірит
> 81
42
33,7–81 Сидерит
Піротин
> 81
–
>81
Родохрозит
Реальгар
6,41–6,51
–
7,2–2,6 Церусит
Халькопірит
> 81
–
> 81
Авгіт
Анатаз
16–81
31,48
–
Альбіт
Брукіт
62,5–62,6
78
7,77
Берил

Таблиця 17

СтандарГолчастий
Імерсійний
тизований
метод
метод
метод
22,9–71,6
–
11,3
12,75–12,9
12,5
3,2–6,95
5,95–6,10
5,6–6,4
7,33
4,98–5,89
4,39–6,2
6,0
6,76–6,26
6,2–6,7
6,2–8,5
8,24–9,98
8,1–13,2
6,2–7,9
6,07–6,34
5,4–12,0
6,8–7,9
10,60
7,6–8,26
6,94
8,06–12,2
7,4–7,9
5,7–5,8
13,29–22,74
–
12,51; 14,0
13,48–14,49
–
6,89
9,31–10,92
–
3,5–5,75
7,65–8,55
6,8–7,8
6,3–8,45
7,06–9,29
7,6–8,7
6,36–8,1
7,04–7,66
7,5
5,2; 6,78
8,10–8,59
–
6,77
25,1
19,6–25,4
5,47
8,15–8,71
6,8–8,6
6,72
5,27–6,04
5,39–5,63
6,02
6,0–7,2
5,5–7,85
3,9–7,7

Діелектрична проникність мінералів [21]
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Магнетит
Опал
Пірохлор
Рутил

Гематит
Ільменіт
Каситерит
Кварц
Колумбіт
Корунд

Мінерал

СтандарГолчастий
Імерсійний
Мінерал
тизований
метод
метод
метод
> 81
25
> 81
Біотит
61,1
–
33,7–81 Діопсид
> 81
23,4–24
–
Мікроклін
4,4–5,8
4,4–5,1
4,5–5,9 Мусковіт
20,9–29,4
–
–
Олівін
Рогова
9,9–10,7
9,5–13,2
5,35–6,35
обманка
> 81
68
33,7–81 Топаз
6,2–13,8
7,1–7,4
6,7
Хлорит
22,5–45,3
–
Циркон
> 81
31–173
5,85–10,6 Епідот
6,5–7,6
6,2–13,3
11,2–14,5
9,6–10,5

7,5–11,2

6,3–7,6
–
8,6–12,85
7,6–15,4

–

6,03–7,40
10,0
3,6–6,09
6,17–6,2

4,9–7,37

СтандарГолчастий
Імерсійний
тизований
метод
метод
метод
6,56–6,85
6,2–9,3
9,28–10,3
7,85–7,97
8,2
7,16–10,0
5.25–5.61
3.78
–
6,5–7,3
6,2–8,0
10,0
7,3–9,1
–
6,77

Закінчення табл. 17

8.4. Макро@ та мікрорадіографія
Мікрорадіографічний метод важливий для діагностики і особливо для вивчення текстурно-структурних особливостей радіоактивних мінералів і руд. Для отримання радіографій в повній
темноті лист рентгенівської плівки (чутливість "ХХ" або "Х")
кладеться на гладку поверхню. Потім на плівку накладають і
щільно притискають досліджуваний препарат (шліфи, аншліфи,
пришліфовки). Після цього на плівці необхідно відмітити нумерацію препаратів і ввести їхній контур для подальшого зіставлення радіографій і препаратів, з яких вони отримані. Краще
всього це зробити методом "засвічування": на недовгий час на
відстані 0,5 м від стола, на якому лежить досліджуваний матеріал, включається слабке джерело світла. При цьому вся поверхня
плівки, яка не покрита щільно прилягаючими полірованими поверхнями препаратів, засвічується, у результаті чого контури
препаратів можуть точно суміститися з радіографією. Після "засвічування" плівку з накладеними препаратами поміщають у
світлонепроникну шухляду для експозиції. Час експозиції залежить від радіоактивності мінералів і коливається від кількох годин до декількох діб. Після закінчення цього терміну препарати
обережно знімають з плівки, яку потім в абсолютній темряві
проявляють і фіксують звичайним порядком:
склад проявника (розчиняти послідовно при 70 °С): метол –
1 г, сульфат безводний – 20 г, гідрохінон – 4 г, поташ – 19 г,
бромистий калій – 1 г, вода – 1 л. Проявляти 5–8 хв при 18–
20 °С, після промити. Фіксаж: гіпосульфіт – 250 г на 1 л води
(10 хв). Добре промити.
За допомогою мікрорадіографічного методу можна здійснювати якісну та кількісну характеристики і визначати природу радіоактивності дрібних зерен мінералів безпосередньо у твердій породі, у прозорих і полірованих шліфах без кропіткого, а часто й
неможливого виділення мінералів. На одержаних за допомогою
цього методу мікрорадіографіях фіксуються сліди пробігу αчастинок у товстому емульсійному шарі спеціальної фотопластинки. Ці сліди мають вигляд штрих-треків різної густини залежно
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від концентрації випромінювача в мінералах, часу експозиції й
розмірів радіоактивних утворень. Оскільки максимальна довжина
пробігу α-частинок найбільшої енергії Li, Be, Th – 50 мкм, то вивчення мікрорадіографії проводиться під мікроскопом (як і шліфів, з яких вони зроблені) при збільшенні в 50–500 разів.
Для виготовлення мікрорадіографії використовують спеціальні товстошарові пластини з товщиною емульсійного шару
50–60 мкм. Емульсія таких пластинок чутлива тільки для
α-випромінювання. Працювати з такими пластинками можна
при лампі із спеціальним жовто-зеленим світлофільтром № 117
або 118. Пластинки розрізають алмазом з неемульсійного боку
до формату шліфів. Після цього на них накладають прозорі
шліфи (без покривного скла) або поліровані шліфи таким чином,
щоб емульсійна поверхня щільно прилягала до поверхні шліфа.
У подальшому необхідно зробити на пластинці відмітки, з
якими можна було б при роботі з мікрорадіографією точно сумістити її зі шліфом. Це здійснюється шляхом оконтурення шліфа
гострим предметом (голкою) або методом засвічування. Попередньо у світлому приміщенні на краю скляних пластинок шліфів чорною тушшю наносять значки, за якими, після відбиття їх
на радіографії, остання буде точно суміщатися зі шліфом. Час
експозиції визначається вмістом радіоактивних елементів у мінералах, а також призначенням радіографії для якісних чи кількісних досліджень.
Для кількісного вивчення потрібно давати таку експозицію,
щоб щільність слідів α-частинок на площі. 0,2 мм2 пластинки
була не більше декількох десятків, інакше їхній підрахунок буде
ускладнений. Залежно від вмісту радіоактивного елемента в мінералі експозиція має бути такою: 45–70 % – 20 хв, 15–20 % –
1 год, 5–10 % – 2 год, 0,5–1,0 % – 5 год. При подальшому зменшенні вмісту урану, а також величини зерен радіоактивного мінералу експозицію потрібно значно збільшити (до декількох
діб). Для якісного вивчення, коли значні згущення α-частинок
утворюють велику чіткість картини, експозиція збільшується в
5–10 разів і більше порівняно з такою для кількісного аналізу і
становить декілька діб. Так, для тисячних частинок відсотка радіоактивного елемента в породі експозиція має бути 10–20 діб.
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По закінченні терміну експозиції фотопластинки обережно відділяють від шліфа і віддають на обробку.
Проявлення здійснюють у розчині, який приготовлений шляхом
послідовного розчинення в 100 см3 води амідолу – 0,6 г, кристалічного сульфату натрію – 2,5 г, бромистого калію – 0,2 г. Тривалість
проявлення 25 хв при температурі 22±1 °С. Промивання здійснюється в проточній воді протягом 3–5 хв. У стоп-ванні в 1 % розчині
оцтової кислоти при температурі 5–7 °С пластинки видержують
упродовж 10–15 хв. У дистильованій воді ватою обережно знімають чорну плівку з емульсії. Фіксацію проводять у розчині гіпосульфату (40 г на 100 см3 води) при температурі 5–7 °С протягом 90
хв. Після цього роблять промивання в проточній воді та висушують пластинки при кімнатній температурі.
Останнім часом використовується мікрорадіографічний аналіз із застосуванням рідких ядерних фотоемульсій (тип А-2), які
наносять безпосередньо на прозорий непокритий шліф. Після
витримки шліф разом з емульсією проявляється, висушується і
вивчається під мікроскопом. Цей метод забезпечує максимальний контакт емульсії зі шліфом і зберігає точну відповідність
місцезнаходження джерела α-частинок та їхніх слідів.
Рекомендується така техніка підготовки і нанесення рідкої
емульсії [35]. Емульсію розплавляють при 40–50 °С, розводять
дистильованою водою (1 мл води на 4 мл емульсії) і фільтрують
через вологу марлю. На 1 мл емульсії додають одну краплю
пластифікатора, що складається з рівних частин етилового спирту і гліцерину. Потім шліф ретельно протирають спиртом, опускають в 0,33 % розчин желатину і висушують у вертикальному
положенні. Емульсію або виливають на великий шліф з розрахунку 1 мл емульсії на 24 см2 шліфа, або наносять краплями з
розрахунку 10 крапель води на 6 см2 і швидко розрівнюють
скляною паличкою. Температура шліфа має бути 25–30 °С.
Після 20–30 год сушіння за кімнатної температури шар емульсії має товщину приблизно 50 мкм. Емульсію проявляють звичайним шляхом. Щоб не пошкодився емульсійний шар, його
покривають 2–4 % розчином гліцерину. Видалення емульсійного шару зі шліфа здійснюють теплою водою.
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Аналіз мікрорадіографій. Якісне вивчення мікрорадіографій краще проводити при збільшеннях 50–100×. Радіографію за
допомогою двох маленьких шматочків пластиліну приклеюють
до шліфа, з якого вона отримана, і поміщають їх разом під мікроскоп. Позначки, які нанесені на шліфі й відбиті за допомогою
засвічування на радіографії, допоможуть сумістити їх таким чином, щоб мікрорадіографія кожного зерна руди точно була розташована над цим зерном у шліфі. Щоб не подряпати радіографію, потрібно залишити між нею і шліфом невеличкий проміжок. Піднімаючи чи опускаючи тубус мікроскопа, ми бачимо
ділянки шліфа (руди) і одержані з них радіографії. Густину слідів-треків α-частинок над окремими мінеральними зернами добре видно під мікроскопом.
При кількісному вивченні мікрорадіографії підраховують кількість слідів на певній площі. Оскільки кількість слідів прямо
пропорційна концентрації радіоактивного елемента в даному
мінералі й часу експозиції пластинки, то розрахунок величини
вмісту не є складною справою.
Для частинок А-2 кількість слідів α-частинок, що фіксуються
від 1 % вмісту урану на 1 мм2 площі пластинки при експозиції
одна година (q), є постійною величиною
q

46  48 - частинок
мм2

/ год.

Потім залишається підрахувати кількість слідів α-частинок,
зафіксованих на мікрорадіографії досліджуваних мінеральних
зерен на певній площі підрахунку (мм2). Підрахунок краще здійснювати під збільшенням мікроскопа 500×. Площу для підрахунку рекомендують вибирати у вигляді квадрата з боком 0,15 мм,
тобто площа рівна 0,0225 мм2 (відповідна сітка ниток вводиться
в окуляр мікроскопа). Продивляються і підраховуються кілька
десятків таких полів, що розташовані щільно один до одного
(якщо це дозволяють розміри зерен радіоактивних мінералів).
Якщо розміри радіоактивних зерен великі (декілька мм у діаметрі), кількість вивчених ділянок має збільшуватися (приблизно
100). Записи ведуться в такому вигляді (табл. 18).
Для розрахунку беруть сліди з мінімальною довжиною пробігу 6–7 мкм, що приблизно відповідає розмірам п'яти зерен бро226

мистого срібла. Розрахунок вмісту радіоактивного елемента (А)
здійснюється за формулою
N
А
S  T  q
де Т – експозиція, год; q = 46–48 α-частинок, мм2/год, від 1 % U.
Таблиця 18
Розрахунок числа α@частинок на певній площі

№ поля
1
2
3
100

Площа поля, мм2
0,0225
0,0225
0,0225
ΣS

Кількість слідів-треків
1
3
5
ΣN

Відповідні підрахунки проводять для кожного з радіоактивних мінералів (або їхніх різновидів), що містять різні концентрації радіоактивного елемента і відповідно характеризуються
різною густиною слідів-треків на мікрорадіографії.
В основі методу визначення природи радіоактивності мінералів з їхніми мікрорадіографіями лежить різниця максимальних
енергій, а отже, і зафіксовані на пластинці довжини пробігу αчастинок у рядах урану і торію. Відомо, що інтенсивний αвипромінювач у ряду торію ThC характеризується енергією, якій
відповідає максимальний пробіг цих частинок у повітрі –
8,57 см. У цей же час у ряду урану інтенсивний α-випромінювач
має енергію з відповідним максимальним пробігом у 6,91 см.
Пробіг α-частинок в емульсії значно коротший, ніж у повітрі
(1 см пробігу в повітрі відповідає всього 6 мкм в емульсії).
Таким чином, зафіксовані на мікрорадіографії максимальні сліди пробігу в ряду урану матимуть довжину не більше 42 мкм (7 см
у повітрі), усі сліди більшої довжини відповідають уже ряду торію.
При змішаній природі виявляються сліди різної довжини.
Довжина слідів у мікрорадіографіях вимірюється за допомогою
окуляр-мікрометра, який проградуйований в мікрометрах. Вимірюють тільки сліди, які достатньо довгі та розташовані паралельно
поверхні столика мікроскопа (перпендикулярно до лінії спостереження). Одночасно підраховується кількість слідів-треків. За найменшу довжину, що береться для підрахунку, беруть довжину
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34,8 мкм. Число слідів з довжиною від 34,8 до 42,0 мкм позначають
величиною n2, а при довжині, більшій 42 мкм – n1.
Співвідношення U і Th розраховують за формулою
CTh
3,3

 K.
n2
CU
 0,8
n1

Якщо К = 0,1–0,4 природа істотно уранова; при К = 0,4–1,0 –
змішана; а коли К > 1 – торієва.
Методи вивчення порід і мінералів за допомогою оско@
лкової радіографії (f@радіографії). Метод оснований на здатності атомів 235U до поділу під дією теплових нейтронів в
атомному реакторі. Цей метод визначення концентрації розподілу U в мінералах базується на реєстрації α-частин твердими детекторами, для чого використовують лавсан, синтетичну слюду
або скло з наступним виявленням у них треків. Для осколкової
радіографії порівняно з іншими методами характерна значно
більша чутливість (від 1 до 10–10г/т) при точності 10–20 %. Хімічний, радіографічний і люмінесцентний методи мають чутливість не більше 10–5 г/т) і характеризують середнє значення елемента на одиницю площі або об'єму.
Метод осколкової радіографії дозволяє виявити просторовий
розподіл урану в гірських породах і мінералах, а також відрізнити накладений уран від первинного урану породи. За треками
спонтанного поділу можливе вивчення урану, який існував у
минулому, а за треками індуційованого поділу – уран, який присутній нині. За характером статичних кривих можна визначити
уран, який захоплений мінералом у процесі кристалізації, і накладений уран, а також установити присутність урану, пов'язаного з іншими мінералами.
Вміст урану С вираховується за формулою
ρmi
2
,
С  104
7
ρi

де ρ – густина слідів від осколків поділу урану на детекторі, кількість треків на 1 см2; А – середня атомна маса речовини, яка
аналізується в г; mi – маса спеціально приготовлених уранових
об'єктів, г; ρi – густина слідів від осколків поділу на сусідніх до
об'єктів детекторах, кількість треків на 1 см2.
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Відношення ρi/mi залежить від величини нейтронних потоків.
Величину пробігу осколка поділу в даному зразку виражають
через середню атомну масу речовини, яка визначається за даними хімічного або мінералогічного аналізу породи.
Дослідження порід методом осколкової радіографії проводиться в декілька етапів.
1. Пришліфовані пластини гірських порід або мінералів у
контакті з детекторами упаковуються у фольгу і поміщаються у блок-контейнер, який опромінюється в атомному реакторі тепловими нейтронами, після чого із них виготовляють
петрографічні шліфи. Пластинки наклеюються на предметне
скло полірованим боком, який був у контакті з детектором.
2. Для визначення вмісту урану в мікрокристалічних або
склоподібних породах основного і ультраосновного складу, в
яких дуже низький вміст урану, застосовуються пресовані
таблетки.
3. Для визначення концентрації урану і вивчення його
розподілу в межах окремих зерен переважно акцесорних мінералів з відносно високим вмістом елемента (0,n–0,00n %)
виготовляють мінеральні плашки.
Пресовані таблетки і мінеральні плашки упаковуються таким
самим чином, як і пришліфовані частини. Поряд із цими препаратами поміщаються на різних рівнях декілька об'єктів з відомим вмістом урану. Об'єкти виготовляються з еталонованих
уранових розчинів, що дозволяє визначити інтенсивність нейтронного потоку.
Для виявлення треків після опромінювання в атомному реакторі лавсани відділяються від препаратів і протравлюються 40 %
КОН при 60 °С протягом 20–30 хв. Після цього під мікроскопом
зіставляється розподіл урану на лавсанах з відповідними ділянками шліфа, виготовленого з досліджуваних препаратів.
Метод осколкової радіографії використовується для вирішення деяких геологічних задач. По-перше, він застосовується
для визначення абсолютного віку порід за треками спонтанного
та індуційованого поділу урану. Перший спосіб базується на
визначенні кількості треків спонтанного поділу 238U, при якому
вік розраховується за формулою
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2,3  Nλu 
lg 
 1 .
λu  Nλ c 
де t – абсолютний вік; N – кількість треків; λu і λс – відповідно
константи швидкості індуційованого розпаду і спонтанного поділу урану; U – відома концентрація атомів урану в даному мінералі, визначена хімічним методом або за треками осколків
індуційованого поділу 235U після опромінювання в потоці теплових нейтронів у реакторі.
Другий спосіб заснований на визначенні співвідношення кількості треків спонтанного та індуційованого поділу урану для
визначення розподілу та концентрації урану в мінералах і породах. Метод осколкової радіографії дозволяє найбільш точно виявити картину розподілу урану як в окремих мінералах, так і в
породах. Тому чітко виділяється уран сингенетичний і епігенетичний (накладений).
Аналіз розподілу урану в породах за допомогою осколкової радіографії дозволив виявити його основну геохімічну особливість –
нездатність входити в істотних кількостях до головних породотвірних мінералів, і навпаки, тенденцію до концентрації в акцесорних
мінералах, у міжзернових швах і основній масі ефузивних порід.
У процесі робіт необхідно дотримуватися відповідних правил
техніки безпеки, передбачених при дослідженні радіоактивних
речовин і джерел іонізуючих випромінювань. Після опромінювання зразки зберігаються у свинцевому контейнері, товщина
стінок якого має бути такою, щоб на відстані 1 м від контейнера
випромінювання не перевищувало гранично допустимого рівня
зовнішнього опромінювання. Тільки після падіння наведеної
активності зразки можна досліджувати.
t

8.5. Включення мінералоутворювального
середовища і методи їхнього вивчення
Включення в мінералах являють собою унікальні об'єкти, що
збереглися до сьогоднішнього дня у вигляді законсервованих у
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порожнинах мінералів порцій того середовища, з якого проходило мінералоутворення Н. П. Єрмаков приводить таке визначення поняття "включення": "під включенням узагалі слід розуміти ділянку кристала, що речовинно не входить до його закономірної кристалічної структури, герметично закон сервованої в
процесі росту мінералу і має з ним фазову межу" [9].
За допомогою методів вивчення включень у мінералах (термобарогеохімія) можна безпосередньо отримувати об'єктивні
кількісні дані про температуру, тиск, склад, концентрацію середовища мінералоутворення. За цими даними за допомогою відповідних термодинамічних розрахунків можна визначати Eh і
pН середовища мінералоутворення і форми знаходження в них
відповідних компонентів. Сьогодні практично жодна робота, що
претендує на серйозне дослідження процесів мінералоутворення
і генезису руд, не обходиться без залучення методів термобарогеохімії. Ці методи все ширше використовуються для вирішення
практичних завдань: пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, виявлення зв'язку рудоутворення та його джерел з різними геологічними об'єктами, ув'язки навколорудних метасоматитів з процесами жильного і вкрапленого зруденіння та ін.
Включення мінералоутворювального середовища містять практично всі мінерали. Кількість включень у мінералах може досягати
великих значень – до одного мільйона на мм3. Середні розміри
включень змінюються від одиниць мікрометрів до їхніх сотень.
Вони становлять собою замкнуті природні геохімічні багатокомпонентні системи, які характеризуються термодинамічними параметрами (Р-Т-Х) та відповідним агрегатним станом. За цими ознаками включення розподіляються на затверділі та залишковомагматичні, пневматолітові (газові) та гідротермальні (рідкі). За
просторовим розміщенням у кристалі та часом утворення включення поділяються на первинні (сингенетичні), первинно-вторинні
(субсингенетичні) та вторинні (епігенетичні) (рис. 31–33).
За ступенем інформативності включення поділяються на категорії – нормальні, супутні й аномальні. Інтерпретація результатів визначення фізико-хімічних параметрів мінералоутворення
за включеннями може бути достовірною в тому випадку, коли
дослідник правильно визначить належність вивчених включень
до відповідного класу.
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Рис. 31. Первинні включення у сфалериті.
о
Нагольний кряж. Тгом. 300 С. Збільшення у 175 разів

Рис. 32. Умовно@вторинні включення у сфалериті.
о
Нагольний кряж. Тгом. 280 C. Збільшення у 165 разів

Рис. 33. Вторинні включення у сфалериті.
Нагольний кряж. Тгом. 235 оC. Збільшення у 220 разів
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Затверділі включення – це частинки магматичного розплаву, що
захоплені мінералом у процесі його кристалізації з магми. Включення затверділого розплаву є основою для визначення температури,
складу та відносної глибини застигання магматичного розплаву. За
агрегатним станом затверділі включення поділяються на аморфні
(силікатного складу), розкристалізовані (кристалічно-зернисті агрегати) та кристалофлюїдні залишкові (розплави та ропи).
Пневматолітові (газові) включення – це такі включення в мінералах, в яких газова фаза займає понад 50 % об'єму включення. Це порції газоподібних, часто надкритичних розчинів з малою питомою вагою. Газові включення поділяються на істотногазові, газоводні та вуглекислі.
Гідротермальні (рідкі) включення становлять собою мікропорції водного розчину, які захоплені та законсервовані мінералом у
процесі його росту. Вони поділяються на три типи: водних справжніх розчинів, водно-вуглекислих і колоїдно-водних розчинів.
У газово-рідинних включеннях речовина міститься у твердому, рідкому і газоподібному стані. Кристали у включеннях спостерігаються досить рідко, у більшості випадків це кристали кубічної сингонії NaCl, які при нагріванні розчиняються, а при
охолодженні знову випадають. Температура зникнення кристалика може бути нижньою межею, за якої газово-рідинний розчин був законсервований. Переважають включення, заповнені
рідиною і газом. Відношення об'єму рідини до загального об'єму
включення називаються коефіцієнтом заповнення.
Первинні включення формуються при рості кристала і являють собою частину того розчину, з якого відбувалося мінералоутворення. Первинно-вторинні включення утворилися під час
формування кристалів, заліковуючи внутрішньокристалічні деформації росту. Вторинні включення потрапляють до кристала
після його утворення і, як правило, фіксують напрямки різко
орієнтованих залікованих тріщин.
При вивченні включень під мікроскопом мають бути вирішені такі завдання: визначити кількість генерацій включень у мінералі та їхнє приблизне кількісне співвідношення; для включень кожної генерації визначити категорію інформативності,
генетичний клас, вид і тип, клас згідно із класицікацією вклю233

чень за складом і станом; визначити придатність наявних включень для розв'язання поставлених проблем даними методами.
Метод гомогенізації використовується для визначення температур гомогенізації включень, а попутно в деяких випадках
дозволяє отримувати додаткову якісну інформацію про склад
включень, концентрацію, тиск та агрегатний стан мінералоутворювального середовища.
Теорія методу гомогенізації базується на припущенні гомогенності середовища в момент консервації включень – перший
постулат методу. Гомогенні порції середовища, які законсервовані в тілі мінералу, при падінні температури в ході геологічного
процесу переходять у гетерогенний стан з розділенням твердих,
рідких і газових фаз. Шляхом нагріву включень можна проводити
процес зворотного напрямку аж до досягнення температури повної гомогенізації включення. Температура гомогенізації є мінімальною температурою кристалізації й характеризує таку температурну межу, нижче якої не могла проходити кристалізація ділянки мінералу, що містить первинне гомогенне включення [12].
Замірюючи температури гомогенізації включень, ми отримуємо тільки нижні температурні межі їхнього утворення, оскільки
в кожному окремому випадку нам невідомо, наскільки тиск у
момент мінералоутворення перевищував такий на лінії рівноваги при температурі гомогенізації. Тому для визначення дійсних
температур гідротермального мінералоутворення необхідно до
температур гомогенізації зробити поправки на тиск, який існував під час формування мінералу. Експериментальні визначення
величин температурних поправок на тиск, що виконані при вивченні включень у синтетичних мінералах з відомими умовами,
показали, що при тиску до 50 МПа вона не перевищує 35 ºС, при
70 МПа – 47–50 ºС, а при 100 МПа – наближається до 70 ºС [21].
Апаратуру, яку використовують для дослідження методом
гомогенізації, поділяють на середньо- і високотемпературну. За
допомогою середньотемпературних приладів здійснюють нагрівання препарату до 600–700 ºС. Однією з найбільш удалих конструкцій такої установки є універсальна мінералогічна температура (УМТК), яка дозволяє проводити дослідження в інтервалі
температур від +25 до +650 ºС, забезпечуючи точність замірів
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температур у межах 2 ºС. Потужність нагрівача розрахована для
препарату 5×5×0,3 мм.
У високотемпературних термокамерах, за допомогою яких
здійснюється нагрівання препарату до 1500–1600 ºС, використовується принцип конвективно-теплопровідної передачі тепла за
допомогою двоступінчастих нагрівачів із жаростійких сплавів і
молібдену або платини. Кожна термометрична установка перед
початком досліджень має бути відкалібрована з використанням
реперних матеріалів, які мають чітко визначені температури
плавлення. Вивчення включень методом гомогенізації проводиться у спеціально виготовлених двобічно полірованих плоскопаралельних пластинках товщиною 0,1–0,5 мм залежно від
ступеня забарвлення і прозорості мінералу.
Прикладом використання методу гомогенізації для визначення
відносних температур утворення мінералів різних стадій мінералізації й агрегатного стану мінералоутворювального середовища
можуть бути дослідження, проведені на золото-поліметалічних
родовищах Нагольного кряжу в Донбасі (табл. 19).
Отже, відносні температури формування мінералів, що визначені за температурами гомогенізації газово-рідких включень, підтверджують послідовність розвитку стадій мінералізації, виділених на основі мінералогічних досліджень. Гомогенізація включень у всіх мінералів проходила в рідку фазу, що свідчить про те,
що родовища формувалися гідротермальними розчинами.
Найбільш істотні дані з вивчення температур гомогенізації
отримані Новосибірською школою дослідників на чолі з академіком В. С. Соболєвим. Вони вперше об'єктивно кількісно охарактеризували температурні умови формування мінералів різних
вулканічних і плутонічних порід. Найвищі температури виявилися характерними для початкової стадії кристалізації мінералів
з порід гіпербазитових серій. Так, форстерит гулинських меймечитів і центральноалданських перидотит-порфіритів кристалізувався при температурах 1450 ºС. Плагіоклази в базальтоїдах андезитової формації Камчатки і Курильських островів кристалізувалися при температурах 1340–1380 ºС. Базальтоїди трапової
формації формувалися при температурах 1300 ºС.
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Таблиця 19

Родовище

Температура гомогенізації включень у мінералах

Стадія мінералізації

Мінерал

Михайлівське

Кварц-пірит-арсенопіритова
Кварц-карбонат-поліметалічна
Сульфосольно-поліметалічна

Кварц

Дикіт-кіноварна

Кварц
Кварц
кальцит
Сфалерит
кварц
Кварц
сидерит
Кварц
анкерит
сфалерит
Кварц

Безрудна кварц-кальцитова
Пірит-арсенопіритова

Бобриківське

Кварц
анкерит
Кварц
анкерит

Золото-поліметалічна
Золото-сульфосольнополіметалічна
Безрудна кварц-кальцитова

Температура
гомогенізації
первинних
включень, °С
320–360
300–340
180–260
160–240
140–250
175–190
110–140
110–120
120–130
350–360
240–360
250–290
250–270
150–210
150–220
110–150

Для пірокластичних, вулканічних і деяких субвулканічних
порід кислого складу початкові температури кристалізації –
1260–1370 ºС. Кристалізація гранітів починається за більш низьких температур 950–990 ºС, хоч у зонах збагачення леткими
компонентами температура кристалізації може знижуватися до
750 єС, а для пегматитів – ще нижче.
Серед лужних різновидів найбільш високотемпературними
виявилися лейцитвмісні породи (1380 ºС). Установлена така послідовність мінералоутворення в складних комплексах: форстерит (1340–1450 ºС) → піроксен (1040–1260 ºС) → мелініт (1210–
1230 ºС) → апатит (1120–1220 ºС) → нефелін (830–1200 ºС) →
карбонати (690–750 ºС) [21].
Метод декрепітації. За допомогою методу декрепітації можна вирішувати низку завдань, а саме: оцінювати температуру
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декрепітації включень; визначати загальну насиченість зразків
включеннями, а в сприятливих випадках і генерації включень; визначати відносну кількість включень кожної генерації; за характером декрепітаційних кривих розчленовувати геологічні утворення
різного генезису; визначати загальну декрепітоактивність мінералів і порід і на основі отриманих даних проводити пошуки скритих
рудних тіл і розвідку виявлених рудопроявів.
Метод декрепітації (розтріскування) оснований на реєстрації
ефекту розтріскування включень, що відбувається під дією високого тиску в процесі їхнього нагрівання. Дослідження цим
методом здійснюються за допомогою декрепітометрів (декрепітографів) – спеціальних установок, що дозволяють одночасно
реєструвати ефекти розтріскування і відповідну їм температуру
підігріву зразка.
Теоретичною основою методу є той факт, що до моменту гомогенізації включення тиск в його порожнині зростає поступово
зі збільшенням температури. Але вище температури гомогенізації швидкість зростання тиску стає більше в декілька разів. Рідина тепер заповнює порожнину включення цілком, намагається
розширитися і, діючи на стінки включення з великим тиском,
приводить до його руйнування з розтріскуванням.
На перших порах розвитку методу в декрепітографах використовувалися датчики, які основані на реєстрації звукових ефектів, що супроводжують розрив включень (термозвуковий метод). Але при цьому виникає небезпека фіксації несправжніх
ефектів, які пов'язані з термічним руйнуванням мінералу, поліморфними перетвореннями, розтріскуванням по спайності, розривом навколо твердих включень. Згодом був запропонований
спосіб реєстрації руйнування включень – термобаричний або
термовакуумний. При розтріскуванні в ході нагрівання в камеру
виділялися гази і пари води, які містилися у включеннях, що
приводило до зміни тиску в камері, який реєструвався чутливими манометрами. Перевагою вакуумних декрепітографів є висока чутливість, а також той факт, що вони не фіксують розтріскувань (розривів), які не пов'язані з розкриттям включень.
Результати дослідження зразків методом декрепітації зображуються у вигляді графіків – декрептограм з координатами "те237

мпература нагрівання – кількість зафіксованих розтріскувань".
Ідеальна декрептограма має вигляд несиметричної гаусової кривої (рис. 34), ліва частина якої від початку масового розтріскування до вершини представлена крутою чіткою лінією, а права –
більш плавною і нечіткою.
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Рис. 34. Крива декрепітації низькотемпературного (а)
(Єсаулівське родовище) і високотемпературного (б) кварцу
(Бобриківське родовище)
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Температура розтріскування індивідуального включення залежить від його розмірів, розташування в зерні й крупності досліджуваної фракції. Чим менше включення і чим глибше воно
розташовано в зерні, тим більша температура потрібна для його
розкриття. Температура початку масового розтріскування включень однакова для фракцій різної крупності, тоді як температура
максимуму розтріскувань для різних фракцій змінюється в межах 80 ºС. Тому за температуру декрепітації включень беруть
температуру початку масового розтріскування.
Кожний мінерал залежно від історії його утворення і подальшого існування містить характерну, властиву тільки йому кількість генерацій включень, кожна з яких має конкретні температури початку масової декрепітації, її максимуму і повного закінчення. Усе це дозволяє розглядати характерні особливості
декрепітіційних кривих як чітку і стійку типоморфну ознаку, яка
дозволяє розчленувати геологічні утворення різного генезису.
Об'єктами дослідження методом декрепітації можуть бути
будь-які мінерали. Але при оцінці придатності мінералу декрепітаційному аналізу кожного разу слід враховувати особливості
його фізичних властивостей і поведінки при нагріванні, які можуть вплинути на достовірність отриманих даних. Для дослідження береться мономінеральна фракція крупністю 0,25–
0,5 мм. Якщо методом декрепітації вирішуються задачі, що не
пов'язані з визначенням її температур, то в ряді випадків допускається використання полімінеральних фракцій (породи і руди).
Вага проби залежно від конструкції конкретної установки коливається в межах 50–500 мг.
Для проведення декрепітаційного аналізу використовують
декрепітографи як із термозвуковим, так і з термовакуумним
датчиками. Одним із кращих звукових декрепітографів є прилад,
оснований на використанні п'єзодатчиків. Під час аналізу прилад будує декрепітограму із записом температури і кількості
розтріскувань, а також видає світлову індикацію цих параметрів.
Вакуумний декрепітограф ВД-4 разом з хроматографом ЛХМ-8
МД дозволяє одночасно з декрепітаційним аналізом визначати
склад газів у включеннях і може бути використаний для вивчення
загальної газонасиченості порід, оконтурювання ореолів пропарювання і проводити з їхньою допомогою пошукові роботи.
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Декрептобарофонічна установка здійснює одночасне вивчення одного і того ж мінералу по термоакустичному і термовакуумному каналах. Наявність двох каналів дозволяє взаємно коректувати акустичну і вакуумну реєстрацію розтріскувань, що різко
підвищує достовірність декрепітаційних даних.
Співвідношення між температурами декрепітації, гомогенізації та істинними температурами мінералоутворення вивчалися
В. Б. Наумовим на включеннях у штучних кварцах. Оскільки
термодинамічні умови росту кварцу були відомі, з'явилася можливість зіставити істинні температури синтезу кварцу і температури гомогенізації й декрепітації включень, що містилися в
ньому (рис. 35).
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Рис. 35. Залежність поправок до температур гомогенізації
й декрепітації включень від тиску [21].
Температури: 1 – декрепітації; 2 – гомогенізації

На основі графіка можна зробити такі висновки:
 температура гомогенізації завжди менша за істинну температуру мінералоутворення (ΔТ для температури гомогенізації на графіку завжди має позитивний знак);
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 температура декрепітації завжди вища за температуру
гомогенізації (ΔТ для температур декрепітації завжди менша,
ніж ΔТ для температур гомогенізації);
 температура декрепітації може бути як більша, так і менша за істинну температуру мінералоутворення (ΔТ для температури декрепітації має на графіку як позитивний, так і негативний знак).
Співвідношення між температурами гомогенізації, декрепітації й мінералоутворення виявляються ще складнішими в тому
випадку, коли у включеннях, крім водяного розчину, присутня
вуглекислота, яка є дуже розповсюдженим компонентом включень у мінералах різних гідротермальних родовищ. Як показали експериментальні дані [21] зі збільшенням кількості вуглекислоти у включеннях температури декрепітації різко знижуються
порівняно з температурами гомогенізації (рис. 36).
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Рис. 36. Залежність температури декрепітації
від вмісту вуглекислоти у включеннях [21].
Температури: 1 – декрепітації; 2 – гомогенізації

Таким чином, оцінити істинну температуру мінералоутворення
за температурою декрепітації досить складно. Для цього необхідно
визначити, в якій кількості присутня вуглекислота у включеннях,
ввести поправки на її присутність, визначити, який тиск мав місце
при мінералоутворенні, а також знак і величину поправки на цей
тиск. Якщо такі дослідження виконати, то виявляється, що темпе241

ратури мінералоутворення з набагато більшою точністю визначаються просто за сумою отриманих у результаті цих досліджень
даних, і використання декрепітації стає непотрібним.
Метод кріометрії. Метод кріометрії включень називають
також методом заморожування, оскільки суть його полягає у
вивченні поведінки включень при їхньому охолодженні. За допомогою методу кріометрії можна визначити загальну концентрацію мінералоутворювальних розчинів, їхній якісний склад,
напівкількісний вміст основних газових компонентів, а також
приблизний тиск середовища.
У розвитку і вдосконаленні методу кріометрії велике значення
має вибір охолоджувального агента і створення системи регулювання швидкості та ступеня охолодження препаратів. Сьогодні
більшість дослідників як охолоджувальний агент використовують
рідкий азот, який дозволяє порівняно легко отримувати найнижчі
температури (теоретично до –195 ºС), що забезпечує вимерзання
практично всіх компонентів, які містяться у вакуолях.
Теоретичною основою визначення загальної концентрації є
відомий закон Рауля, згідно з яким зниження температури замерзання розчинів пропорційне концентрації розчиненої речовини
в розчині. Припускалося, що розчин у включеннях являє собою
розчин чистого NaCl у воді. Виходячи із цього, концентрація
розчинів у включеннях, які могли мати який завгодно склад, визначалася на основі температури замерзання за діаграмою стану
системи H2O–NaCl і виражалося умовними відсотками.
Температура початку замерзання розчину, що визначалася за
появою перших кристаликів (якщо концентрація розчину нижча
за евтектичну), залежить від концентрації вихідного розчину,
яка і може бути визначена, виходячи з цієї залежності. Якщо
вихідна концентрація розчину вище евтектичної й у ньому за
кімнатної температури вже містяться кристали твердої фази, то
концентрація розчину може бути визначена на діаграмі стану
системи, виходячи з температури розчинення останніх кристаликів льоду при нагріванні включення.
Багаторічні дослідження включень [9] показують, що склад
розчинів зазвичай є багатокомпонентним і в них, крім NaCl, нерідко присутні хлориди калію, кальцію, магнію, а також карбонати,
сульфати, борати та інші компоненти. Використання діаграм за
станом H2O–NaCl для визначення концентрації розчинів за тем242

пературами початку замерзання приводить до значних похибок,
оскільки діаграми стану других солей в деяких випадках значно
відрізняються від діаграми стану вода–хлористий натрій. Тому
для підвищення точності кріометричного аналізу почали використовувати діагностичні діаграми для різних типів систем. Визначивши, до якого типу належить досліджувана система і виконавши заміри температур її евтектичного замерзання та початку кристалізації твердих фаз, за допомогою діаграм можна встановити
загальну концентрацію солей в системі та її склад [21].
Найважливішою ознакою, за допомогою якої можна визначити тип системи, є температура її евтектики. За нею можна виділити серед великої кількості розчинів у кращому випадку водяно-соляну систему, а в гіршому – певну групу систем, до якої
належить досліджуваний розчин. В останньому випадку для точного визначення конкретного типу систем необхідно скористатися іншими діагностичними ознаками, з яких найбільш важливим є ідентифікація існуючих або твердих фаз, що виникають.
Іншими діагностичними ознаками водяно-сольових систем
можуть бути склад газової фази включень або склад водяних
витяжок, а також особливості їхньої поведінки при охолодженні, оскільки різні за складом розчини замерзають по-різному (затемнення, характер розкристалізації). Таким чином, існує низка
ознак, за якими можна при заморожуванні встановити належність розчинів включень до цієї чи іншої водяно-сольової системи і потім за точками твердих фаз визначити концентрацію розчинених у них компонентів. Одночасно за складом замерзаючих
фаз і характером евтектики якісно визначається і основний компонентний склад розчину.
На сьогоднішній день існує велика кількість різних конструкцій кріокамер. Вони мають порівняно просту будову: рідкий азот
подається до нижньої частини кріокамери і виходить в атмосферу
через спеціальний отвір у верхній частині. Від'ємні температури в
камері вимірюються мідь- і манган-константовою термопарою.
Градуювання кріометричних установок проводиться за відомими
точками плавлення різних кріогідратних сумішей.
Об'єктами кріометричних досліджень можуть бути гідротермальні газово-рідинні включення. Їхнє вивчення здійснюється в
таких самих препаратах, як і при використанні методу гомогенізації. Вимоги до досліджуваного матеріалу і обмеження методу
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аналогічні тим, які вказані для методу гомогенізації. За допомогою методу кріометрії можна отримати найбільш задовільні визначення складу і концентрації солей тільки для розчинів, в яких
різко переважає один або два компоненти. При кріометричних
дослідженнях багатокомпонентних розчинів можна отримати
тільки орієнтовані результати.
Метод визначення складу включень. Дані про склад мінералоутворювальних розчинів мають велике значення для теорії й практики геологічних досліджень. За допомогою аналізу
включень можна визначити повний кількісний склад речовини у
включеннях і на їхній основі розрахувати концентрації різних
компонентів у мінералоутворювальних розчинах, їхні рН і Еh,
оцінити можливі форми переносу та умови їхньої концентрації.
Дані про склад мінералоутворювального середовища дозволяють проводити типізацію геологічних утворень, вирішувати питання про джерело рудної речовини і є необхідною основою для
розвитку теорії рудоутворення. Особливе значення має можливість отримання кількісних параметрів геологічних процесів.
Існуючі методи дослідження складу включень можуть бути
розділені за характером агрегатного стану досліджуваної фази
включень, типу аналізу й особливостей його проведення.
За кімнатної температури речовина у включеннях може бути
у твердому, рідкому і газоподібному стані. Дослідження складу
цих фаз проводиться окремо. Тому виділяються методи аналізу
рідкої, газової й твердої фаз включень.
Усі методи поділяються на дослідження складу індивідуальних включень і валового складу багатьох включень. За особливостями способу проведення аналізу виділяються методи, що
виконуються без розкриття включень, і методи, які вимагають
їхнього розкриття.
Якісний склад газів в індивідуальних включеннях може бути
визначений без їхнього розкриття за допомогою кріометричного
аналізу. Кількісне визначення відносного складу газів в індивідуальних включеннях проводиться методом роздавлювання
включення у спеціальній рідині з утворенням індивідуалізованого пухирця газу. Заміривши його діаметр, пухирець пропускають послідовно через поглиначі, які селективно поглинають різні компоненти газової суміші. Різниця в діаметрі пухирця до і
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після взаємодії з поглиначами дозволяє легко вирахувати концентрацію компонентів газової суміші [9].
Найбільш розповсюдженим є метод валового аналізу складу
газів багатьох включень, що містяться в досліджуваному препараті. При проведенні валового аналізу складу газів необхідно
вирішити деякі методичні питання. У першу чергу необхідно
визначити спосіб розкриття включень для вилучення з них газів.
Існують дві можливості: розкриття включень шляхом подрібнення мінералу і розкриття включень нагріванням препарату до
температури їхнього повного розтріскування. Відомо, що порошки тонкорозтертих мінералів сорбують різні гази на своїй поверхні й у різній кількості, що приводить до втрати частини газів і порушення їхніх початкових співвідношень. При розкритті
включень нагріванням можливе забруднення досліджуваної суміші газів тими газовими компонентами, що виділяються з препарату при нагріванні. Так, карбонати і сульфіди можуть розкладатися
самі з виділенням певних газів і води, вуглецевмісні мінерали – з
виділенням вуглекислого газу і води.
Для зразків, які не містять сполук, що розкладаються при нагріванні, розкриття включень розтріскуванням при нагріванні
має явні переваги над розкриттям розтиранням, оскільки потребує менше часу і не спотворює початкового співвідношення газів. При дослідженні мінералів, які розкладаються при нагріванні, доцільно проводити два паралельних аналізи з використанням обох способів розкриття, а потім взаємно коректувати результати. Оскільки в якості аналізатора зараз використовується
газовий хроматограф, метод аналізу газової фази у включеннях
носить назву газовохроматографічний.
Якісний склад рідкої фази і концентрації розчинених у ній
солей без розкриття порожнин включень визначаються за допомогою кріометричного аналізу. Приблизні визначення концентрації й складу рідкої фази включень можна також проводити
шляхом замірів її показників заломлення на основі порівняння їх
з показниками заломлення штучно приготовлених розчинів різних концентрацій і складу. Методи вивчення складу включень
без їхнього розкриття, які не дають повних кількісних даних, не
отримали широкого розповсюдження.
Для вивчення складу рідкої фази включень з їхнім попереднім
розкриттям використовувався ультрамікрохімічний метод, який
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сьогодні не використовується з декількох причин. По-перше, метод
придатний тільки для відносно крупних включень, які зрідка зустрічаються в мінералах. По-друге, метод надзвичайно трудомісткий і технічно складний. По-третє, метод не є статистичним.
Для визначення кислотності–лужності розчинів індивідуальних включень використовують колориметричний метод. При
цьому потрібно пам'ятати, що розкриття включень приводить до
втрати газової фази (перш за все вуглекислоти), у результаті чого може проходити зміна рН досліджуваних розчинів.
Останнім часом широко розповсюджений метод валового
складу рідкої фази включень. Вилучення рідкої фази із включень здійснюється шляхом проведення водяної витяжки з досліджуваного препарату, в якому включення розкриті тим чи іншим способом [21].
Ідея, яка лежить в основі методу валового аналізу складу рідкої фази включень за допомогою водяних витяжок, надзвичайно
проста. Якщо взяти певну кількість подрібненого мінералу і розтерти його, то існуючі в ньому включення розкриються. При
цьому гази включень виділяться в атмосферу, а рідина змочить
порошок розтертого зразка і тут же випарується, оскільки кількість її надто мала. Солі, які були розчинені в рідині, що випарувалася, залишаться на частинах порошку препарату. Доливаючи потім у порошок дистильовану воду, можна розчинити відкладені на ньому солі, і, проаналізувавши отриманий розчин,
визначити кількість солей, які містилися у включеннях.
Таким чином, визначення валового складу рідкої фази включень складається з двох основних етапів: вилучення компонентів включень для аналізу та їхній аналіз. Найбільші складнощі й
невизначеності – у процесі виконання першого етапу – у вилучені матеріалу включень для аналізу.
Існують два способи розкриття включень для дослідження
складу їхньої рідкої фази: нагріванням і розтиранням зерен препарату. При проведенні водяних витяжок можливі два джерела похибок аналізу, дія яких направлена в протилежні боки. Перше – можливе надходження в розчин сторонніх відносно включень іонів за
рахунок мінералу-хазяїна і домішок у ньому. Друге – можлива
втрата частини іонів включень за рахунок сорбції їх тонкорозтертим порошком мінералу. Слід очікувати, що при розкритті вклю246

чень розтріскуванням при нагріванні можливість виникнення обох
вибраних явищ мінімальна. Однак, як показали дослідження із зіставлення результатів аналізу водяних витяжок, виконаних із паралельних препаратів одного й того ж зразка, включення яких розкривалися різними способами, дані аналізу водяної витяжки з препарату, де включення були розкриті розтріскуванням, виявилися на
диво низькими порівняно з даними аналізу із розтертої проби мінералу. Причина такої невідповідності полягає в тому, що розчин
включень не вилучився повністю через їхнє слабке розкриття. З
цієї причини метод розкриття включень шляхом розтріскування
неприродний для аналізу складу рідкої фази включень, і найбільш
оптимальним є метод розтирання препарату.
Щоб урахувати похибки, пов'язані з можливістю забруднення
розчину витяжки сторонніми іонами за рахунок розчинення мінералу-хазяїна та його домішок, був запропонований метод потрійної витяжки. Суть його в тому, що з кожної досліджуваної
проби проводяться послідовно три водяні витяжки, виконані в
строго однакових умовах. При цьому передбачається, що розчинення домішок у ході здійснення кожної із трьох витяжок проходить у рівних кількостях. У такому випадку до розчинів першої витяжки будуть потрапляти іони, що містилися раніше в
розчині включень, та іони з домішок. Друга витяжка містить
іони включень, які залишилися разом з частиною розчину першої витяжки в порошку досліджуваного мінералу, а також іони,
що потрапили в результаті розчинення домішок. Третя витяжка
містить тільки іони, що перейшли в результаті розчинення домішок. Перша витяжка називається основною, друга – промивальною, третя – холостою або контрольною. Для розрахунку за
даними аналізу трійних водних витяжок кількості іонів у включеннях необхідно з результатів першої витяжки вирахувати результати третьої. Метод трійної витяжки, судячи із зіставлення з
даними кріометричного аналізу, дозволяє успішно враховувати
розчинність мінералу та його домішок.
Метод водних витяжок може бути використаний для вирішення низки актуальних завдань: здійснення типізації різних
геологічних об'єктів; з'ясування характеру еволюції мінералоутворювальних розчинів у просторі й часі; визначення чітких
кількісних характеристик складу мінералоутворювального сере247

довища з метою проведення теоретичних побудов, що висвітлюють величини різних термодинамічних параметрів середовища мінералоутворення, а також можливі форми перенесення й
умови відкладання рудних компонентів; визначення пошукових
критеріїв за одним або декількома компонентами, що входять до
складу розчинів водних витяжок.
Термобарогеохімія при пошуках і розвідці родовищ ко@
рисних копалин. За допомогою методів термобарогеохімії можна вирішувати не тільки теоретичні питання теорії рудоутворення, але й практичні завдання, пов'язані з пошуками і розвідкою родовищ корисних копалин. Уперше ця можливість була
сформульована Н. П. Єрмаковим у 1954 р. Для пошуків похованих родовищ корисних копалин ним були запропоновані мінералотермометричний і термозвуковий аналізи. На сьогоднішній
день виділяються три основні методи пошукової термобарогеохімії [9]. Усі вони основані на вивченні ореолів пропарювання.
У ході гідротермальної діяльності вмісні породи пропарюються
на значні відстані мінералоутворювальними розчинами.
У результаті такого пропарювання в мінералах вмісних порід утворюються вторинні газово-рідкі включення. Ореоли розповсюдження цих включень значно ширші, ніж звичайні геохімічні ореоли.
Декрепітофонічний метод пошуків полягає у виявленні ореолів пропарювання за допомогою декрепітоактивності порід. Вуглеводометричний метод пошуків оснований на виявленні ореолів пропарювання за допомогою відповідного обладнання з наявності у включеннях мінералів вмісних порід води і вуглекислоти – основних компонентів включень у мінералах окремих
гідротермальних родовищ. Шліходекрепітографічний метод
пошуків передбачає виявлення ореолів пропарювання на основі
декрепітометричного аналізу легкої фракції шліхів.

Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Вивчити шкалу твердості стандартних мінералів.
2. На колекційному матеріалі навчитися робити якісні ви
значення твердості за характером полірованої поверхні,
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рельєфом, за абразивним штрихами, методом дряпання мі
дною та стальною голками.
3. Вивчити будову мікротвердометра ПМТ3 та провести
визначення мікротвердості еталонних зразків і порівняння
одержаних результатів з діагностичними таблицями.
4. Засвоїти теоретичні основи магнітних властивостей руд
них мінералів.
5. Вивчити явище магнітності в сильно та слабомагнітних
мінералах.
6. Ознайомитися з методикою використання магнітної по
рошкографії.
7. Охарактеризувати електричні властивості мінералів: елект
ропровідність, ТЕРС, ФЕРС, діелектричну проникність.
8. Ознайомитися з методикою замірів величин ТЕРС, ФЕРС
рудних мінералів.
9. Вивчити ТЕРС деяких рудних мінералівнапівпровідників
(пірит, арсенопірит, галеніт, халькопірит, піротин, магнетит).
10. Простежити взаємозв'язок термоелектричного потенціалу,
мікротвердості та фотоелектричних властивостей мінералів.
11. Ознайомитися з методикою проведення макро та мік
рорадіографії.
12. Навчитися готувати проявник, фіксаж для одержання мі
крорадіографії.
13. Ознайомитися з методикою визначення природи радіо
активності.
14. Ознайомитися з методом осколкової радіографії
(fрадіографії).
15. Засвоїти та дати характеристику методів термобарогеохі
мії (гомогенізація, декрепітація, барометрія, кріометрія та ін.).
16. Вивчити класифікацію включень мінералоутворюваль
них флюїдів.
17. Ознайомитися з апаратурою для термометричних дослі
джень.
18. Зробити порівняльну характеристику температур утво
рення конкретних мінералів (сфалерит, кварц), одержаних
методом декрепітації.
19. Порівняти концентрації мінералоутворювальних розчи
нів, одержаних методом вивчення хімічного складу рідкої
фази вимочень і методом кріометрії.
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РОЗДІЛ 9
Хімічні методи діагностики
рудних мінералів
9.1. Методи хімічного аналізу
при діагностиці мінералів
У лабораторній практиці при діагностиці мінералів у відбитому світлі використовуються також хімічні методи, такі як діагностичне травлення і реакції кристалохімічного та крапельного
аналізу на окремі елементи. При визначенні карбонатних мінералів великого значення набули реакції плівкового аналізу, а
при діагностиці мінералів в окиснених рудах – фазовий аналіз,
який виконують за допомогою методу відбиттів і крапельного
аналізу, а при вивченні радіоактивних мінералів – макро- і мікрорадіографічних аналізів.
При вивченні якісного хімічного складу руд або окремих рудоутворювальних мінералів використовують хімічні реакції, які
не потребують складних операцій з розділення елементів. Це в
першу чергу найбільш чутливі й специфічні реакції кристалооптичного паралельного, плівкового аналізів і реакції за методом
відбитків. Оскільки результат визначення хімічного елемента
залежить від його кількості в досліджуваному розчині, ми стисло викладемо способи отримання розчинів та їхньої підготовки
для проведення хімічних реакцій на окремі елементи. Існують
декілька способів одержання досліджуваних розчинів [11, 35].
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9.2. Діагностичне травлення
(розчинення мінералів)
При поліруванні аншліфів утворюється тонка (товщиною
в тисячні частки міліметра) аморфна плівка з мінералів, що становлять аншліф. Вона заповнює дрібні тріщини в мінералах.
При дії на цей аншліф розчинника спочатку розчиняється аморфна плівка та виявляється структура агрегату; подальша дія розчинника призводить до роз'їдання поверхні мінералу, що затушовує його структуру. Крім цього, на поверхні шліфа можуть
виникати кольорові утворення (іризуючі плівки). Різні мінерали
неоднаково розчиняються хімічними реактивами. Свого часу ця
властивість мінералів лягла в основу перших визначників для
непрозорих мінералів (Ш. Мердок, М. Шорт, В. Дави та ін.) [35].
Найбільш достовірні результати діагностичного травлення
отримують при дії концентрованих кислот HNO3 і HСl, 20 %
розчинів KСl, FeCl2, HgCl2 і KOH. При спеціальних мінераграфічних дослідженнях деколи використовують до 40 реактивів.
Методика проведення діагностичного травлення така. Перед
травленням полірований шліф слід витерти сукном чи замшею,
щоб на його поверхні не залишилося пилу і жирових плям, які
заважають нанесенню крапель хімічного реактиву (краплі скочуються з препарату). Травлення проводиться безпосередньо під
мікроскопом при збільшенні в 60–80× разів. Розмір капель не
повинен перевищувати четвертини поля зору, тобто 0,1–0,2 мм,
щоб дослідник міг повністю побачити весь хід реакцій.
Час травлення для отримання стандартних порівняльних результатів має бути строго обмежений. Нормальний час реакцій
60 с, протягом яких ведеться спостереження під мікроскопом за
дією на мінерал реактиву та його парів; останні змінюють частину мінералів, що не покриті розчином. Реакція розчинення
проходить інтенсивно (з кипінням) або повільно (у деяких випадках мінерал з реактивом не реагує). Потім піднімають тубус
мікроскопа і обережно знімають краплю фільтрувальним папером, який накладають на краплю і зверху обережно притиска251

ють пальцем. Після зняття краплі результати реакцій вивчають
під мікроскопом і детально описують. Потім з метою розчинення осадів на це місце накладають краплю води, яку також обережно знімають фільтрувальним папером. Після очищення місце травлення знову вивчають під мікроскопом і записують результати спостережень.
При слабкій дії реактиву, коли розчиняється тільки аморфна плівка, можуть бути виявлені структурні особливості – тріщини спайності, двійники, структури розпаду та інші, інколи проявляється слабоінтенсивна іризуюча плівка. При сильній дії реактиву, крім аморфної плівки, розчиняється і сам мінерал, при цьому його поверхня
під знятою краплею стає грубою, шорсткою сіро-чорного кольору.
Інколи поряд з розчиненням утворюються осади, що покривають поверхню травленого мінералу. Під мікроскопом такі новоутворення спостерігаються у вигляді іризуючих плівок жовтого, червоного, синього, зеленого, коричневого та інших забарвлень (кольори інтерференції тонких плівок). Колір змінюється
залежно від товщини плівки, яка обумовлена інтенсивністю і
тривалістю реакцій. Для деяких мінералів забарвлення іризуючої плівки є доброю діагностичною ознакою.
Діагностичне травлення мінералів використовується як додатковий метод разом з іншими методами хімічного аналізу, що
застосовуються при діагностуванні мінералів.
Метод травлення (розчинення). При отриманні розчину
шляхом травлення мінералу на його поліровану поверхню наносять краплю розчинника (HNO3 або HСl) відповідної концентрації й витримують до появи протравленої поверхні або густої іризуючої плівки (перевіряють під мікроскопом). Потім краплю
одержаного розчину переносять на фільтрувальний папір (для
проведення реакцій крапельного аналізу) або на предметне скло
(для проведення реакцій кристалоскопічного аналізу). Деякі хімічні реакції можна проводити безпосередньо на полірованій
поверхні мінералів (реакції на свинець, миш'як, сурму та ін.).
Проводити хімічні дослідження таким способом можна одночасно з реакціями діагностичного травлення. У такому випадку за
розчин служить крапля, яку ми отримали при діагностичному
травленні й яка була перенесена на фільтрувальний папір. Це
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деякою мірою зберігає від подальшого псування поліровану поверхню мінералів у шліфах.
Метод електричного розчинення. Якщо мінерал погано
розчиняється і під дією розчинника неможливо отримати чітку
протравлену поверхню, застосовують електричний струм. Як
джерело струму використовують батарейку від кишенькового
ліхтарика. До елементів прикріпляють платинові дротики та їхні
кінці вводять у краплину розчинника у випадку, коли мінерал не
є провідником. Якщо досліджувані й сусідні поряд з ним мінерали добре проводять електричний струм, тоді від'ємний електрод (катод) вводять у краплю, а анод приводять у контакт з полірованою поверхнею мінералу. Після одержання чіткої протравленої поверхні розчин переносять на фільтрувальний папір і
предметне скло для проведення хімічних реакцій.
Метод плавнів. Якщо мінерал неможливо розчинити навіть
за допомогою електричного струму, тоді його порошок, отриманий шляхом дряпання або з допомогою мікросверла, змішують з
рівними дозами сухої соди і селітри (або їдкого калію, чи натрію, чи фосфорної солі, чи бури). Невелику кількість мінералу
розтирають у ступці та змішують з 2- і 3-кратною кількістю соди (або соди із селітрою, або KOH, або фосфорної солі, або бури). Цю суміш плавлять у платиновій ступці й на полум'ї газової
горілки або паяльної трубки. Закінчення плавлення визначають
за появою рівномірно забарвленого перлу. Забарвлення перлу
характерне для деяких хімічних елементів, чим можна користуватися для їхньої діагностики. Для отримання розчину перл розчиняють в H2O, H2SO4, HСl або HNO3 у концентрації, необхідній
для проведення реакцій на цей хімічний елемент.
За необхідності опробування штуфних зразків виконують такі дії: шматочок руди подрібнюють у стальній ступці, невелику
кількість подрібненої проби переносять до фарфорової або агатової ступки і розтирають у тонкий порошок. Чим краще розтерта проба, тим повніше пройде її розчинення. Для отримання
розчину розтерті в порошок проби розчиняють в HNO3 або HСl,
необхідних для аналізу концентрацій. При аналізі зразків з масивною текстурою розчинення проводять прямо на поверхні
штуфа, капаючи на нього 1–2 краплі HNO3 або HСl. Після 2–3
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хвилини кипіння (якщо маємо справу з карбонатними мінералами або породами) отриманий розчин разом з осадом переносять
на фільтрувальний папір, розміщуючи у вигляді капель на достатній відстані одна від одної, або на предметне скло, чи фарфорову пластинку.
У першому випадку розчинник реагує в порах паперу скоріше, ніж розчин речовини. У зв'язку з цим концентрація розчину
підвищується в центральній частині плями. Це явище має велике
значення при роботі з важкорозчинними мінералами. У другому
випадку реакцію проводять після попереднього відділення розчину від осаду, що виконується за допомогою спеціального фільтрувального приладу або капіляра.
При виконанні мікрохімічного опробування руди враховують
чутливість і специфічність реакцій для кожного елемента. Під чутливістю реакцій розуміють таку найменшу кількість елемента, яка
може бути виявлена в певному об'ємі розчинника за допомогою
реактиву, що утворює з даним елементом специфічну реакцію.

9.3. Якісний мікрохімічний аналіз
Якісний мікрохімічний аналіз застосовується для визначення
окремих хімічних елементів і для вивчення хімічного складу
руд. За його допомогою можна визначити у відбитому світлі рудні мінерали та особливо мінерали окиснених руд, які близькі за
своїми оптичними і фізичними властивостями – церусит, смітсоніт, теконтит, тетраедрит та ін.
Для проведення такого аналізу готується набір реактивів, які
поділяються на дві групи: розчинники і проявники. Розчинниками називають такі реактиви, які використовуються для розчинення мінералів з метою отримання розчину. До цієї групи входять кислоти різної концентрації (фосфатна, соляна, сірчана,
оцтова), царська горілка, аміак різної концентрації, перекис водню і вода. Для отримання перлів необхідні сухі реактиви – сода,
селітра, бура, фосфорна сіль і луги.
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Проявниками називають реактиви, які використовуються в реакціях визначення хімічних елементів у досліджуваному розчині,
наприклад, жовта кров'яна сіль використовується для визначення
Fe3+, Mo2+, Cu2+, U6+; йодистий калій – Pb; ртутно-роданова сіль –
Zn тощо. Якісний мікрохімічний аналіз проводиться методами:
кристалоскопічним, крапельним, відбитків і забарвлення.
Кристалоскопічний метод оснований на властивостях хімічного елемента утворювати нерозчинні осади з проявником.
Осади відрізняються забарвленням і формою кристалів. Важкорозчинні мінерали сплавляють із содою або бурою у вушку платинового дроту, а потім розчиняють в HСl. При визначенні сірки, кобальту срібла, золота, олова реакції проводять на предметному склі; свинцю, цинку, фосфору і сурми – на полірованому
шліфі. Спостереження ведуться під бінокуляром або мікроскопом. Пошуковий елемент визначається за кольором і особливостями кристалографічної форми.
Кристалоскопічний аналіз набув найбільш широкого застосування в практиці мінераграфічних досліджень через економію
часу та матеріалів. Для таких елементів, як миш'як, сурма, сірка,
фосфор, свинець, срібло, олово, частково кобальт і ртуть реакції
кристалоскопічного аналізу найбільш ефективні.
Наведемо приклади реакцій кристалоскопічного аналізу [11, 35].
Золото. Мінерали золота (телуриди та ін.) розчиняють у концентрованій HСl або царській горілці. Розчин піпеткою переносять на предметне скло і випаровують насухо, після чого додають
краплю SnCl2. Випадає металічне золото або утворюється касіїв
пурпур – колоїдальне золото із Sn(OH)2. Якщо осадок розчинити з
аміаком, утворюється рідина червоного кольору.
Кобальт. Мінерал травлять концентрованою HNO3. Розчин
переносять піпеткою на предметне скло, додають краплю фосфорної кислоти і випаровують насухо. Наносять краплю ртутнороданової солі й утворюються сині кристали подвійної роданової солі кобальту і ртуті.
Молібден. Порошок мінералу плавлять із фосфорною сіллю
або содою і селітрою у вушку платинового дроту. Смарагдовозелений сплав розчиняють в HСl (1:1). Якщо до розчину ввести
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декілька крупинок ксантогенату калію – утворюється рожеве
забарвлення.
Миш'як. Існують декілька способів визначення миш'яку: 1.
Краплю досліджуваного розчину переносять на предметне скло.
До розчину додають кристалик або невелику кількість порошку
(NH)2MoO4. Через 1–2 хв утворюється жовтий дрібнокристалічний осадок (NH4)3 · AsO4 · 12MoO3. 2. Мінерал на аншліфі травлять концентрованою NHО3 і на протравлене місце кладуть суху
сіль (NH)2MoO4. Через 1–2 хв утворюється жовтий дрібнокристалічний осадок. 3. У тигель наливають декілька крапель досліджуваного розчину і розбавленої HСl, додають декілька зерен
цинку або порошок магнію. Закривають воронкою, на яку кладуть кружок фільтрувального паперу, змочений розчином азотнокислого срібла. Під дією AsH3 виділяється металічне срібло і
фільтрувальний папір чорніє.
Олово. Мінерал на аншліфі протравлюють HСl (1:1) при
пропусканні електричного струму. Розчин переносять на предметне скло і додають краплю AuCl3. Випадає металічне золото
або касіїв пурпур – колоїдальне золото із сумішшю Sn(OH)2. Касіїв пурпур розчиняють 10 % NH4OH. Розчин забарвлюється в
червоний колір.
Ртуть. Мінерал розчиняють у концентрованій HNО3 або царській горілці й на протравлене місце наносять одну краплю H2O і порошки NH4CN9 і Co(NO3)2. Випадають сині голчасті кристали комплексної роданової солі кобальту і ртуті. У присутності заліза реакція проводиться так, як і для кобальту з добавкою H3PO4.
Свинець. Мінерал на шліфі протравлюють концентрованою
HNО3 і накладають на це місце 5 % розчин KI. Утворюються
жовті кристали йодистого свинцю.
Селен. Існують декілька способів визначення селену. 1. Мінерал у шліфі травлять концентрованою HСl і до розчину додають SuCl2. Випадає цегельно-червоний осад металічного селену.
2. При травленні деяких мінералів HNO3 випадає червоний осад
металічного селену.
Срібло. Крупинку мінералу на предметному склі покривають насиченим розчином K2Cr2O7 і концентрованої HNO3. Через
1–2 хв з'являються оранжево-червоні кристали AgCr2O7. Цю ре256

акцію дає тільки срібло. Таку реакцію можна проводити також
на полірованих шліфах, покриваючи реактивом поліровану поверхню мінералу.
Сурма. Існують декілька способів визначення сурми. 1. При
обробці поверхні кристала антимоніту 20 % розчином KOH, мінерал розчиняється і утворюється оранжево-червоний осад сурм'яної оксисульфосолі. 2. Мінерал травлять HNO. Краплю знімають фільтрувальним папером. На протравлене і просушене місце
обережно наносять одну краплю HСl (1:1), із двох боків краплі
наносять кристалики KI і CsCl. Утворюється червоний кристалічний осад комплексної солі йодистого калію, хлористого цезію і
сурми. 3. Мінерал травлять концентрованою HNO3. Розчин набирають у вушко платинового дротика і приводять у зіткнення з
механічним цинком до закінчення виділення бульбашок. Вушко
платинового дротика чорніє від механічної сурми. На відміну від
інших металів сурма нерозчинна в концентрації з HСl.
Телур. Існують декілька способів визначення телуру.
1. Мінерал розчиняють у концентрації HNO3. Краплю знімають
фільтрувальним папером. На протравлене місце наносять краплю концентрованої HСl, переносять на предметне скло та додають кристалик CsCl. Утворюються лимонно-жовті кристали
комплексної солі кубічної сингонії. 2. Порошок мінералу при
нагріванні з концентрованою H2SO4 (до появи парів) забарвлює
розчин у малиново-червоний колір.
Титан. Майже всі мінерали титану нерозчинні в кислотах.
Тому для дослідження розчинів порошок мінералу сплавляють з
потрійною кількістю фосфорної солі або NаOH. Це можна робити двома способами: 1. Сплав мінералу з NaOH розчиняють в
H2SO4 (1:20) і до розчин по краплі додають 3 % H2O2 – з'являється забарвлення жовтого кольору. 2. Сплав мінералу із содою
розчиняють з HСl, у розчин кладуть шматочок металічного олова і доводять до кипіння. Фіолетове забарвлення розчину вказує
на присутність титану.
Хлор. Мінерал розчиняють в HNO3 (1:1), розчин переносять
на предметне скло і добавляють краплю 5 % водного розчину
азотнокислого срібла. У присутності хлору миттєво випадає білий осадок хлористого срібла.
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Фосфор. Мінерал розчиняють у концентрації HNO3. Розчин

переносять на предметне скло і додають декілька крупинок
(NH4)MoO4. Випадають помаранчево-жовті кристали фосфорномолібденової солі.
Цинк. Мінерал травлять в HNO3 або царською горілкою. Розчин переносять піпеткою на предметне скло і додають 1–3 краплі
фосфорної кислоти. Обережно випаровують насухо і кладуть краплю подвійної солі родану і ртуті. Випадають білі, подібні до сніжинок, кристали подвійної солі роданистого калію, цинку і ртуті.
Крапельний аналіз. В основі цього аналізу лежить принцип
різниці швидкостей дифузії розчинених речовин, що абсорбуються фільтрувальним папером і затримуються в його капілярах. Завдяки цьому при нанесенні краплі на фільтрувальний папір збільшується концентрація розчинених речовин на відповідних ділянках вологої плями. Така ж фільтрувальна здатність паперу дозволяє проводити виокремлення одних елементів від інших та їхню діагностику за допомогою реактивів, які дають
специфічні забарвлення для кожного з елементів. Методика
проведення аналізу така.
Досліджуваний розчин отримують шляхом розчинення мінералу на аншліфі або в зернах на предметному склі в краплі розчинника (мінерал + розчинник). Крапля досліджуваного розчину
переноситься на фільтрувальний папір (фільтрувальний папір +
розчин). З аншліфа крапля розчину знімається шляхом промокання фільтрувальним папером. З предметного скла крапля переноситься піпеткою. Величина плями може бути не більше 2–
3 мм у діаметрі. У центр крапельної плями на фільтрувальному
папері кладуть піпетку з проявником. Утворюється кольорова
пляма в центрі або кільце на периферії крапельної плями, які
вказують на присутність пошукового елемента. Більшість кольорових плям після висихання зберігаються і можуть бути використані як ілюстрації до курсових і дипломних робіт. Наведемо приклади реакцій крапельного аналізу [11, 35].
Ванадій. Головна маса ванадієвих мінералів розчинна в концентрованих азотній і сірчаній (1:1) кислотах. Для отримання
досліджуваного розчину зерно мінералу розтирають у ступці і
розчиняють в азотній і сірчаній (1:1) кислоті протягом 1–3 хв.
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Існують декілька способів визначення ванадію. 1. Досліджуваний розчин + оцтовокислий бензидин – утворюється синя пляма.
2. Розчин + сірчана кислота + 3 % H2O2. Через 1–2 хв утворюється оранжево-червона або рожево-оранжева пляма.
Вісмут. Усі вісмутові мінерали легко розчинні в азотній (1:1)
і соляній (1:1) кислотах. Тому для отримання розчину мінерал
розтирають у ступці й розчиняють у декількох краплях цих кислот або аншліф протравлюють цими кислотами упродовж 1–
2 хв. Далі можливі три варіанти аналізу. 1. Крапля цинхоніну
(або хініну) з йодистим калієм + солянокислий розчин – виникає
оранжево-червона пляма. Мінімум 0,14 γ, мінімальна концентрація 1:350 000. Реакції заважають мідь, ртуть і свинець. Тоді
роблять так. 2. Цинхонін (або хінін) з йодистим калієм + розчин,
з'являються чотири зони: а) біле центральне кільце – ртуть; оранжево-червоне кільце – вісмут; жовте кільце – свинець; буре
кільце – йод. 3 Розчин (мінерал) + 10 % розчин тіомочевини –
виникає жовта пляма, яка зникає при 5 % KOH.
Вольфрам. Майже всі мінерали вольфраму розчиняються в
концентрованій азотній і соляній кислотах. Тому для отримання
розчину зерно мінералу розтирають у ступці й розчиняють у декількох краплях азотної або соляної кислот (аншліф травлять).
Ферберит і вольфраміт не розчиняються в кислотах навіть у порошку. Їх необхідно сплавити з бурою, фосфорною сіллю або з
лугом і сплав розчинити в HСl або HNO3. Концентрована HСl +
розчин, одержаний сплавленням порошку мінералу із сухим
KOH і розчинений в HСl (1:1) або HNO3 (1:1) + 20 % KCNS +
насичений розчин SnCl2. Утворюється синьо-зелена пляма.
Залізо. Майже всі мінерали заліза розчинені в концентрованих кислотах і тому аналіз проводять дією соляної, сірчаної або
азотної кислот на розтертий порошок мінералу або травленням
цими ж кислотами протягом 1–2 хв. Є два варіанти реакцій. 1.
Розчин (азотнокислий чи солянокислий) + 20 % KCNC – виникає червона пляма, що зникає від SnCl2. 2. Розчин + 5 %
K4Fe(CN)6 – виникає синє забарвлення внаслідок утворення берлінської лазурі (Fe+3). 3. Розчин + 5 % К3Fe(CN)6 – виникає синє
забарвлення внаслідок утворення трибулієвої сині (Fe+2).
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Золото. Усі мінерали золота розчинні в концентрованій
HNO3, тому для отримання досліджуваних розчинів крупинку
мінералу розчиняють у концентрованих HNO3 або HСl і розбавляють до концентрації 1:1. В аншліфі поверхня мінералу розчиняється в царській горілці протягом 1–2 хв. Використовують
розчин і оцтовокислий бензидін. З'являється синє забарвлення.
Кобальт. Усі мінерали кобальту досить легко розчинні в азотній і соляній кислотах. Для отримання розчину крупинку мінералу розтирають у порошок і розчиняють в HNO3 (1:1) або HСl
(1:1). Є чотири варіанти реакцій. 1. Розчин + 1 % спиртовий розчин рубеанової кислоти – утворюється жовте забарвлення.
2. Розчин (краще оцтовокислий) + нітрозо-β-нафтол – утворюється цегляно-червоне забарвлення. 3. Розчин + 5 % K3(FeCN)6 –
у присутності кобальту утворюється червоно-буре забарвлення,
що не зникає під дією 5 % KOH (на відміну від марганцю).
4. Розчин (азотнокислий) + 1 % Zn(NO3)2 + ртутно-родонова сіль
– утворюється смарагдово-синє забарвлення.
Марганець. Майже всі мінерали марганцю розчинні в HNO3
і HСl. Для отримання розчину порошок мінералу розчиняють
декількома краплями HСl і HNO3. Силікати марганцю не розчиняються в кислотах. Тому порошок попередньо сплавляють з
бурою, фосфорною сіллю або лугами. Перл бури з марганцем у
полум'ї має червоно-фіолетовий колір, а перл фосфорної солі
з марганцем забарвлений у фіолетовий колір. Можливі варіанти
реакцій. 1. Мінерал розчиняють у гарячій концентрованій HСl;
розчин переносять на фарфорову пластинку і до нього добавляють NaВiO3. У результаті з'являється рожеве до пурпурного забарвлення. 2 Розчин + 5 % K3Fe(CN)6. У присутності марганцю
утворюється цегляно-червоне забарвлення, яке на відміну від
кобальту стає темно-коричневим від KOH.
Мідь. Усі мінерали міді розчинні в концентрованій HNO3,
а деякі й у концентрованій HСl. Щоб отримати досліджуваний
розчин, крупинку мідного мінералу розтирають у ступці й розчиняють декількома краплями HNO3 (1:1) або HСl (1:1). При
розчиненні мідних мінералів з бурою, фосфорною сіллю або лугами отримують перли, які в полум'ї забарвлені в голубий або
синій колір. В аншліфах мінерали розчиняються в 10 % NH4OH
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або HNO3 (1:20) після попередньої обробки в парах царської горілки протягом 3–5 хв. Можливі варіанти реакцій. 1. Розчин +
рубеанова кислота + 10 % NH4OH – виникає зелене забарвлення.
2. Розчин + 5 % K3Fe(CN)6 – утворюється рожево-коричневе забарвлення, яке змінюється при обробці 5 % KOH на голубе (на
відміну від молібдену та урану).
Молібден. Головна маса мінералів молібдену розчинна
в концентрованих HNO3 і HСl. Для отримання розчинів порошок молібденових мінералів розчиняють в HNO3 (1:1) або HСl.
Молібденіт попередньо сплавляють з бурою фосфорною сіллю
або лугами. Сплав розчиняють в азотній (1:1) або соляній кислотах. Перл з фосфорною сіллю в полум'ї забарвлюється в зелений
колір. Можливі два варіанти реакцій. 1. Розчин + 5 % K4Fe(CN)6
– виникає коричневе забарвлення. 2. HСl (1:1) + розчин 20 %
KCNS – виникає червоно-малинове забарвлення.
Нікель. Майже всі мінерали нікелю розчиняються в HNO3
(1:1) і HСl (1:1). Для отримання розчину порошок нікелевих мінералів розчиняють декількома краплями HNO3 або HСl різної
концентрації. Далі реакція може йти за такими схемами:
1. Розчин + диметилгліоксим + 10 % NH4OH – з'являється малиново-рожева пляма або кільце. 2. NH4Na2PO4 + розчин + аміак +
диметилгліоксим (обвести навколо краплі) – виникає малинове
кільце. 3. Розчин + рубеанова кислота + NH4OH – виникає синьо-фіолетове забарвлення, при невеликій кількості нікелю
утворюється рожеве забарвлення.
Олово. Мінерали олова дуже погано розчинні навіть у концентрованих кислотах, тому порошок мінералу попередньо
сплавляють з трикратною кількістю бури, фосфорної солі або
лугів. Сплав розчиняють в HСl (1:1). Перл олова з бурою у відновному полум'ї характеризується рубіново-червоним кольором.
Розчин + (NH)2MoO4, насичений концентрованою HNO3 – утворюється синя пляма (аналогічна двовалентному залізу).
Ртуть. Мінерали ртуті погано розчиняються навіть у концентрованих кислотах. Велика леткість ртуті при нагріванні виключає можливість використовувати сплавлення мінералів з плавнями. Тому для отримання розчину порошок мінералу розчиняють на фільтрувальному папері з концентрованою HСl з добав261

кою декількох крапель перекису водню. Схеми реакцій: 1. 15 %
розчин йодистого калію + розчин + розчин As2S3 – утворюється
оранжеве кільце йодистої ртуті; 2. Дифенілкарбазит + розчин –
виникає фіолетова пляма, яка темніє від парів NH4OH.
Свинець. Усі мінерали свинцю розчинні в HNO3 і HСl. Порошок мінералу розчиняють у цих кислотах і отримують необхідний
розчин для дослідження. Якщо випадає металічна сірка, яка затримує розчинення, добавляють 1–2 кристали бертолетової солі або
декілька капель йодистого свинцю. Є два варіанти реакцій. 1.
H2SO4 (1:20) + розчин + H2O (промивка) + KI або K2S (перекреслити капіляром). У першому випадку в центрі утворюється пляма
йодистого свинцю; у другому – чорна пляма сірчистого свинцю. 2.
Розчин + сірчанокислотний або лужний розчин дітизону – виникає
червоне забарвлення. Заважають мідь (дає жовто-коричневе забарвлення плями), ртуть (зелене), вісмут (оранжеве), олово (пурпурночервоне), торій (червоне), цинк (пурпурно-червоне).
Селен. Майже всі мінерали селену розчинні в концентрованій
HNO3. Порошок селенового мінералу розчиняють в HNO3 (1:1). У
полірованому шліфі цією же кислотою травлять протягом 1–2 хв.
Розчин + 10 % тіомочевина – виникає червоне забарвлення.
Срібло. Майже всі мінерали срібла, які розтерті в порошок,
розчиняються в HNO3 (1:1). Схема реакції: 20 % K2CrO4 + розчин
+ NH4OH (розчин у центрі затримати) + оцтова кислота – утворюється коричнево-червона пляма хромовокислого срібла. Заважає
мідь, яка дає синьо-фіолетове забарвлення, залізо – зелене.
Сурма. Усі мінерали сурми розчинні в концентрованій HNO3.
Тому для отримання розчину порошок мінералу розчиняють в
HNO3 (1:1) або HСl з добавкою по краплі 10 % розчину H2O2. Схема реакції: фосфорно-молібденова кислота (насичений розчин) +
розчин + пари води. З'являється інтенсивне синє забарвлення внаслідок відновлення молібдену з утворенням молібденової сині.
Телур. Усі мінерали телуру розчинні в HNO3. Тому для отримання розчинів порошок мінералів розчиняють в HNO3 (1:1) або
HСl з добавкою крапельок 10 % H2O2. Схема реакції: розчин +
10 % CsCl + HСl (концентрована) + 5 % KI (обвести навколо
плями) – утворюється чорне кільце.
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Титан. Майже всі мінерали титану нерозчинні в кислотах.
Тому для досліджуваних розчинів порошок мінералів сплавляють з потрійною кількістю фосфорної солі або сухим NaOH.
Перл із фосфорною сіллю безбарвний, при добавці олова стає
фіолетовим, а невелика кількість заліза забарвлює його в кроваво-червоний колір. Для отримання препарату сплав розчиняють
в H2SO4 (1:4). Деякі мінерали (ільменіт) досить добре розчиняються в H2SO4 (1:1) з добавкою декількох капель 10 % H2O2.
Схема реакції: розчин + хроматронова кислота – виникає червоно-буре забарвлення. Заважає залізо (зелене забарвлення), золото (чорне) і ртуть (жовте).
Уран. Усі мінерали урану розчинні в HNO3 і тому порошок мінералу розчиняють в HNO3 з утворенням відповідного розчину. Схема
реакції: розчин + 5 % К4Fe(CN)6 – утворюється коричнева пляма.
Хром. Усі мінерали хрому важко розчиняються навіть під дією
електричного струму і тому порошок мінералу сплавляють із чотирма частинами соди і двома частинами КNO3 у вушку платинового
дротика. Сплав зеленого кольору розчиняють на предметному склі
у воді, підкисленій оцтовою кислотою. Додають порошок Na2O2 +
NaOH, після чого розчин разом з осадом переносять на фільтрувальний папір. Можливі варіанти реакцій: 1. Розчин з порошком
Na2O2 + NaOH + бензидин (обвести навколо краплі) – утворюється
синє кільце бензидинової сині; 2. Розчин + 5 % розчин АgNO3 –
виникає коричнево-червоне забарвлення.
Цинк. Усі мінерали цинку розчинні в HNO3 і HCl. Порошок
розчиняють в HNO3 (1:1) або в HCl (1:1). Для сфалериту до перерахованих вище розчинників додають ще декілька крапель
10 % H2O2. Можливі реакції: 1. Розчин + 0,1 % Сu(NO3)2
(у центрі краплі) + ртутно-роданова сіль (обвести навколо краплі) – утворюється синьо-фіолетове кільце; 2. Розчин + 5 %
K3Fe(CN)6 – виникає помаранчево-жовте забарвлення.
Метод відбитків. Метод оснований на властивості хімічного
елемента давати з проявником кольорові плями на фотопапері.
За допомогою цього методу можна:
а) виявляти за кольором відбитку наявність хімічного
елемента;
б) вивчити за малюнком відбитку форму виділення мінералу, будову руди і визначити якість мінералу в руді;
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в) підбирати певний розчинник або проявник і отримувати відбиток на фотопапері тільки даного мінералу або їхньої
групи (напр., відбиток молібденіту, халькопіриту, галеніту,
церуситу, смітсоніту, піролюзиту та ін.).
Приготовлені таким методом відбитки можна зберігати
протягом тривалого часу і використовувати як ілюстрації у звітах, курсових і дипломних роботах (табл. 20).
Таблиця 20
Приклади визначення рудних елементів методом відбиття [11, 35]
Мінерал,
Результат
Розчинник
Проявник
xiмічний
реакції
склад
Сu
Азурит,
HNO3 (1:40) або
1,5 % K4[Fe(CH)6]
Рожево2CuCO3×
H2SO4 (1:20)
2,1 % рубеанова
коричневе
Cu(ОН)2
протягом 2 хв
кислота + 10 % NHOH
Сipo-зелене
Fe
HNO3(1:1) 1-2 хв.
5 % K4[Fe(CH)6]
Синє
As
Арсенопірит,
Жовто25 % NH4 + 10 %
FeAsS
коричневе,
H2O2
5 % AgNO3
яке поступово
30–40 с – ел. струм
переходить у
2–3 хв – без струму
коричневе
Сu
Борніт,
10 % NН4ОН – 2 хв 1 % рубеанова кислота Сipo-зелене
Cu5FeS4
HNO3 (1:20) – 2 хв
5 % K4[Fe(CN)6]
Синє
Ni
1. Рубеанова кислота
Рожево+ 10 % NH4OH
HNO3 (1:20) – 2 хв
фіолетове
Бравоїт,
2. Диметилгліоксим
Малинове
(Ni, Fe)S2
+10 % NH4OH
Fe
HNO3 (1:20) – 2 хв
5 % K4[Fe(CN)6]
Синє
Pb
Поверхню мінералу
Буланжерит, травлять концентроPb5Sb4S4
5 % Kl
Жовте
ваною HNO3, просушують фільтрувальним папером
Bi
1.
10
%
тіомочевина;
Жовте,
Вісмутин, BiS3
НС1(1:1) – 2 хв
2. Хiнін +5 % Kl;
Оранжеве,
3. 10 % CsCl + 5 % КІ
Червоне
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Продовження табл. 20
Мінерал,
xiмічний
склад

Розчинник

Проявник
Bi
1. 10 % Тіомочевина
2. Xiнін +5 % Kl
3. 10 % CsCI + 5 %
Pb
5 % Kl
Fe
1. 1,5 %K4[Fe(CN)6]
2. 20 % KCNS

Bicмут
самородний,
Bi

1. HNO3 (1:1) – 2 хв
2. HCI (1:20) – 2 хв

Галеніт,
PbS

Концентрована HCI

Гематит,
Fe2O3

HNO3 aбо концентрована НСl – 3 хв

Джемсоніт,
Pb4FeSb6S14

HNO3 (1:1) i просушують фільтрувальним папером

1,5 % KI + H2SO4
(1:10)

H2SO4 (1:4) – 2 хв

Ti
Свіжа хромотропова
кислота
Сu

Ільменіт,
FeTiO3
Куприт,
Cu2O

Результат
реакції

Жовте,
Оранжеве,
Червоне
Жовте
Синє,
Коричневочервоне

Pb

10 % NH4OH – 2 хв. 1. Рубеанова кислота
HNO3 (1:20)
2. 5 % K4[Fe(CN)6]

Сu
1. Прямий відбиток
10 % NH4OH – 2 хв
2. Рубеанова кислота
Ni
1.
Диметилгліоксим
+
Мілерит,
10
%
NH
OH
4
NiS
HNO3 (1:1) – 2 хв
2. Рубеанова кислота
+ 10 % NH4OH
Mo
KMnO4+KOH
Молібденіт,
до появи суцільної
1. K4[Fe(CN)6]
MoS2
плівки, промивають
2. Ксантогенат калію
водою. HNO3 (1:20)–
1–2 хв
As
Миш'як самоКонцентрована
родний, As
Прямий відбиток
HNO3 + (NH4)2MoO4
Ni
1.
Диметилгліоксим
+
Нікелін,
10 %NH4OH
NiAs
HNO3 (1:20) – 1 хв
2. Рубеанова кислота
+ 10 % NH4OH

Мідь
самородна, Сu

265

Жовте
Червоне
Сipo-зелене,
Рожевокоричневе
Голубе,
Сipo-зелене
Малинове,
Рожевофіолетове

Коричневе,
Малинове

Жовте
Малинове,
Рожевофіолетове

Закінчення табл. 20
Мінерал,
xiмічний
склад

Пірит,
FeS2

Розчинник

HNO3 (1:1) – 1 хв

Проявник
Fe
1. 5 % K3[Fe(CN)6]
2. 5 % K4[Fe(CN)6]
3. KCNS
Mn

Результат
реакції

Синє,
Коричневочервоне

1. Оцтовокислий
1. Прямий відбиток
Синє,
бензидин
2. 5 % K3[Fe(CN)6]
Оранжеве
2. HNO3 (1:1) – 1–2 хв
Zn
1. 1 %Cu(NO3)2 + ртуСмітсоніт,
тно-роданова сіль
СиньоZnCO3
НNO3 (1:1) – 1–2 хв
фіолетове
2. 20 % Co(NO3)2 +
ртутно-роданова сіль
Zn
1. Травления парами
1. 1 % Cu(NO3)2 + ртуСфалерит, "царської горілки"
Синьотно-роданова сіль
ZnS
до cipoї плівки
фіолетове, Го2. 20 % Co(NO3)2 +
2. HNO3+HCl (1:1,
лубе
ртутно-роданова сіль
конц.) 1–2 хв
Cu
Пари "царської горіТенантит,
лки" до cipoї плівки
CuAsS3
1 % рубеанова кислота Сipo-зелене
3–5 хв; на фотопапері
10 % NH4OH – 3–5 хв
Пари "царської горілки" до появи кориХалькопірит,
чневої іризуючої
1 % рубеанова кислота
CuFeS4
плівки 10 % NH4OH
– 1–2 хв
Fe
Пари "царської горілки" до появи кориK3[Fe(CN)6]
чневої іризуючої
плівки HCI (1:1)
Сipo-зелене
Аншліф травиться
парами "царської
Рубеанова кислота
горілки" 3–5хв. На
фотопапері – 3–5 хв
Церусит,
Pb
РbСОз
HNO3(1:20) – 1–2 хв 5 % KI; 20 % К2СrO4
Жовте
Піролюзит,
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Для аналізу відбираються нещодавно приготовлені аншліфи,
пришліфовки будь-якого розміру, а також зразки керна, які старанно
очищуються від пилу і плівок окиснення. Потім готується покритий
тонким шаром желатину папір шляхом промивки звичайного фотопаперу (краще тонкого глянцевого) у 20 % розчині гіпосульфіту (20–
40 хв). Потім фотопапір промивають у воді, висушують, нарізають
листи певного розміру і зберігають у пакетах або скляних банках.
Фотопапір може бути замінений безбарвним целофаном.
Розчинення мінералу на фотопапері (фотопапір + розчинник
+ шліф) – одна з найбільш відповідальних операцій в аналізі.
Фотопапір із желатиновою плівкою змочують у розчиннику. Насичення паперу розчинником триває від декількох секунд до
1 хвилини. Надлишок розчинника прибирають за допомогою
фільтрувального паперу. На підготовлений фотопапір кладуть
полірований шліф і притискають до фотопаперу з метою якнайщільнішого контакту поверхонь, що притискаються.
Щоб отримати реакції на хімічні елементи, які входять до
складу рудоутворювальних мінералів, можна використати фотопапір, оброблений відповідними реактивами. Після попередньої
обробки розчином жовтої кров'яної солі й просушки для отримання відбитку достатньо просочити папір розчинником, просушити фільтрувальним папером і привести в контакт з полірованою поверхнею керна, пришліфовки або аншліфа. По закінченні певного попередньо встановленого часу вдається отримати контактні відбитки без проявлення на закисне залізо, мідь,
молібден, уран. Якщо папір обробити розчином ртутнородеанової солі та азотнокислим розчином цинку, то для отримання відбитку достатньо просочити її азотною кислотою (1:1) і
привести в контакт з поверхнею керна, пришліфовки чи аншліфа, і тоді через 2–3 хв можна отримати відбиток на кобальт,
цинк та ін. Деякі мінерали (галеніт, халькопірит, каситерит,
хроміт та ін.) нерозчинні або важко розчинні в кислотах і лугах і
вимагають попередньої підготовки перед травленням на фотопапері. Наведемо декілька прикладів.
Халькопірит перед травленням обробляють протягом 2–3 хв
над парами "царської горілки" до отримання тьмяної сірої плівки CuCl2 на полірованій поверхні мінералу. Після травлення мінералу в парах царської горілки аншліф щільно притискають до
фотопаперу, змоченого розчином аміаку. Травлення продовжу267

ється 5 хв. Потім фотопапір проявляють у рубеановій кислоті.
З'являється відбиток сіро-зеленого кольору.
Деякі мінерали перед травленням на фотопапері попередньо
підлягають суцільному травленню. Наприклад, зразок або аншліф з галенітом занурюють полірованою поверхнею в концентровану НNО3 на 1 хв. На галеніті утворюється плівка сірого кольору нітрату свинцю. Потім зразок обережно промивають водою, висушують на фільтрувальному папері й кладуть на фотопапір, змочений 5 % розчином КІ. Моментально з'являється відбиток йодистого свинцю жовтого кольору.
Для проявлення відбитку використовують фотопапір і проявник. Отриманий відбиток у сирому вигляді занурюють у реактив-проявник (рубеанова кислота, йодистий калій, розчин жовтої солі та ін.). Після проявлення на фотопапері з'являється кольоровий відбиток, що відповідає площі мінералу, який містить
даний хімічний елемент. Кожного разу після проявлення відбиток промивають у воді впродовж 1–3 хв. Потім відбиток просушують, обрізають і наклеюють у відповідний текст.
Відбитки можна з успіхом отримувати з керна бурових свердловин. Керн тісно завертають у фотопапір, просочений розчинником. Таким самим чином виготовляють відбитки з пришліфовок,
аншліфів і керна руди, в яких наочно можна показати наявність
відповідних хімічних елементів, кількість рудного мінералу, розміри його виділень і структурно-текстурні особливості будови руди.

Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Засвоїти значення мікрохімічних методів.
2. З'ясувати суть діагностичного травлення. Провести трав
лення еталонних мінералів.
3. Охарактеризувати суть якісного мікрохімічного аналізу
та його методів.
4. Ознайомитися з деякими реакціями кристалічного методу
(Au, Co, Mo, Ag, Pb, Hg, Sb та ін.).
5. Назвати принципи дії та деякі реакції крапельного аналізу.
6. Навести особливості використання методу відбитків.
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РОЗДІЛ 10
Кристаломорфні особливості
і структурно@текстурний аналіз руд
10.1. Кристаломорфологічні
особливості та парагенетичні
асоціації рудних мінералів
Під кристаломорфологічними особливостями мінералів розуміють форму мінеральних індивідів та їхню внутрішню будову. При діагностиці мінералів багато уваги приділяється їхній
формі, внутрішній будові зерен, твердим включенням в них. Вивчаються границі зростань з іншими мінералами.
Форма мінеральних зерен в аншліфі. Форма перерізу
кристалів деяких мінералів дуже типова і може бути використана для діагностики. Кубічні мінерали, наприклад, можуть давати
в розрізі прямокутники, рівнобічні або прямокутні трикутники.
Мінерали правильної кристалографічної форми називаються
ідіоморфними. Кристали, що мають добрі грані, і метакристали
утворюють рудні мінерали з великою силою кристалізаційного
росту і високою твердістю. Ці мінеральні індивіди в перерізі
мають ізометричну та видовжену форму. Ізометричні перерізи
мають більш-менш однакові розміри у всіх напрямках у площині аншліфа. Ізометричні форми характерні для піриту,
магнетиту, кобальтину, хроміту, уранініту та інших мінералів (рис. 37). Довжина видовжених кристалів у декілька разів більше за ширину. Видовжені форми мають усі призматичні,
стовпчасті, шестуваті, таблитчасті або голчасті кристали. Призматичні форми характерні для антимоніту, арсенопіриту, вольфраміту тощо, таблитчасті або пластинчасті – для молібденіту,
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гематиту, кубаніту, людвігіту тощо; голчасті – для рутилу, джемсоніту, буланжериту, гетиту та ін. (рис. 38).
Крім ідіоморфних кристалів, у перерізі аншліфа зустрічаються зерна алотріоморфної або неправильної форми. Вони характерні для мінералів з низькою кристалізаційною здатністю, наприклад для сфалериту, халькопіриту, піротину. Контури алотріоморфних чи ксеноморфних утворень залежать від форм навколишнього простору, який вони заповнюють.

Рис. 37. Ізометричні кристали піриту.
Ч
Нагольний кряж, Бобриково (св. 634, зб. 90 )

Рис. 38. Променисті включення буланжериту у сфалериті
із системою вторинних газово@рідких включень
Ч
(прозоро@полірований шліф). Нагольний кряж (зб. 80 )
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Для цілої низки мінералів характерна коломорфна форма виділень: сферична, ниркоподібна і фестончаста, такі форми часто
утворюють гетит, псиломелан, настуран, марказит, рідше у в'юртцит, халькопірит, пірит (рис. 39). Розкристалізовані колоїдні
агрегати мають радіально-променисту будову у сферолітах і волокнисту – у прожилках. У процесі перекристалізації мінералів
утворюються кристалобласти лінзоподібної, пластинчастої та
овальної форми.

Рис. 39. Коломорфні виділення сфалериту (Sph) і галеніту (Ga).
Ч
Північно@західний Донбас (зб. 30 )

Внутрішня будова мінеральних індивідів. При діагностиці
мінералів інколи важливе значення має внутрішня будова їхніх
зерен: спайність, двійникування, зональність. У полірованих шліфах спайність рудних мінералів, як правило, слабо виявляється через особливості їхньої підготовки. Частіше спайність добре помітна після структурного травлення в результаті руйнування тонкої
плівки поліровки, при окисненні або деформації. Зазвичай тріщини
спайності й фігури викришування зустрічаються в крупнозернистих агрегатах і в полірованих шліфах поганої якості.
Спайність рудних мінералів виявляється в аншліфах у вигляді однієї або декількох систем паралельних тріщин різного ступеня чіткості. Деякі мінерали мають від однієї до трьох систем
тріщин залежно від кількості площин спайності в мінералі й від
орієнтації полірованої поверхні. Якщо існують три або чотири
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напрямки спайності, можуть утворюватися своєрідні фігури викришування – трикутні й чотирикутні. Трикутники викришування характерні для мінералів кубічної сингонії (галеніту, апатиту, пентландиту, сфалериту, магнетиту). Тріщини спайності в
мінералі, крім структурного травлення, можуть бути виявлені
також у процесі окиснення і при динамометаморфізмі. Наприклад, окиснення галеніту в англезит, як правило, проходить уздовж тріщин кубічної спайності.
Двійникова будова зерен проявляється в мінералах під мікроскопом. Розрізняють двійники росту, перетворення та тиску. Двійники росту характерні для багатьох рудних і нерудних мінералів:
антимоніту, станіну, сфалериту, халькопіриту, марказиту, магнетиту, ільменіту, гематиту, сильваніту, кальциту та ін. (рис. 40). Двійники росту бувають прості й полісинтетичні. У зернах мінералу
двійники являють собою вузькі й широкі строго прямолінійні пластинки. Двійники росту можуть спостерігатися в деяких зернах
мономінерального агрегату і відсутні в інших зернах цього ж агрегату. Для деяких мінералів характерні сітчасті двійники (бурноніт).

Рис. 40. Двійники росту у сфалериті (зразок протравлений в HCl).
Рахівське родовище (зб. 30Ч)

Двійники перетворення мають пластинчасту або веретеноподібну форму і часто перехрещуються. Вони помітні тільки в деяких зернах таких мінералів, як високотемпературний крупнозернистий халькопірит, кубаніт, піротин, аргентит, станін, шапбахіт, халькозин, самородному вісмуті.
272

Полісинтетичні двійники тиску виникають у зернах при динамометаморфізмі. Яскравим прикладом можуть бути молібденіт,
антимоніт, піротин, ковелін та ін., помітні тонкі пластинки двійників однакової ширини, які часто зім'яті та зміщені по тріщинах.
У зернах, крім двійників тиску, виникає хвилясте згасання, тріщини подрібнення, викривлення тріщин спайності. Зірочкитрійники характерні для агрегатів сфалериту і арсенопіриту.
Для деяких мінералів характерна двійникова будова і тому її
потрібно детально вивчати. Наприклад (за особливостями двійникування), сфалерит можна відрізнити від вюртциту, рамельсбергіт
від парарамельсбергіту; після травлення – халькопірит від золота.
В ізотропних мінералах двійники розрізняють у перехрещених ніколях. При обертанні столика мікроскопа світлі пластинки
затемнюються, а темні, навпаки, просвітляються. В ізотропних
мінералах двійники виявляються структурним травленням, наприклад, сфалерит і халькопірит протравлюють в парах "царської горілки" протягом 12–20 с.
Зональна будова характерна для багатьох мінералів, а для деяких (смальтину, герсдорфіту, кобальтину, каситериту, арсенопіриту, сфалериту, сафлориту, бравоїту, піриту) вона може використовуватися як діагностична ознака (рис. 41). У мінералах
помітні зональни росту, які проявляються в окремих кристалах у
вигляді кристалічно-зональної будови, що свідчить про послідовність росту мінералу навколо центра кристалізації (рис. 42).

Рис. 41. Зональний агрегат сфалериту.
Ч
Трускавецьке родовище (зб. 90 )
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Рис. 42. Концентрично@зональна будова каситериту.
Ч
Корнуол (зб. 90 )

Зональна будова характерна для кристалів і метакристалів і
відсутня в кристалобластах. У натічних агрегатах гематиту, гетиту, псиломелану, настурану, сфалериту та інших характерна
зональна будова (рис. 43).

Рис. 43. Зональна будова сфалериту (протравлено в НСl).
Ч
Нагольний кряж (зб. 60 )

У кожному промислово-генетичному типі руд установлюються парагенетичні мінеральні асоціації, які визначають рудну
формацію родовищ корисних копалин.
Парагенетична мінеральна асоціація або мінеральний
парагенезис – це сукупність сумісно існуючих мінералів, які
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утворилися в певний відрізок часу і за певних величин температури, тиску і хімічних компонентів [24].
Руда являє собою набір типоморфних мінеральних асоціацій і
парагенезисів. Кожна мінеральна асоціація є продуктом специфічних геологічних і фізико-хімічних умов і вона утворюється в
певну стадію процесу мінералоутворення. Типоморфні мінеральні асоціації в руді визначають тип рудної формації родовищ
корисних копалин. У кожній рудній формації може бути виділена одна або декілька типоморфних мінеральних асоціацій, які
утворилися в певних кількісних співвідношеннях.
У розвитку вчення про парагенетичні мінеральні асоціації й
парагенетичний аналіз руд велике значення мали роботи
А. Г. Бетехтіна, Д. С. Коржинського, Н. В. Петровської, Т. Н. Шадлун, Р. Гаррелса та ін.
Поняття "типоморфна мінеральна асоціація" означає закономірну групу мінералів, які утворилися разом у близьких геологічних і фізико-хімічних умовах. До складу мінеральної асоціації входить група типоморфних мінералів, які в кількісному
відношенні поділяються на головні (1–n×10 %), другорядні (0,1–
1 %), рідкісні (0,01–0,1 %) і дуже рідкісні (< 0,01 %). Серед мінералів певної асоціації можуть зустрічатися реліктові, метаморфічні й вторинні мінерали, які утворилися в інших умовах і
належать до інших асоціацій.
Таким чином, у мінеральній асоціації можна виділити один
або декілька парагенезисів, формування яких проходило на певній стадії мінералізації. При діагностиці рудних мінералів важливо знати і враховувати речовинний склад парагенетичних мінеральних асоціацій, оскільки кожний мінерал являє собою характерну складову частину в групі мінералів своєї асоціації. Перелік мінералів у типоморфній мінеральній асоціації встановлюється при вивченні групи подібних родовищ. Окремі родовища
можуть містити більшу або меншу частину всього складу мінералів даної асоціації. Мінеральні парагенезиси є одним із критеріїв діагностики рудних мінералів. У табл. 21 наведено дані про
мінералогічний склад типоморфних асоціацій в рудах з різних
типів родовищ. Для діагностики мінералів велике значення мають головні мінерали.
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Таблиця 21
Типоморфні мінеральні асоціації й мінерали в рудах [11]

Руди
Хромітові в дунітах, перидотитах
і серпентинітах
Платиноїди в дунітах, перидоти-тах і
піроксенітах
Титаномагнетитові
або ільменітмагнетитові в габро і піроксенітах
Ільменітгематитові в лабрадоритах
Магнетитові й апатит-магнетитові в
сієнітах
Сульфідні міднонікелеві в габроноритах і перидотитах

Мінеральний склад асоціації
головні мінерали
другорядні мінерали
Власне магматичний
хроміт, магнетит хромшпінеліди, платина,
поліксен, осмістий іридій,
іридиста платина, інші
мінерали групи платини, нікелін, рутил
поліксен, самород- іридиста платина, осмістий
на платина та інші іридій, титаномагнетит,
мінерали платини, діалаг, пентландит, піротин,
хроміт
кубаніт, магнетит
магнетит, ільменіт, рутил, брукіт, анатаз, пірит,
ульвошпінель, ге- піротин, халькопірит, борніт,
матит, апатит
магеміт, хлорит, кубаніт,
пентландит, шпінель, ульваїт,
гейкіліт, пірофіліт, бранерит
ільмініт, гематит, рутил, піротин, пірит,
магнетит, шпінель халькопірит, апатит,
перовськіт, олівін
магнетит, апатит, гематит, циркон, рідко
сульфіди
піротин, пентандит, пірит, халькопірит, талнахіт,
магнетит

спериліт, мінерали платинової
групи, пірит, арсенопірит,
льолінгіт, марказит, мілерит,
арсеніди Ni і Co, кубаніт,
макінавіт, віоларит, борніт,
сфалерит, галеніт, валеріїт,
лінеїт, шеєліт, гематит,
полідиміт, бравоїт, золото,
молібденіт
Пегматитовий
Nb-Ta-U-Mo-Sn-W Танталіт, колумбіт, мінерали урану і торію, монау пегматитах
каситерит, моліб- цит, флюорит, пірохлор,
деніт, уранініт,
ільменорутил, турмалін, сфен,
циркон, сподумен, кальцит, магнетит
берил, флюорит
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Продовження табл. 21

Мінеральний склад асоціації
Руди
головні мінерали
другорядні мінерали
Карбонатитовий
Рідкіснометалічні, апатит, пірохлор, баделеїт, гатчетоліт, циркон,
апатитфлогопіт
перовськіт, колумбіт, гематит,
магнетитові, флопаризит, бастнезит, флюорит,
гопітові карбонабарит, сфен, ільменіт, монацит,
тити
олівін, нефелін, борніт,
халькопірит, сфалерит, галеніт
Постмагматичний скарновий
Магнетитові
магнетит, гематит, флогопіт, везувіан, людвігіт,
магеміт
котоїт, ільменіт, воластоніт,
апатит, флюорит, кварц,
пірит, халькопірит, піротин,
сфалерит, галеніт, марказит,
арсенопірит, кобальтин,
глаукодот, сафлорит
Кобальтинмагнетит, гематит, шмальтин, глаукодот, арсеномагнетитові
магеміт, Со-пірит, пірит, пірит, халькопірит,
халькопірит, коба- везувіан, апатит, флюорит,
льтин
скутерудит, актиноліт, дашкесаніт, льолінгіт, сафлорит
Піротинхалькопірит, бор- сфалерит, магнетит, блякла
халькопіритові
ніт, піротин, пірит руда, молібденіт, галеніт,
арсенопірит, гематит, лінеїт,
кубаніт, валеріїт, марказит,
бурноніт, ільваїт
Молібденітмолібденіт, шеєліт, везувіан, актиноліт, воластоніт,
шеєлітові
молібдошеєліт
флюорит, пірит, піротин,
халькопірит, сфалерит, повеліт,
апатит, сфен, каситерит, ураліт,
марматит, тунгстеніт, гематит,
вольфраміт, вісмутин, золото
Галенітгаленіт, сфалерит, магнетит, гематит, воластоніт,
сфалеритові
марматит, халько- актиноліт, кварц, карбонати,
пірит, пірит, піро- родоніт, пірит, халькопірит,
тин, вісмутин
марказит, арсенопірит,
тенантит, тетраедрит, станін,
акантит, вісмутин, франклініт,
цинкіт

277

Продовження табл. 21

Мінеральний склад асоціації
Руди
головні мінерали
другорядні мінерали
Постмагматичний гідротермальний
Каситеритберил, каситерит, лепідоліт, цинвальдит, турмакварцові й вольф- вольфраміт, моліб- лін, апатит, флюорит, гематит,
раміт-кварцові в
деніт, кварц
магнетит, шеєліт, колумбіт,
грейзенах
бранерит, піротин, пірит,
марказит, арсенопірит, станін,
вісмутин, халькопірит
Молібденіткварц, молібденіт вольфраміт, пірит, жільбертит,
кварцові в грейзефлюорит, ільменорутил,
нах
мікроклін
Золотокварц, арсенопіхалькопірит, піротин,
арсенопіритрит, пірит, золото льолінгіт, молібденіт,
кварцові в берези- самородне, телу- телуриди Bi, Ag, Pb, вісмутин,
тах
риди золота, Pb-Bi магнетит, глаукодот, тенантит,
сульфосолі, гесит, тетраедрит, шеєліт, геокроніт,
калаверит, крене- буланжерит, сеймсеїт,
рит
бурноніт, плагіоніт,
джемсоніт, цинкеніт, галеніт,
сфалерит
Золото-піриткварц, пірит (Au), арсенопірит, сфалерит,
кварцові в берези- золото самородне галеніт, бляклі руди, телуриди
тах
Au, Ag, Bi, айкініт,
буланжерит, геокроніт,
джемсоніт, семсеїт, плагіоніт,
цинкіт, халькопірит, вісмутин,
вісмут, шеєліт, бурноніт
Золото-срібні з
Золото, срібло,
валеріїт, галеніт, нагіагіт,
телуром і селеном електрум, алтаїт, халькопірит, бертьєрит,
сильваніт, калаве- алабандин, сфалерит,
рит, кренерит, пі- карбонати, кварц, халцедон,
рит, арсенопірит, адуляр
гетцит, гесит, акантит, піраргірит,
полібазит, прустит
Молібденіткварц, молібденіт вольфраміт, шеєліт, пірит,
кварцові у вторинхалькопірит, топаз, серицит,
них кварцитах
монацит, каситерит
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Руди
Мідні й мідномолібденові у вторинних кварцитах
Мідно-миш'якові в
метасоматитах
Мідноколчеданні,
сірчаноколчеданні, поліметалічно-колчеданні
в вулканогенноосадових породах
Мідні в основних
інтрузіях

Каситеритсульфідні
"П'ятиелементної
формації" (U, Ni,
Co, Bi, Ag)

Уранові із селенідами

Мінеральний склад асоціації
головні мінерали
другорядні мінерали
кварц, молібденіт, тенантит, борніт, сфалерит,
халькопірит, пірит, галеніт, емплектит, вітехеїт,
енаргіт
людокіт, арсенопірит,
магнетит, золото, гематит,
шеєліт, рутил, лейкоксен
енаргіт, тенантит, пірит, арсенопірит, станін,
теграедрит,
сфалерит, вісмутин, ковелін,
халькопірит,
дигеніт, кубаніт, турмалін
борніт, халькозин
пірит, халькопірит, арсенопірит, магнетит,
сфалерит, галеніт, гематит, вісмутин,
борніт, тенантит, телуровісмутит, алтаїт, гесит,
тетраедрит, енар- айкініт, золото, срібло,
гіт, халькозин
акантит, реньєрит, лазоревічит,
люцоніт, ідаїт, ковелін, рутил,
піротин, марказит
цеоліти (ломонтит, срібло, арсеніди, мідь
датоліт), мідь
самородна,
халькозин,
джарлеїт, дигеніт
каситерит, піроарсенопірит, халькопірит,
тин, галеніт, сфа- циліндрит, кіліт, конфільдит,
лерит, вісмутин,
буланжерит, кобальтин,
станін, пірит
вольфраміт, магнетит
срібло, вісмут, ніке- каситерит, піротин,
лін, рамельсбергіт, арсенопірит, пірит, марказит,
скутерудит, смаль- сфалерит, галеніт, халькопірит,
тин, хлоантит, саф- бляклі руди, прустит,
лорит, льолінгіт,
піраргірит, борніт, вітіхеїт,
акантит, вісмутин, глаукодот, брейтгауптит,
настуран, гематит, герсдорфіт, мілерит,
флюорит, барит,
парарамельсбергіт, дискразит,
алабандин
станін
настуран, барит,
гематит, прустит, тимоніт,
флюорит, умангіт, піраргірит, халькопірит,
клокманіт, клаус- галеніт, айкініт, пірит, нікелін,
таліт, борцеліаніт ремельсбергіт, хастит,
трогталіт
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Мінеральний склад асоціації
Руди
головні мінерали
другорядні мінерали
Поліметалічні
пірит, кварц, гале- Каситерит, борніт, вюртцит
(Pb, Zn, Cu, Cd,
ніт, сфалерит, бу- в'юртцит, ковелін, станін,
Ag)
ланжерит, халько- халькозин, дигеніт, енаргіт,
пірит, пірит, піро- гематит, штроймеєрит,
тин, бляклі руди, акантит, тенантит, тетраедрит,
барит
фрейбергіт, стефаніт, прустит,
піраргірит, бурноніт, грейтоніт,
іорданіт, джемсоніт, аргентит,
менегеніт, арсенопірит,
марказит, золото, срібло
Амагматогенний гідротермальний
Мідистих
халькопірит, бор- ковелін, сфалерит, галеніт,
пісковиків
ніт, халькозин,
пірит, лінеїт, арсенопірит,
джарлеїт, дигеніт, марказит, тенантит,
мідь самородна
джезказганіт, магнетит,
гематит, рутил
Свинцево-цинкові галеніт, сфалерит, аргентит, фрейбергіт, барит,
в карбонатних по- пірит, марказит,
халькопірит, сульваніт,
родах
халькопірит
тенантит, енаргіт, анкерит,
Сурм'яні
антимоніт, бертьє- арсенопірит, пірит, шеєліт,
рит, флюорит, ан- ферберит, реальгар,
тимоніт, кіновар
аурипігмент, телуриди Au, Ag
Ртутні, сурм'яно- кіновар, метацина- бертьєрит, тетраедрит, швартутні
барит, антимоніт цит, арсенопірит, гудмундит,
аурипігмент, барит, сфалерит,
дикіт, накрит, флюорит
Миш'якові
реальгар, аурипіг- антимоніт, кіновар, пірит, мемент
льниковіт, марказит, арсенопірит, халькопірит, золото
Родовища вивітрювання залишкові
Залізні (залізні
гетит, гідрогетит, псиломелан, асболан,
латерити)
гематит, гідрогема- горнієрит, хроміт,
тит, магнезит
ревдинскіт, гідраргіліт
Силікатні нікелеві гарнієрит, ревдин- асболан, хроміт, гідроксиди
скіт, пімеліт, шу- заліза
хардит, магнезит
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Мінеральний склад асоціації
Руди
головні мінерали
другорядні мінерали
Залізні шляпи
гетит, гідрогетит, Золото, куприт, тенорит, мідь
на колчеданних
гематит, гідрогема- самородна, делафосит,
родовищах
тит, лепідокрокіт, малахіт, азурит, хризокола,
ярозит, церусит,
мелантерит, псиломелан
англезит, смітсоніт, ковелін
Інфільтраційний
Мідні (зона
борніт, халькозин, аргентит, штраймейєрит,
вторинних
джарлеїт, ковелін, марказит, халькопірит,
сульфідів під
діагеніт
релікти піриту, халькопіриту,
залізистими
сфалериту, галеніту, бляклих
шляпами)
руд, золото, срібло
Осадовий
Залізні
гетит, гідрогетит, магнетит, псиломелан,
гематит, лепідок- піролюзит, пірит, марказит,
рокіт, шамозит,
піротин, вівіаніт, родохрозит
сидерит,
Марганцеві
піролюзит, псило- алабандин, брауніт, гаусманіт,
мелан, манганока- якобсит, марказит, гідроксиди
льцит, манганіт,
заліза
родоніт,
родохрозит
Метаморфізований
Залізні у кварцитах магнетит, гематит пірит, піротин, мартит,
і джеспілітах
магеміт, сидерит, ільменіт
Марганцеві
брауніт, гаусманіт, магнетит, піролюзит, гематит
родоніт, якобсит,
біксбіїт, голандит
Золото-уранові в золото, пірит,
хроміт, циркон, алмаз, осмій,
конгломератах
бранерит, уранініт, іридій, мінерали платини,
ураноторит,
арсенопірит, піротин,
тухоліт
скутерудит, смальтин,
хлоантит, кубаніт
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10.2. Структури і текстури руд
Одним з найважливіших завдань при дослідженні руд є вивчення їхньої будови, тобто з'ясування їхніх текстурних і структурних особливостей, що має велике наукове і практичне значення. Структурні й текстурні особливості руд беруться до уваги в першу чергу при виборі методів технологічної переробки
рудної сировини, оскільки для раціонального вилучення корисного компонента необхідно знати закономірності зростання і
розподілення мінеральних парагенезисів, що становлять руду.
Структурою називається будова мінерального агрегату, що
обумовлена формою, розмірами і характером зростань мінеральних зерен. Морфологічною одиницею структури є мінеральне
зерно або мінеральний індивід. Індивід – це утворене у просторі
відокремлення однорідної хімічної речовини, фізично відмежованої від інших природними поверхнями розділу. Ним може бути як
природний кристал, так і кожне мінеральне зерно або інше однорідне виділення, яке відокремлене від "сусідів" поверхнями стикання. Агрегати мінералів – це сукупність мінеральних індивідів
[11]. За морфологічну одиницю структури береться однорідне
мінеральне виділення, яке являє собою або мономінеральний агрегат зерен, або мономінеральний агрегат колоїдних частин.
Текстурою називається будова руди, обумовлена формою,
розмірами і характером зростань мінеральних агрегатів. Морфологічною одиницею текстури є мінеральний агрегат, під яким
розуміють характерні зростки зерен або колоїдних часток мінералів певної парагенетичної асоціації. Морфогенетичними особливостями мінерального агрегату є форма, розміри і структури.
Кожний окремий мінеральний агрегат утворюється в одну стадію мінералізації. Речовинний склад агрегату визначається парагенетичною асоціацією мінералів і хімічних елементів. При характеристиці будови руди за морфологічну одиницю текстури
можуть бути взяті моно- та полімінеральні агрегати зерен або
колоїдних частинок.
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10.2.1. Морфогенетичні особливості
мінеральних парагенезисів
Форма мінеральних парагенезисів. За формою мінеральні парагенезиси поділяються на три групи: видовжені, округлі й
неправильні.
Мінеральні парагенезиси видовженої форми витягнуті в одному або двох напрямках. Прикладом таких парагенезисів є
прошарки марганцевих руд у піщано-глинистих породах, смуги
і стрічки гематиту і магнетиту в залізистих кварцитах, лінзи,
сочевиці й смуги сфалериту, халькопіриту і піриту у кварцсерицит-хлоритових сланцях, кварц-молібденітові й халькопіритові прожилки у зміненому монцоніті, сталактити і сталагміти
бурого залізняка, корочки малахіту і смітсоніту в окисненій руді
та ін. Мінеральні парагенезиси видовженої форми – шаруваті,
смугасті, сланцюваті – утворюються в процесі формування у
вивержених, осадових і метаморфічних породах, а також у рудних жилах гідротермального походження.
Прикладами рудних мінеральних парагенезисів округлої форми є конкреції, ооліти, псевдооліти в осадових силікатних і карбонатних породах, гальки і валуни в конгломератах, нодулі
хроміту в ультраосновних породах та ін.
Мінеральні парагенезиси неправильної форми найбільше
розповсюджені в природі. Форми їх дуже різноманітні: вкрапленість, плями і гнізда рудних мінералів у вивержених і динамометаморфічних рудах, корки і натічні утворення, друзи, облямівки, дендрити, петлі й сітки рудоутворювальних мінералів у гірських породах чи рудах. Нерідко рудоутворювальні мінерали
цементують уламки у брекчіях або становлять цемент у пісковиках. До такої групи належать мінеральні парагенезиси, які не
мають певних морфологічних ознак (вкрапленики, гнізда).
Розмір мінеральних парагенезисів. Розміри мінеральних
парагенезисів можуть змінюватися в широких межах – від частки міліметра до декількох сантиметрів.
Мінеральні парагенезиси умовно можна розділити на дві групи
залежно від їхніх розмірів і умов утворення (табл. 22). До першої
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групи входять парагенезиси розміром менше 2 мм. Їх можна побачити при порівняно незначному збільшенні (100 разів), при якому,
вивчають руди у відбитому світлі. Часто розміри парагенезисів вимірюються десятими частками міліметрів. Такі парагенезиси розрізняються за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа. Рудні
текстури, в яких мінеральні парагенезиси чітко розрізняються тільки при збільшенні, називають мікротекстурами.
Таблиця 22
Морфогенетичні особливості мінеральних парагенезисів
Ознаки мінеральних парагенезисів
Способи
МінераСтруктури
Зміни
Головні
утворення
Розміри
льний
форми проявів
склад
мономіне- зернисті й
< 2 мм
у процесі
у процесі
Смуги,
(мікротек- ральний корозійні,
магматичної вивітрюпрошарки та
поліміне- метазернисті, ліквації й
вання
інші мінеральні стури)
ральний колоїдні,
> 2 мм
кристаліза- і метаутворення
кристалобла- ції; седимен- морфізму
(макротевидовженої
стичні
кстури)
тації й діагеформи
і розпаду
незу; при
Прожилки
твердого
виповненні
і дендрити,
пустот
нирки, ооліти,
розчину,
псевдооліти,
катакластичні у породах
і рудах; при
нодулі та інші
заміщенні
утворення
порід і руд
круглої форми
Цемент
Органогенні
Натічні
Облямівки
Уламки
Реліктизалишки
Каркаси
Безформенні

До другої групи входять мінеральні парагенезиси розміром
більше 2 мм, часто вони досягають декількох десятків міліметрів. В такому випадку вони вивчаються без мікроскопа. Рудні
текстури, в яких мінеральні парагенезиси визначаються візуально, прийнято називати макротекстурами.
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Склад мінеральних парагенезисів. Як правило, мінеральні парагенезиси складені як рудними, так і нерудними мінералами гіпогенного і гіпергенного походження. У природі дуже
розповсюджені парагенезиси, складені декількома мінералами,
рідше зустрічаються мономінеральні.
Будова мінеральних парагенезисів залежить від фізикохімічних умов рудоутворення. Вона може бути зернистою, колоїдною, метазернистою, кластичною, метаколоїдною і бластичною. Зернисті структури виникають при формуванні кристалічних зерен з газоводних розчинів у пустотах і тріщинах порід і
руд. Метазернисті структури характерні для парагенезисів, які
утворилися в процесі метасоматозу. Колоїдні й прихованокристалічні структури зустрічаються в мінеральних парагенезисах,
які утворилися з колоїдних і пересичених молекулярних розчинів. Подрібнені, орієнтовано-зернисті та орієнтовано-кластичні
текстури типові для парагенезисів, що виникли внаслідок дії
динамометаморфізму. Такі руди характеризуються розвитком
декількох генетичних типів структур.
Утворення мінеральних парагенезисів. Рудні парагенезиси можуть бути відкладені або разом з рудовмісними породами,
або після їхнього утворення. Тому рудні прагенезиси відносно
вмісних порід можна розділити на дві групи: сингенетичні, або
одночасові та епігенетичні, або різночасові.
Сингенетичні мінеральні парагенезиси в руді утворюються
при кристалізації рудних мінералів з магматичного розплаву в
процесі формування виверженої породи. Прикладом мінеральних агрегатів цього типу є вкрапленість і гнізда хроміту, алмазів, самородної платини та платиноїдів в ультраосновних породах; шліри, смуги і прожилки титаномагнетиту в основних породах; смуги, лінзи та цемент мідно-нікелевих сульфідів у габро-норитах; гнізда і смуги магнетиту та апатиту в сієнітах та ін.
Крім цього, сингенетичні рудні парагенезиси утворюються
шляхом відкладання рудних мінералів у процесі осадконакопичення, седиментації та діагенезу. До цієї групи належать мінеральні парагенезиси, які згідно залягають в осадових породах – це
прошарки псиломелан-піролюзитових руд у піщано-глинистих
відкладах, конкреції фосфоритів у пісковиках і пісках, прошарки
і лінзи в гіпсоносних глинах тощо.
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Епігенетичні мінеральні парагенезиси утворюються при відкладанні в пустотах порід і руд, при заміщенні порід і руд і при одночасному розвитку процесів виповнення і заміщення. За способом
утворення епігенетичні мінеральні парагенезиси розділяють на дві
групи. Перша група – парагенезиси, утворені шляхом відкладання
в пустотах при кристалізації речовини із газів, розчинів, рідше розплавів або ж при коагуляції колоїдних розчинів. Такі мінеральні
парагенезиси мають різкі межі з вмісними породами. Форма і мінералогічний склад їх дуже різноманітний. Вони зустрічаються в
родовищах магматичного, гідротермального, інфільтраційного і
метаморфічного походження. Найбільш характерними є утворення
мінеральних парагенезисів шляхом виповнення пустот (для родовищ гідротермального та інфільтраційного генезису).
Епігенетичні мінеральні парагенезиси другої групи утворюються з газів і розчинів шляхом заміщення породи та руди. У
процесі метасоматозу проходить розчинення одного або групи
мінералів з одночасним заміщенням іншим мінералом або групою мінералів на цьому ж місці без зміни об'єму. Процес заміщення – один з найбільш широко розповсюджених і різноманітних явищ, з яким належить мати справу при вивченні родовищ
різних генетичних типів. В осадових родовищах метасоматоз
проявляється при діагенезі. Такі мінеральні парагенезиси не
мають різких меж, вони або поступово переходять в інший мінеральний парагенезис, або відділяються від більш раннього
парагенезису опуклими зазубреними контурами і часто наслідують будову заміщуваних порід руд і мінералів.
У природі трапляються руди складної будови, в яких мінеральні
парагенезиси утворюються при відкладенні в пустотах і при заміщенні, але, як правило, один із цих процесів завжди переважає. Як
показує вивчення речовинного складу і будови руд багатьох родовищ корисних копалин, їхні мінеральні парагенезиси утворюються
в різний час, їхнє формування здійснюється впродовж довгого
процесу мінералоутворення в декілька стадій та етапів.
Вторинні зміни мінеральних парагенезисів. Зміна мінерального парагенезису може відбуватися при метаморфізмі в
умовах значного підвищення температури і тиску. Метаморфізм
може проявлятися в подрібненні, зім'ятті, перекристалізації,
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розкристалізації рудної речовини, часткової її міграції. При динамометаморфізмі первинні мінерали парагенезисів розколюються та подрібнюються на уламки різної форми з утворенням
брекчієвих і брекчієподібних текстур. Якщо метаморфізму зазнають тонкошаруваті, смугасті й пластинчасті мінеральні парагенезиси, тоді часто відбувається їхнє зім'яття з утворенням сланцюватих, плойчастих, гнейсоподібних і шаруватих текстур.
Склад і будова мінеральних парагенезисів при метаморфізмі
зазнає значних змін. Проходить перекристалізація та розкристалізація колоїдної й прихованокристалічної речовини. У цей час
утворюються метаколоїдні, смугасті, гнейсоподібні, лінзоподібні, очкові та масивні текстури. Первинні зернисті та колоїдні
структури перетворюються на кристалобластичні, роздрібнені,
орієнтовано-зернисті, орієнтовано-кластичні та структури зім'яття. У деяких мінералах (сфалерит, халькопірит, піротин, молібденіт, антимоніт) утворюються полісинтетичні двійники ковзання. Одночасно проходить перегрупування атомів і молекул
речовини з утворенням нових мінералів з меншим об'ємом і підвищеною густиною (лімоніт перетворюється на гематит, гібсит
– на корунд, магнезит – на пірит, опал – на кварц тощо).
Первинні мінеральні парагенезиси зазнають інтенсивних змін
у корі вивітрювання. Механічне та хімічне вивітрювання мінеральних парагенезисів обумовлено сумісною дією агентів вивітрювання – кисню, вуглекислоти, води, коливань температури.
При вивітрюванні дуже змінюються сульфідні руди, складені
піритом, халькопіритом, галенітом, сфалеритом, арсенопіритом.
Карбонати є краще розчинними порівняно із силікатами; важко
розкладаються оксиди та самородні метали (каситерит, кварц,
танталоніобати, золото, платина). У процесі механічного вивітрювання породи і руди руйнуються з утворенням уламків різних
розмірів. При хімічному вивітрюванні нестійкі мінерали вилуговуються, а на їхньому місці утворюються пустоти різної форми і
розмірів або виникають нові мінерали. При цьому утворюються
різноманітні пористі текстури: власне пористі, комірчасті, ящичні, печеристі, кавернозні.
При подальшому інтенсивному вивітрюванні первинні мінеральні парагенезиси перетворюються на агрегат, який склада287

ється з новоутворених вторинних мінералів і уламків стійких
первинних мінералів. Залишковий матеріал, що утворюється
при вивітрюванні, накопичується у вигляді пухких, сипких,
уламкових і землистих мас (мінеральні агрегати алювіальних
розсипищ, "колчеданна сипучка", "баритова сипучка") або у вигляді натічних форм гідроксидів заліза, марганцю. Текстури залишкових мінеральних парагенезисів землисті, порошкові, уламкові, брекчієві, коломорфні.
При вивітрюванні новоутворені мінеральні парагенезиси інколи мають форму кірки вохристого кольору або виділяються у
вигляді сітки тонких прожилків (кірки лімоніту по піриту, халькопіриту, сидериту; сітки тонких прожилків скородиту по арсенопіриту, англезиту, а також церуситу по галеніту, еритрину по
кобальтину і рамельсбергіту). Для новоутворених у зоні окиснення мінеральних парагенезисів характерні текстури: кіркові,
вохристі, петельчасті, сітчасті. Розчинені продукти вивітрювання переносяться поверхневими водами та відкладаються у вигляді мінеральних парагенезисів.

10.2.2. Морфогенетичні групи
і морфологічні види текстур
Текстури руд вивчаються макроскопічно в забоях, відслоненнях, штуфних зразках, кернах і пришліфовках; мікротемстури – в аншліфах, прозорих шліфах. При вивченні текстур використовують метод забарвлення відбитків, радіографічний та
люмінесцентний. Найважливіші в генетичному і практичному
відношеннях текстури необхідно замальовувати та фотографувати. За характером розподілу мінеральних агрегатів текстури
руд поділяються на однорідні та неоднорідні (табл. 23). Крім
того, за формою та походженням виділяються такі типи текстур:
друзові та жеодові, колоїдні та метаколоїдні, катакластичні та
кластичні, цементні, органогенні, корозійні, каркасні.
Однорідні текстури притаманні рудам, представленим одним мінеральним агрегатом великих розмірів, в якому мінерали
розподілені рівномірно, тому такі руди в різних ділянках штуфа
або забою гірничої виробки однакові за речовинним складом і
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структурою. Однорідні структури за складом поділяються на
масивні, рівномірно вкраплені й порошкуваті.
Таблиця 23
Класифікація текстур руд [11]
Первинні текстури
метасоматичного
виповнення
магматичної седиментації
заміщення порід і руд
пустот
кристалізації та діагенезу
корозійні
у породах
та ліквації
осадків
та метакрис- успадковані
і рудах
талічні
Вкраплена
Масивна
Масивна
Масивна
Масивна
Плямиста
Вкраплена
Вкраплена
Вкраплена
Вкраплена
Смугаста
Плямиста
Плямиста
Плямиста
Плямиста
Смугаста
Смугаста
Прожилково- Смугаста
Нодулярна
КрустифікаГнейсоШарувата
подібна
Смугаста
подібна
Друзова
Псевдошару- Лінзоподібна ційна
Прожилкова
Шарувата
Оолітова
Реліктова
вата
Лінзоподібна
Каймиста
Лінзоподібна Ниркоподібна Кіркова
Дендритова
Сланцювата
Конкреційна
Петельчаста
Друзова
Плойчаста
Коломрфна
Графічна
Секреційна
Прожилкова
НатічноРоз'їдання
Оолітова
шкаралупувата Жеодова
Коломорфна
Порошкувата Ниркоподібна
Коломорфна
БрекчієБрекчієва
подібна
Брекчієподібна Натічношкаралупувата
Цементна
КонгломераСталактитова
Органогенна
това
Сталагмітова
Цементна
Брекчієва
Органогенна
Кокардова
Цементна
Вторинні текстури
Вивітрювання (подрібнення, вилуговування) Діагенезу та метаморфізму
Масивна, вкраплена (очкова)
Тріщинувата
плямиста, тріщинувата
Брекчієва
брекчієва, порошкувата
Брекчієподібна
метаколоїдна, оолітова
Порошкувата
ниркоподібна, конкреційна
Пориста
коломорфна, натічноКомірчаста
шкаралупувата, гнейсоподіЯщикова
бна-смугаста
Кавернозна
лінзоподібна, сланцювата
плойчаста
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Масивна або суцільна текстура спостерігається в рудах, які
складаються з одного або декількох мінералів, що щільно прилягають один до одного і розподілені більш-менш рівномірно
(рис. 44). Наприклад, у масивній мідноколчеданній руді головний мінерал – пірит – зростається з невеликою кількістю халькопіриту, який рівномірно розподілений в масі піриту і заповнює проміжки між його зернами. У магнетитовій або хромітовій
руді рудні мінерали тісно зрощуються з нерудними. Часто масивні текстури характерні для мономінеральних агрегатів як складені одним рудним мінералом з невеликими домішками іншого
рудного або нерудного мінералу. Термін "масивна текстура" часто застосовується для багатих руд, в яких рудні мінерали переважають над нерудними. Ці руди, як правило, не потребують
попереднього збагачення. Масивні руди в природі зустрічаються
порівняно рідко. Масивні текстури найбільш характерні для руд
магматичного, осадового і метаморфічного походження.

Рис. 44. Пентландит. Масивна текстура. Печенга (зб. 90Ч)

Рівномірно вкраплена однорідна текстура ви-діляється в тому випадку, якщо рудні мінерали рівномірно розсіяні в масі нерудних мінералів.
Порошкувата текстура характеризує будову пухкого мономінерального агрегату, який складається з мінеральних зерен
або колоїдних частинок.
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Неоднорідні текстури характеризуються мінеральними агрегатами неправильної, ізометричної й круглої форми у вигляді
вкрапленників, плям, гнізд і нодулів. Морфологічні види текстур у
цій групі: вкраплена, очкова, плямиста і нодулярна.
Вкраплена текстура характеризується нерівномірним розподіленням дрібних рудних агрегатів у гірській породі або в масі
жильних мінералів (кварц, барит, карбонати). Форма вкраплеників неправильна, лінзоподібна, ізометрична, а розміри – від тисячних і сотих часток міліметра аж до 1 см. Вкрапленики рудних мінералів можуть бути сингенетичними, коли вони утворюються одночасно із вмісними породами або мінералами; епігенетичними, коли вони утворюються при накладанні на раніше
сформовані мінерали; реліктовими – які збереглися при метаморфізмі або метасоматозі.
Вкраплені текстури характерні для руд усіх генетичних типів
родовищ корисних копалин. Частіше вони зустрічаються в рудах
магматичного і метасоматичного генезису. Прийнято вважати,
що вкраплені текстури характеризують бідні руди, які вимагають попереднього збагачення.
Плямиста текстура характеризує такі форми зростань, коли
один рудний мінеральний агрегат або декілька агрегатів у формі
плям або гнізд розташовані в масі іншого рудного або нерудного
мінерального агрегату. Найбільше ці текстури поширені в метасоматичних родовищах і в жилах виповнення.
Очкова текстура характеризується овальною, лінзоподібною
і подовженою формою вкраплеників та утворюється при процесах динамометаморфізму.
Нодулярна текстура характерна для хромшпінелідів і міднонікелевих руд. Окремі плями (нодулі хроміту і сульфідів) діаметром від 5 до 15 мм овальної, округлої й сферичної форми концентруються в породах безладно або у вигляді смужок (рис. 45).
Характерними морфологічними видами текстур у цій групі є
кіркова, дендритова, смугаста, успадкована смугаста, гнейсоподібно-смугаста, крустифікаційна (симетрична та несиметрична),
шарувата, псевдошарувата, лінзоподібна, сланцювата, плойчаста, прожилкова, прожилковоподібна, пересічення, петельчаста.
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Рис. 45. Хроміт. Нодулярна текстура.
Ч
Качканарське родовище (зб. 90 )

Смугаста текстура характеризується чергуванням смуг різного мінерального складу, різної зернистості або забарвлення
одного і того ж мінералу. Товщина смуг змінюється від десятих
часток міліметра до декількох сантиметрів (рідше десятків сантиметрів). Границі між смугами різкі або поступові.
Смугаста текстура розвинута в рудах усіх генетичних типів,
особливо в магматичних і осадових.
У метасоматичних рудах розвинута успадкована смугаста
текстура. Така текстура характеризується чергуванням смужок
заміщувального мінерального агрегату із залишками заміщуваної породи чи руди, або ж чергуванням смужок, складених новими мінеральними агрегатами, що утворилися в процесі заміщення смугастої або шаруватої породи.
Гнейсоподібна або гнейсоподібно-смугаста текстура характеризується наявністю лінзоподібних або смугастоподібних мінеральних агрегатів, які витягнуті в одному напрямку і взаємозаміняють один одного. У гнейсоподібних рудах кожний шар
або лінзочка містить усі компоненти, що становлять руду, але в
різних кількостях.
Шарувата текстура характеризується майже паралельним
розташуванням шарів, прошарків і пропластків різного мінерального складу, структури, забарвлення, твердості й пористості.
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Розрізняють грубошарувату (10–0,5 см), тонкошарувату (0,5–
5 мм) і мікрошарувату (менше 0,5 мм) текстури.
Псевдошарувата текстура утворюється за ліквації чи кристалізації магми з обособленням продуктів диференціації під дією сили тяжіння в мінеральні агрегати шаруватої форми. Шари
чергуються один з одним і відрізняються за мінеральним складом і структурою.
Крустифікаційна текстура трапляється в жилах виповнення.
Текстура характеризується смугастим розташуванням мінеральних агрегатів, проте смужки мінералів відкладалися на стінках
тріщин від периферії до центра. Кожна наступна смужка повторює всі обриси стінок тріщини. Смуги можуть складатися Лінзоподібна текстура – різновидність шаруватої й смугастої текстур. Утворюється в тих випадках, коли рудні агрегати у вигляді
шарів і прошарків пережимаються або поступово виклинюються
за простяганням. Лінзоподібдна текстура метаморфізму утворюється при зім'ятті й розвальцюванні мінеральних агрегатів, орієнтованих паралельно шаруватості породи або руди.
Сланцювата текстура утворюється під впливом орієнтованого тиску і характеризується лінійним або плоскопаралельним
розташуванням подовжених мінералів. Сланцювата тестура є
вторинною і широко розповсюджена серед динамометаморфізованих руд і порід.
Плойчаста тестура – утворюється при зім'ятті тонких смуг і
прошарків у дрібні складки.
Прожилкова текстура характеризується розвитком прожилків рудних мінералів по тріщинах, що пересікають породу або
руду в зонах брекчіювання, тріщинах окремості, сланцюватості
чи всихання. Іноді прожилки одного мінерального агрегату виповнюють тріщини різних напрямків з утворенням петельчастої (або сітчастої) текстури. Коли відбувається пересікання
прожилків різновікових мінеральних агрегатів, утворюється текстура пересічення.
Прожилковоподібна текстура утворюється за одночасного
розвитку процесів виповнення і заміщення. з одного або декількох
мінералів і відрізнятися один від одного за кольором і структурою.
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Дендритова текстура утворюється при відкладанні мінералів у тріщинах, рідше в процесі заміщення (рис. 46). Дендритами називаються мінеральні агрегати, які мають деревоподібну
форму. Прикладами дендритових текстур є дендрити самородного срібла, арсенідів і сульфідів – у рудах кобальт-нікельсрібного типу, само-родної міді – в окиснених мідних рудах,
самородного вісмуту – у карбонатах.

Рис. 46. Сфалерит із глинисто@карбонатної конкреції Донбасу.
Релікти дендритоподібних виділень ZnS у матриці сфалериту (зб. 12500)

Кіркова текстура характеризує утворення гіпер-генних мінералів у вигляді кірок різної товщини на стінках тріщин і пустот у порах і рудах (кірки малахіту, гетиту, псиломелану, смітсоніту, хри-зоколи, гарнієриту, опалу, кальциту).
Друзові та жеодові текстури пов'язані з наявністю в породах або рудах порожнин неправильної, ізометричної, лінзоподібної або округлої форми. На стінках таких порожнин відкладаються мінеральні агрегати (щітки кристалів і кірки зерен або
аморфної речовини), які частково або повністю їх заповнюють.
У рудах, породах, генетично пов'язаних з діяльністю гідротермальних і холодних розчинів, виділяються друзи наростання та
перекристалізації. Для друз наростання властива наявність певної
поверхні, на якій ростуть кристали. У друзах перекристалізації
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простежується безперервний перехід від вмісної породи до друзи
через зону укрупнених індивідів, одного і того самого мінералу.
Прикладами можуть бути гірський кришталь, кальцит, барит,
польовий шпат, пірит і деякі інші.
Колоїдні та метаколоїдні текстури характерні для мінеральних агрегатів, які під дією поверхневого натягу та сили тяжіння набули сферичної (ниркоподібні утворення, кулі, конкреції) і
натічної (фестони, кірки, шкаралупки, конкреції, сталактити,
сталагміти) форми.
У натічних агрегатах концентричні та звивисті шари, смуги та
кірки розташовані опуклими поверхнями до більш пізніх утворень.
Для агрегатів характерні тріщини дегідратації (синерезису), які
утворилися в результаті зменшення об'єму затверділого гелю при
втраті води (рис. 47). У деяких колоїдних агрегатах тріщини усихання розбивають мінерали на окремі уламки і можуть бути знову
заповнені мінералами. Тріщини дегідратації приурочені до колоїдної маси та не проникають у кристалічні агрегати.

Рис. 47. Пірит у вуглисто@глинистому сланці Донбасу.
Частково розкристалізовані ниркоподібні утворення піриту (світле)
з мікротріщинами синерезису,
які виповнені кальцитом (чорне), (зб. 9500)

Натічні агрегати характерні для таких мінералів, як гідрогетит, гетит, псиломелан, малахіт, арагоніт, опал, мельниковіт,
пірит, марказит, вюртцит, настуран та ін. Інколи в жилах із кру295

стифікаційною будовою ближче до зальбандів розташовані смуги мінералів із гребінчастими структурами, а в центрі жили –
ниркоподібні утворення та кірки мінералів з радіальнопроменистою будовою. Найбільш ймовірним є те, що натічні
агрегати являють собою форму кристалізації не тільки колоїдної, але й кристалічної речовини.
Морфологічні види натічних і колоїдних текстур: оолітова,
конкреційна, ниркоподібна, коломорфна, сталактитова, сталагмітова, порошкувата, землиста, натічно-шкаралупувата. Перераховані види текстур називаються метаколоїдними, якщо колоїдна речовина перекристалізована, при цьому форма мінерального
агрегату не змінюється або змінюється частково.
Оолітова текстура характеризується мінеральними агрегатами
кулястої або еліпсоподібної форми з концентрично-зональною будовою (рис. 48). Оолітова текстура є типовою для руд і порід осадового генезису і характерна для таких мінералів, як арагоніт,
кальцит, сидерит, доломіт, шамозит, гідроксиди заліза та марганцю, гематит, магнетит, опал, халцедон, пірит, марказит, галеніт,
барит, гіпс, гідраргіліт, діаспор, фосфат кальцію. У деяких випадках первинна речовина ооліту заміщується кремнеземом.

Рис. 48. Оолітова макротекстура феромарганцевих кірок.
Атлантичний океан, підводне підняття С'єра@Леоне, гл. 1000 м

Конкреційна текстура характеризується утворенням конкрецій
кулястої, овальної, рідше неправильної форми в глинисто296

карбонатних і глинисто-піщаних породах або в пухких продуктах
вивітрювання. Конкреційні та ниркоподібні текстури утворюються
в зоні інфільтрації ґрунтових вод, а також у процесі діагенезу в
осадових породах і рудах, де відбувається перевідкладення речовини. Склад конкрецій різний залежно від типу корисної копалини
(карбонатний, гетитовий, піролюзитовий, марказитовий, фосфоритовий). Конкреційна текстура властива осадовим рудам.
Ниркоподібна текстура характеризується наявністю півсферичних або округлих агрегатів часто із блискучою поверхнею. У
розрізах нирки мають концентричну будову, а концентри – гелеву або прихованокристалічну. Якщо в агрегатах розвинута радіально-промениста структура, то вона буде характеризувати ниркоподібну метаколоїдну текстуру.
Коломорфна текстура спостерігається в рудах, складених
мінеральними агрегатами фестончастої форми. Структури таких
агрегатів зернисті або колоїдні.
Натічно-кіркова текстура характеризує будову корисної
копалини, відкладеної в ізометричних пустотах у вигляді чергування кірок (півсферичної чи фестончастої форми).
Сталактитова текстура типова для руд або порід, в яких
натічні мінеральні агрегати подовженої форми утворюються при
наростанні речовини вниз строго по вертикалі. Сталактити
утворюються в покрівлі відкритих порожнин.
Сталагмітова текстура характеризується натічними мінеральними агрегатами, які утворилися на дні відбитих порожнин
при наростанні речовини знизу вверх. Такі мінеральні агрегати
називають сталагмітами. Сталагмітові та сталактитові текстури
властиві для гідроокисів заліза, марганцю, малахіту, смітсоніту
та інших мінералів.
Порошкувата або землиста текстура притаманна пухким
порошкуватим масам аморфної й прихованокристалічної речовини, що виділяється з істинних і колоїдних розчинів у водних
басейнах або на стінках порожнин і тріщин. Порошкуваті маси
чорного кольору (гідроксиди марганцю, ковелін, халькозин,
тонкодисперсний пірит) називають сажистими, а порошкуваті
маси жовтого і бурого кольору – вохристими (нальоти гідрогетиту або феримолібденіту в пустотах).
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Катакластичні та кластичні текстури характеризуються
наявністю уламків руди, гірської породи, тріщинуватістю. Уламки утворюються при подрібненні гірських порід агентами динамометаморфізму і вивітрювання. Після утворення уламки можуть залишатися на місці (катакластичні текстури), а можуть
бути перенесені водними потоками, льодовиками, вітром на
значні відстані й знову відкладені (кластичні текстури).
Тріщинуватість порід і руд має важливе значення як при проходці гірничих виробок і бурінні свердловин, так і при збагаченні руд.
Уламки гірських порід і руд характеризуються найрізноманітнішими структурами і текстурами. Виділяються такі морфологічні види текстур: брекчієва і брекчієподібна, кокардова, конгломератна, псевдоолітова. Сипкий пухкий агрегат дрібних уламків пелітової фракції утворюється в процесі механічного руйнування гірських порід і руд.
Брекчієва текстура розвинута в рудах і породах, складених
двома мінеральними агрегатами, один з яких представлений кутастими уламками, а другий – цементом. Уламки і цемент є різновіковими мінеральними агрегатами з певними парагенетичними асоціаціями мінералів, структурами і текстурами (рис. 49).

Рис. 49. Брекчієва текстура гематиту, що цементується кварцом

Кокардова текстура характеризується послідовним відкладанням, має вигляд кілець або кірок навколо неправильних або
овальних уламків породи або руди.
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Конгломератна текстура спостерігається в рудах і породах,
що складаються із зцементованих гальок і валунів. Порожнини
між уламками виповнені глинистим, піщано-глинистим і вапняковим цементом. Цемент у галечниках, як правило, пухкий, а в
конгломератах більш щільний і метаморфізований. Цінні мінерали, такі як самородне золото, платина, уранініт, флюорит, гетит тощо, часто зосереджені в цементі конгломератів і галечників. Інколи галька та валуни складені рудними мінералами, як,
наприклад, валунові руди магнетиту, фосфоритова галька. Конгломератні текстури розповсюджені в рудах осадових родовищ
золота, платини, заліза та ін.
Псевдоолітова текстура зустрічається в рудах і породах, що
складаються із псевдоолітів (несправжніх оолітів), які являють
собою округлені мінеральні уламки або залишки організмів, в
яких відсутня концентрична будова й оболонка. Різновидом
псевдоолітової текстури є бобова з розмірами несправжніх оолітів 0,5–1,0 см у поперечнику. Псевдоолітова текстура типова для
руд і порід осадового походження.
Цементні текстури вирізняються тим, що рудний мінеральний агрегат цементує піщинки, гальку та валуни. Інколи речовина цементу роз'їдає окремі уламки. Така текстура трапляються
в рудах із зони цементації сульфідних родовищ.
Цементна успадкована текстура утворюється при заміщенні
цементу пісковику рудоутворювальними мінералами (халькопірит, борніт, флюорит, марганцеві мінерали). Найлегше заміщується карбонатний цемент.
Органогенні текстури властиві таким рудам і гірським породам, які складені мінеральними агрегатами залишків скам'янілих рослин і тваринних організмів (брахіопод, форамініфер, коралів, кріноідей, пелиципод, мшанок, водоростей, радіолярій,
діатомей, деревини, листя і коріння дерев). Порожнини між органічними залишками виповнені цементом. Текстура є типоморфною для осадових порід і руд.
Органогенна успадкована текстура виникає у рудах, що утворилися в результаті типоморфного заміщення органічних залишків
рудними мінералами, наприклад заміщення фауни гетитом, піри-
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том, магнезитом, халькозином, халькопіритом, або черепашникового вапняку – гідроксидами заліза і марганцю, сидеритом.
Корозійні текстури характеризуються зростан-ням двох агрегатів, що утворилися в різний час, з яких ранній заміщується
пізнім з явищами корозії по тріщинах спайності (рис. 50), двійникування, сланцева-тості, нашарування, на межі зерен і агрегатів (пірит заміщується гетитом і гідрогетитом; халькопірит –
вторинними сульфідами – борнітом, халькозином і ковеліном;
галеніт – англезитом і церуситом; мармуризований вапняк – магнезитом та ін.). До складу новоутворених мінералів входить
частина успадкованих елементів і частина привнесених ззовні.

Рис. 50. Корозійне зростання піриту (Pr) і халькопіриту (Ch).
Ч
Нагольний кряж (зб. 21 )

У процесі корозійного заміщення утворюються агрегати різної форми: скелети, релікти-залишки, реакційні кайми і виділення з хвилястими контурами. Скелетні форми утворю-ються в
результаті роз'їдання ідіоморфних зерен мінералів більш раннього агрегату. При вибірковому заміщенні зональних кристалів
первинних мінералів (напр., магнетиту мартитом) вто-ринний
мінерал відклада-ється у вигляді зон.
Морфологічними видами текстур у цій групі є скелетна, зональна, реліктова, петельчаста або сітчаста, гратчаста, графічна,
субграфічна, емульсійна, роз'їдання.
Корозійні текстури мають важливе значення для визначення
послідовності формування мінеральних асоціацій. Вони утворю300

ються як при ендогенному, так і екзогенному заміщенні, особливо
широко розвинені в зоні окиснення, у зоні вторинного сульфідного збагачення і в контаково-метасоматичних родовищах.
Каркасні текстури виникають у пустотах у руді або породі,
які утворилися в процесі розчинення та вилуговування мінералів
(рис. 51). Пустоти мають різну форму та розміри.

Рис. 51. Каркасна текстура давнього курильщика.
Стильський доломітовий кар'єр (Донбас)

Часто форма пустот відповідає формі мінерального зерна або
агрегату, що вилуговується. Дрібні пустоти розміром менше
2 мм називаються порами, а більші – камерами або печерами.
При інтенсивному вилуговуванні та окисненні руди або породи
утворюються каркаси, що являють собою систему перегородок і
пустот: перегородки складені стійкими мінералами, наприклад
кварцом, халцедоном, баритом, гетитом, гідрогетитом та ін. Ці
мінерали є більш пізніми і відкладалися по тріщинах подрібнення і спайності, на гранях зерен у ранньому мінеральному агрегаті. Комірчасті каркаси із круглою формою пустот утворюються
в результаті вилуговування мономінеральних агрегатів, складених ізометричними зернами (напр., утворення комірчастого лімонітового каркасу по агрегатах халькопіриту). Перегородки
між комірками найчастіше складені халцедоном, опалом, кварцом, гетитом, скородитом. Цей тип текстур розповсюджений в
"залізних шляпах" сульфідних родовищ. Ящикові каркаси з пустотами прямокутної й трикутної форми виникають при заміщенні сульфідів і карбонатів лімонітом по тріщинах спайності
та окремості. Розрізняють ящикові текстури по сидериту, родохрозиту, халькозину, галеніту.
301

10.2.3. Морфогенетичні особливості
мінеральних виділень
У більшості випадків руди складені ідіоморфними й алотріоморфними кристалами рудних мінералів, крім цього, трапляються мінерали невизначеної форми, а також у вигляді кластичного матеріалу, осколків та уламків зерен (табл. 24).
Таблиця 24
Морфогенетичні особливості мінеральних виділень [35]

Група

ё

Форма

1 Ідіоморфна

2 Гіпідіоморфна

Розмір Будова

Дуже
Однорідна Ізоморфні
крупні –
домішки
більше
20 мм
Секторіальна

3 Алотріоморфна

Зональна

4 Колоїдна

Неоднорідна
Двійникова
Коломорфна

5 Емульсійна
6 Пластинчаста

Вклю- Способи
чення утворення
Кристалізація
із розплавів
і розчинів
Метасоматоз

Зміни
Подрібнення і
зім'яття
мінералів
Розпад
твердого
розчину
Перекристалізація
мінералів

Коагуляція
колоїдів

7 Реліктова
8 Уламкова

Ідіоморфними або евгедральними називають мінеральні виділення, які обмежені власними гранями – вони являють собою
добре сформовані кристали. Термін "ідіоморфний" є груповим і
охоплює всю різноманітність кристалічних форм мінералів різних сингоній. Мінеральні виділення з неповним розвитком кристалічних граней називають гіпідіоморфними. Контури алотріоморфних або ксеноморфних виділень залежать від форми простору, який вони заповнюють. Такі виділення також називають
евгедральними.
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Якщо мінеральні виділення утворюються при кристалізації розчинів і розплавів, їх називають кристалічними зернами. Мінеральні
утворення, які утворилися в процесі метасоматозу, називають метазернами. При коагуляції колоїдних розчинів виникають різні форми колоїдних утворень, а при перекристалізації й розкристалізації
колоїдів – бластозерна. Характерною особливістю всіх цих мінеральних виділень є їхня кристалічна або колоїдна будова.
Кристалізація розчинів і розплавів. Форма мінеральних
виділень, що утворилися в процесі кристалізації розчинів і розплавів (кристалічні зерна), залежить від кристалізаційної здатності речовини, лінійної швидкості й сили кристалізаційного
росту зерна. Початком кристалізації вважається такий момент
стану розплаву або розчину, коли в них виникають кристалізаційні центри, тобто зародкові кристали. Кількість зародкових
центрів в одиниці об'єму характеризує кристалізаційну здатність
речовини. Після виникнення зародкових кристалів починається
їхній ріст. Лінійна швидкість росту кристалічного зерна (у міліметрах за хвилину) – це швидкість росту. Якщо вона однакова
у всіх напрямках, утворюються кристалічні зерна ізометричної
форми, якщо швидкість має характер вектора, то виникають зерна пластинчастої, голчастої, витягнутої та інших форм.
У певний момент для подальшого ходу кристалізації залишається обмежений вільний простір і кристали, що ростуть, "починають боротьбу за вільний простір". Здатність кристалічного
зерна розвивати в таких умовах власні кристалічні форми називається силою кристалізаційного росту. Якщо кристалічні зерна
мають велику силу кристалізаційного росту – утворюються
ідіоморфні кристали. Якщо сила кристалізаційного росту мінералу менше, ніж у інших навколишніх мінералів, то утворюються зерна з алотріоморфними обрисами.
Характерною особливістю кристалічних зерен різних мінералів в агрегаті є те, що грані раніше утворених зерен завжди несуть сліди корозії в результаті фізико-хімічних змін розчину в
процесі кристалізації.
Метасоматична кристалізація. Форма метазерен, що утворюються в процесі метасоматозу, залежить головним чином від
сили кристалізаційного росту мінералів. У такому випадку ідіо303

морфні контури матимуть тільки ті зерна мінералів, що характеризуються найбільшою силою і швидкістю кристалізаційного
росту. Наприклад, при заміщенні піщано-глинистому сланців арсенопіритом кристали останніх будуть мати ідіоморфні контури
(рис. 52). Такі кристали, як правило, називаються метакристалами. Якщо в процесі метасоматозу утворюються мінерали з різною
силою кристалізаційного росту, то зерна одних мінералів матимуть ідіоморфні, а інших – алотріоморфні контури (рис. 53).

Рис. 52. Метакристали арсенопіриту
в піщано@глинистому піритизованому сланці.
Нагольний кряж (0,5 натуральної величини)

Рис. 53. Ідіоморфні кристали буланжериту (Bl)
у сфалериті (Sph, протравлений). Нагольний кряж (зб. 21Ч)
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Характерною особливістю метасоматичного агрегату є його
нерівномірно-зерниста будова та наявність у метазернах великої
кількості реліктів заміщених мінералів. Метазерна мінералів з
великою силою кристалізаційного росту на краю заміщеного
мінералу або мінерального агрегату на межі з незаміщеними ділянками набувають гіпідіоморфні контури з рівними межами.
Як правило, метазерна відрізняються підвищеною мікротвердістю порівняно з кристалічними зернами того ж мінералу.
Перекристалізація та розкристалізація. Форма мінеральних
виділень, які утворилися при перекристалізації й розкристалізації
раніше утворених мінералів або колоїдів залежить від відносної
сили і швидкості кристалізаційного росту мінералів. Утворення
мінеральних зерен у цьому випадку здійснювалося у твердому стані бластозернами (новоутворені зерна, які виникають у процесі перекристалізації у твердому стані, називають бластами).
Залежно від сили кристалізаційного росту мінералів можуть виникати бластозерна з ідіоморфними, гіпідіоморфними і алотріоморфними контурами. Для агрегатів сила кристалізаційного росту
мінералів може бути представлена кристобластичним рядом, в
якому мінерали розташовані за ступенем відносного ідіоморфізму
їхніх зерен. Наприклад, в агрегаті, який складається з галеніту,
сфалериту та халькопіриту, після перекристалізації зерна галеніту,
який характеризується найбільшою силою кристалізаційного росту, мають ідіоморфні контури відносно
сфалериту та халькопіриту;
зерна халькопіриту алотріоморфні як до галеніту, так і
до сфалериту (рис. 54). Характерна особливість бластозерен різних мінералів в
агрегаті – їхні рівні контури
без ознак корозії.
Серед описаних вище
груп особливе місце посіРис. 54. Агрегати піриту (Pr),
дають мінеральні виділенгаленіту (Gl) і сфалериту (Sph).
Ч
Берегівське родовище (зб. 90 )
ня емульсійної та пластин305

частої форми, які утворилися в процесі розпаду твердого розчину. На відміну від ідіоморфних та алотріо-морфних мінеральних
виділень емульсійна та пластинчаста форми характерні тільки
для окремих мінералів.
Колоїдні речовини. Колоїдні системи складаються із диспер-сної фази і дисперсійного середовища. Дисперсна фаза може бути твердою, рідкою та газоподібною. Розмір частинок дисперсної фази становить від 10–5 до 10–7 мм. Важливою властивістю колоїдних систем є стійкість їхніх частин до коагуляції. Коагуляція може викликатися різноманітними факторами: зміною
складу дисперсійного середовища, температури, добавкою електроліту. При цьому з одного боку відбувається укрупнення колоїдних часток, а з іншого – розшарування колоїдного розчину,
а також утворення гелеподібної маси.
Маючи великі в'язкість та силу поверхневого натягу, колоїдні
системи в першому випадку сприяють виділенню мінералів у
вигляді скупчень невизначеної форми із сферичними поверхнями та концентричною будовою, а в другому – призводять до
утворення складних натічних форм коломорфної будови
(рис. 55). Характерною особливістю таких утворень є їхня гелева та метаміктна будова. Такі форми виникають інколи в процесі
кристалізації в розрідженому просторі як наслідок різкого пересичення гідротермального розчину. Такі утворення, як правило,
характеризуються прихованокристалічною будовою.

Рис. 55. Сфалерит із фосфоритової конкреції (Поділля).
Глобулярні виділення залишкового гелю ZnS
на поверхні кристала (зб. 15000)
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Подрібнення і зім'яття під дією динамометаморфізму.
Уламки крихких мінералів характеризуються кутастими контурами (пірит, арсенопірит, кварц). Уламки ж м'яких і ковких мінералів мають сплющений вигляд і згладжені контури (золото,
мідь, платина, срібло). Уламки мінералів з різко вираженою
спайністю в одному напрямку мають вигляд лусок, пластинок
(молібденіт, графіт, серицит).
Вивітрювання. Форма уламків, які утворюються при вивітрюванні, залежить від фізичних і хімічних властивостей мінералів, ступеня їхнього окиснення. Уламки мінералів, що легко
окиснюються, відрізняються неправильною формою і звивистими контурами (сфалерит, халькопірит, піротин); стійкі до розчинення й окиснення мінерали характеризуються цілісністю зерен
та їхніх уламків (гранат, кварц, каситерит).
Розміри мінеральних виділень. Розмір кристалічних зерен
залежить від здатності розчину або розплаву кристалізуватися, а
також від лінійної швидкості росту кристалічних зерен. Насичені й пересичені розчини характеризуються найбільшою кристалізаційною здатністю речовини, тому утворені в таких умовах
кристалічні зерна мають найдрібніші розміри. Розбавлені розчини містять найменшу кількість кристалічних центрів в одиниці
об'єму і в такому випадку відбувається утворення більш крупних кристалічних зерен.
Швидке падіння температури в процесі кристалізації призводить до появи кристалічних дрібних зерен. Повільна зміна температури сприяє утворенню більш крупних зерен. Різні за розмірами зерна утворюються при кристалізації розчину або розплаву
під тиском. Найбільш дрібні зерна виникають при різкому зниженні тиску внаслідок пересичення розчину за рахунок його
обезводнювання при випаровуванні.
Розмір метазерен і бластозерен, як і кристалічних зерен, залежить від кількості кристалізаційних центрів в одиниці об'єму
твердого мінерального агрегату і від сили кристалізаційного росту мінералів.
Включення в мінералах. У процесі кристалізації мінерали
захоплюють мікроскопічні кількості маточного розчину. У прозорих мінералах вони спостерігаються у вигляді бульбашок у
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таких препаратах (під бінокуляром і мікроскопом). Значно рідше такі включення помітні макроскопічно. Детальна характеристика газово-рідких включень, методи вивчення та їхнє мінераграфічне значення наведені в розд. 8.5.
Тверді включення в мінералах з'являються або при захопленні в
процесі кристалізації завислих у маточному розчині частинок раніше утворених мінералів, або при розпаді твердих розчинів, або в
результаті проникнення розчинів по тріщинах (явище епітаксії).
Деякі мінерали, які кристалізуються з розплавів або гарячих
розчинів, можуть виділитися спочатку у вигляді однорідних
твердих розчинів (напр., титаномагнетит). При подальшому
зниженні температури і тиску тверді розчини стають нестійкими
і відбувається їхній розпад з утворенням пар нових мінералів –
емульсійні виділення халькопіриту та піротину у сфалериті,
пластинки ільменіту в титаномагнетиті (рис. 56).

Рис. 56. Емульсійні виділення халькопіриту (Ch) у сфалериті (Sph),
Ч
світла частина – галеніт (Gl) (зб. 25 )

Способи утворення і змін мінералів. Утворення мінеральних виділень пов'язано з первинними і вторинними процесами
мінералоутворення. У процесі кристалізації розплавів і розчинів
(гарячих і холодних) утворюються кристалічні зерна. Результатом процесів метасоматозу є мінеральні агрегати, що складаються з метазерен. Процеси коагуляції колоїдів і тонкодисперсних суспензованих часточок приводять до утворення мінераль308

них виділень у формі колоїдної речовини. Зміна мінеральних
виділень, які являють собою тверді розчини, відбувається в процесі розпаду однорідної системи на ряд індивідуальних фаз.
Глибокі зміни мінеральних парагенезисів проходять при розкристалізації й перекристалізації мінеральних агрегатів. У результаті таких змін, що відбуваються у твердому стані, утворюються
бластозерна (рис. 57).

Рис. 57. Халькопірит із фосфоритової конкреції (Поділля).
Перехід глобулярних утворень у кристалічні агрегати
з реліктами крапель залишкового гелю CuFeS2 (зб. 11100)

Зміни іншого характеру зазнають мінерали під впливом вивітрювання та метаморфізму. У процесі вивітрювання мінерали подрібнюються, розчиняються і метасоматично заміщуються іншими мінералами. Під дією процесів метаморфізму (динамо-, термоі автометаморфізму) тверді та крихкі мінерали подрібнюються,
деформуються, двійникуються і перекристалізовуються.

10.2.4. Морфогенетичні групи
та морфологічні види структур
Вивчення структур кожного мінерального агрегату проводиться макроскопічно та під мікроскопом. Структури крупнозернистих агрегатів визначають неозброєним оком у штуфах, кернах, пришліфовках. Структури середньо- і дрібнозернистих аг309

регатів визначаються тільки під мікроскопом у полірованих і
прозорих шліфах. Під мікроскопом вивчається форма і будова
зерен рудоутворювальних мінералів у поляризованому відбитому світлі (для сильноанізотропних непрозорих мінералів), у
прохідному світлі (для прозорих мінералів), а також за допомогою структурного травлення (для ізотропних і слабоанізотропних непрозорих мінералів). Форма зерен мінералів інколи виявляється при відкладенні пізніх мінералів по межах зерен. Форму,
розміри і будову частинок колоїдної речовини вивчають під
електронним мікроскопом (рис. 58). Аморфні й кристалічні частинки розрізняються за допомогою рентгеноструктурного аналізу. Типи структур руд наведені в табл. 25.

Рис. 58. Галеніт із фосфоритової конкреції (Поділля).
Крапля залишкового гелю PbS на одній із граней
раніше утвореного індивиду галеніту (зб. 7800)

Мінеральні зерна та гелі за формою, внутрішньою будовою і
умовами утворення поділяються на такі морфогенетичні групи [11]:
1) кристалічні зерна;
2) корозійні зерна;
3) метасоматичні зерна;
4) кристалобласти;
5) кластичні зерна;
6) виділення колоїдної речовини.
Головними типами структур є: зернисті або кристалічнозернисті, корозійні, метазернисті, колоїдні, кристалобластичні,
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метаколоїдні, розпад твердого розчину, катакластичні та кластичні. Стисло охарактеризуємо їх.
Зернисті або кристалічно@зернисті структури характеризуються зростками кристалічних зерен, форма та розміри яких
змінюються залежно від температури, тиску та складу розчинів.
Вони мають найбільшу поширеність у мінеральних агрегатах,
які утворилися при кристалізації розплавів і водних розчинів у
магматичних осередках, у соленосних басейнах, у відкритих пустотах гірських порід і руд.

Рис. 59. Алотріоморфнозерниста структура галеніту (Gl)
і сфалериту (Shp) з піритом (Pr)

Залежно від форми, розміру і характеру зростань кристалічних зерен в агрегаті виділяються різноманітні морфологічні види зернистих структур. Якщо агрегат складений ідіоморфними
та гіпідіоморфними зернами, то його структура ідіоморфнозерниста (панідіоморфнозерниста); якщо майже всі зерна мають
алотріоморфні обриси (рис. 59), то структура агрегату алотріоморфнозерниста. Інколи агрегат складається шестуватими зернами з ідіоморфними контурами. У смугах або друзах стовпчасті зерна розташовуються перпендикулярно до площин росту і
заповнюють пустоти повністю або частково. Структура таких
агрегатів називається гребінчастою (рис. 60). У деяких смугас311

тих агрегатах зерна мінералів мають орієнтоване розташування
– орієнтовано-зерниста структура. В округлих агрегатах шестуваті, або пластинчасті зерна спостерігаються у вигляді променів навколо центрів кристалізації – радіально-промениста структура (рис. 61).

Рис. 60. Гребінчаста макроструктура
кварц@карбонат@сульфідного прожилка. Нагольний кряж

Рис. 61. Радіально@промениста структура магнетиту.
Ч
Кривий Ріг (зб. 90 )
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Ідіоморфнобластична,
гіпідіоморфнобластична,
порфіробластична,
пойкілобластична,
гранобластична,
орієнтовано-бластична

власне кристалобластичні

Ідіоморфно-зерниста,
гребінчаста, радіальнопромениста, алотріоморфнозерниста, гіпідіоморфнозерниста, сидеронітова,
порфіроподібна, пойкілітова,
прихованокристалічна

зернисті

Вторинні структури

радіальнопромениста,
волокниста,
прихованобластична

колоїдні

Таблиця 25

емульсійна, пластинчаста,
сітчаста, петельчаста,
полум'єподібна,
графічна та субграфічна

Катакластичні
та кластичні
подрібнення,
гранокластична,
тонкокластична,
порфірокластична,
орієнтованокластична,
орієнтованозерниста,
зім'яття та розщеплення

ідіоморфнозерниста,
гребінчаста метазерниста,
гелева,
скелетна метазерниста,
алотріоморфнометазерниста прихованокристалічна,
і гіпідіоморфнометазерниста, афанітова
радіально-промениста
метазерниста

метазернисті

Кристалобластичні
метаколоїдні
розпад твердого розчину

роз'їдання,
скелетна,
зональна,
реліктова

корозійні

Первинні структури

Класифікація структур руд [11]

Зростки зерен різного ступеня ідіоморфізму (ідіоморфних, гіпідіоморфних і алотріоморфних) являють собою гіпідіоморфнозернисту структуру. У таких агрегатах кристалічні зерна раніше
утворених мінералів мають ідіоморфні та гіпідіоморфні контури,
а зерна пізніх мінералів – алотріоморфні. Різновидом гіпідіоморфної структури є сидеронітова (рис. 62). Вона характеризується
зростанням ідіоморфних зерен нерудних мінералів (олівін, піроксени, амфіболи, плагіоклази) із ксеноморфними зернами рудних
мінералів (магнетит, титаномагнетит, ільменіт, піротин, пентландит, халькопірит). Для кристалічних агрегатів із зернами різної
форми і величини характерні порфіроподібні та пойкілітові структури. У порфіроподібній структурі крупні кристали є ранніми
утвореннями всередині алотріоморфних зерен. У пойкілітовій
структурі дрібні кристалики являють собою більш ранні утворення всередині крупних алотріоморфних зерен.

Рис. 62. Сидеронітова структура титаномагнетиту.
Коростенський плутон (зб. 90Ч)

Корозійні структури. Формуються в мінеральному агрегаті
при роз'їданні кристалів зерен раніше утворених мінералів залишковими розчинами, що змінили в процесі мінералоутворення хімічний склад, температуру і тиск. У процесі корозії змінюється контур раніше виділених мінералів. Характерними ознаками корозійних структур є зазубрені межі між ранніми і пізніми мінералами даної асоціації, що послужило основою для виділення структури роз'їдання (рис. 63).
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Рис. 63. Корозійне зростання сфалериту (світло@сіре) із піритом (біле).
Північний Донбас (зб. 21Ч)

У групі корозійних структур об'єднуються такі морфологічні
види: скелетна, зональна, реліктова та роз'їдання. Корозійні
структури відіграють важливу роль при визначенні послідовності виділення мінералів у парагенетичні асоціації.
Метазернисті структури характеризуються мінеральними
зернами, що утворилися в процесі росту у твердому середовищі
в результаті заміщення порід, руд і мінералів. Такі утворення
поділяються на метакристали і метазерна.
Метасоматичні агрегати, як правило, мають мономінеральний склад. За хімічним складом метакристали деяких мінералів
різко відрізняються від вмісних порід і руд, наприклад, метакристали піриту, арсенопіриту, кобальтину в породах; метакристали
молібденіту у кварці, енаргіту в піриті. Деякі елементи (Fe, Ti)
випадають у вигляді простих оксидів та утворюють ореоли лейкоксену і рутилу навколо агрегатів рутилу і гематиту, що утворилися при метасоматичному заміщенні титаномагнетиту.
Метакристалами називаються ідіоморфні та гіпідіоморфні метасоматичні зерна мінералів (рис. 64). Досконала кристалографічна
форма метакристалів досить проста і обумовлена великою силою
кристалізаційного росту мінералів у стиснутому середовищі. Деякі
мінерали – пірит, кобальтин, арсенопірит, магнетит, молібденіт,
енаргіт, кварц, барит, доломіт характеризуються великою здатністю до утворення огранки при заміщенні. Виникаються недорозвинуті скелетні метакристали, що зумовлено нерівномірним надхо315

дженням речовини у твердому середовищі до різних частин кристала, унаслідок чого ребра і вершини ростуть з різною швидкістю.
Форми та розміри скелетних метакристалів залежать від будови і
мінерального складу заміщуваної породи.

Рис. 64. Ідіоморфні метакристали сфалериту в кальциті.
Ч
Північний Донбас (зб. 21 )

Метазернами називають метасоматичні зерна неправильної
форми. Метазерна характерні для халькопіриту, сфалериту, борніту, тенантиту. Псевдоморфозами називаються такі утворення,
які формуються при заміщенні одного мінералу іншими зі збереженням зовнішньої форми та внутрішньої будови кристалів і
зерен заміщуваного мінералу. Метакристали та метазерна характеризуються зональною, секторіальною, двійниковою і ситоподібною будовою. Зональна та ситоподібна будова зерен є типоморфною для даної групи мінералів. Ситоподібна будова метакристалів і метазерен обумовлена включеннями навколишніх
мінералів, захоплених ними в процесі росту. Інколи включення
можуть являти собою продукти розпаду твердого розчину.
У групі метазернистих структур виділяються такі морфологічні види: ідіоморфно-зерниста, алотріоморфнометазерниста і
гіпідіоморфно-метазерниста, гребінчаста метазерниста, скелетна
метазерниста, радіально-промениста метазерниста.
Колоїдні структури виділяють у колоїдних і склуватих агрегатах сферичної, натічної й фестончастої форми, які складені
дрібними частинками величиною в 0,002 до 0,0002 мм; форма
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таких частинок не розрізняються в поляризаційному мікроскопі,
а виявляється тільки при збільшенні в декілька тисяч разів в
електронному мікроскопі (рис. 65).

Рис. 65. Колоїдна структура сфалериту.
Ч
Трускавецьке родовище (прозорий шліф, зб. 150 )

Колоїдна речовина, наприклад опал, псиломелан, хризокола
та інші, характеризується неоднорідністю і являють собою затверділу дисперсну фазу, в якій дисперсійне середовище (вода
або водний розчин) заповнюють простір між частинками аморфної та кристалічної речовини. Прихованокристалічні та аморфні агрегати можуть переходити в колоїдну речовину при поглинанні дисперсійного середовища, а колоїдні – в аморфну і
прихованокристалічну при втраті дисперсійного середовища.
Формування гелю характеризується тріщинами усихання – радіальними, концентричними, сітчастими, а також концентричною
та концентрично-зональною будовою (рис. 66).
Колоїдні структури поділяються на гелеву, прихованокристалічну або афанітову. Гелева структура – це однорідна за будовою
колоїдна речовина із тріщинами усихання. Гелева та прихованокристалічна структури рудних агрегатів не розрізняються під мікроскопом, а тільки після вивчення рентгеноструктурним аналізом.
Аморфну та прихованокристалічну речовину з концернтричною будовою називають концентрично-зональною структурою.
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Рис. 66. Концентрично@зональний агрегат сфалериту.
Ч
Трускавецьке родовище (зб. 90 )

Колоїдні структури утворюються при відкладанні агрегатів із
колоїдних і справжніх розчинів в особливих фізико-хімічних умовах – при різкому падінні тиску або при пересиченні та переохолодженні розчинів, або при змішуванні рудоутворювальних розчинів
з електролітами і колоїдними розчинами протилежного заряду.
Кристалобластичні структури характерні для таких мінеральних виділень, в яких морфологічною одиницею є кристалобласти – мінеральні зерна, що утворюються в процесі перекристалізації й розкристалізації речовини у твердому стані. Кристалобластичні структури є повнокристалічними і добре проявляються під мікроскопом або неозброєним оком. Вони поділяються на три підгрупи: власне кристалобластичні, метаколоїдні й
розпаду твердих розчинів.
Власне кристалобластичні структури формуються в процесі
перекристалізації у твердому стані агрегатів зернистої, метазернистої, уламкової, прихованокристалічної та колоїдної будови.
Нові зерна – кристалобласти – виникають на місці первинних
мінеральних зерен і колоїдної речовини. Перекристалізація руди
може проходити як зі зміною так і без зміни мінерального складу. Особливо значні зміни складу руд відбуваються при метаморфізмі осадових руд заліза, марганцю, алюмінію та ін.
Найбільш типовими формами для кристалобластів є ізометрична, округла, лінзоподібна та пластинчаста (рис. 67). Крупні
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ідіобласти та ксенобласти характеризуються пойкілітовою будовою, обумовленою включеннями дрібних бластів інших мінералів. У деяких кристалобластах спостерігаються включення продуктів розпаду твердого розчину або уламків ранніх мінералів,
що були захоплені в процесі перекристалізації. У кристалобластах, що утворилися в умовах однобічного тиску, інколи виникають полісинтетично-двійникова будова (рис. 68).

Рис. 67. Ізометричний кристалобласт арсенопіриту

Рис. 68. Кристалобласти сфалериту з полісинтетичними двійниками,
спостерігається вкрапленість джемсоніту (протравлено в HCl).
Ч
Нагольний кряж (зб. 90 )
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Нерідко навколо порфіробластів утворюються наростання у
вигляді вінчиків і хвостів. Такі утворення складені подовженими
зернами перекристалізованих мінералів (халькопіриту, галеніту,
хлориту, серициту, кварцу) і мають місце на ділянках найменшого тиску.
Найкраще піддаються перекристалізації мінерали низької та
середньої твердості (галеніт, халькопірит, антимоніт та ін.). Дуже м'ягкі мінерали, наприклад молібденіт, і дуже тверді (каситерит) змінюються досить важко. У цій підгрупі виділяються такі
морфологічні види структур: ідіоморфнобластична, гіпідіоморфнобластична, скелетна, алотріоморфнобластична або гранобластична, орієнтовано-бластична і порфіробластична.
Метаколоїдними структурами називаються вторинні структури, які утворилися при розкристалізації гелю у твердому стані.
Особливо інтенсивно видозмінюються при перекристалізації гелів
сульфідів, кремнезему та карбонатів. Кристалобласти в натічних,
сферичних і подовжених агрегатах часто мають променисту та волокнисту форму і розташовані перпендикулярно до зовнішніх контурів сферичних, півсферичних і натічних колоїдних утворень. У
метаколоїдних агрегатах зберігаються сферична, коломорфносмугаста, натічна форми, а також інколи релікти концентричнозональної будови колоїдної речовини і тріщини усихання. Морфологічними видами структур у цій підгрупі є радіально-проментиста
або сферолітова, волокниста, прихованобластична.
Структури розпаду твердого розчину утворюються у складних мінерально-твердих розчинах і утворюються в межах строго
визначених інтервалів температури і тиску. Вони можуть бути
використані як своєрідні природні геологічні термометри
(табл. 26). Система формувалася за відносно високих температур із розплаву чи розчину. Такі мінерали за поступового зниження температури стають нестійкими і розпадаються у твердому стані на більш прості хімічні сполуки. При розпаді твердого
розчину відбувається дифузія атомів або іонів розчиненої речовини у гратці головного мінералу до повного відокремлення
один від одного (рис. 69). Спочатку у твердому розчині утворюються дуже тонкі безладно розташовані краплеподібні частини нового мінералу (напр., емульсії халькопіриту у сфалериті)
або скелетної форми дрібні кристалобласти (напр., зірочки сфалериту в халькопіриті).
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Рис. 69. Гідротермальний галеніт
із кварц@карбонатної поліметалічної жили.
Структура розпаду твердого розчину PbS@Ag2S.
Нагольний кряж (зб. 15000)

Таблиця 26
Структури розпаду твердого розчину (емульсійна, графічна, граткова),
які є геологічними термометрами

Мінерали
Температура, 0С
Магнетит–ільменіт (10:1)
600–700
Ільменіт–гематит
500–700
Халькопірит–сфалерит
550
Халькопірит–тетраедрит (10:1)
500
Халькопірит–борніт
475, 275
Халькопірит–кубаніт
450
Піротин–пентландит (5:1)
425–450
Станін–халькопірит (5:1)
500
Сфалерит–халькопірит (4:1)
350–400
Халькозин–штромейєрит
300
Срібло–дискразит
275–350
Борніт–тетраедрит
275
Галеніт–шанбахіт (10:1)
210–350
Халькопіротин–халькопірит–кубаніт–піротин
275
200–250
Алемантит–миш'як–сурма
Борніт–халькозин (2:1)
225
Галеніт–аргентит
> 179
Галеніт–акантит
< 179
Халькозин–ковелін
75
Примітка: Мінерал основної маси – перший, мінерал вростків – другий.
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Під час повільного охолодження продукти розпаду орієнтовані по кристалографічних напрямках або по зональності в зернах одного мінералу (напр., тонкі пластини і лінзочки ільменіту
розташовуються по площинах спайності в магнетиті, емульсії
халькопіриту заповнюють тріщини зональності та двійникові
шви у сфалериті). Так утворюється пластинчаста, граткова та
зональна будова в окремих зернах мінералів. Інколи продукти
розпаду дифузійно переміщуються до меж зерен головного мінералу і заповнюють простір між ними у вигляді неправильної
форми (напр., петельчасті виділення пентландиту в піротині).
Нерідко продукти розпаду у формі паралельних клиноподібних
виділень розташовуються в головному мінералі впродовж тріщинок або по межах інших мінералів. До цього типу належать
полум'єподібна структура пентландиту та піротину. Характерною особливістю структур розпаду твердого розчину є форма
включень і постійні кількісні співвідношення між головним мінералом і продуктами розпаду.
У рудах явища розпаду твердого розчину притаманні таким
мінералам, які характеризуються близькими кристалохімічними
властивостями: магнетит–ільменіт, піротин–пентландит, сфалерит–халькопірит, халькопірит–кубаніт, борніт– халькопірит, борніт–халькозин, платина–іридій, халькозин–неодигініт, сфалерит–станін, халькопірит–блякла руда, шпінель–магнетит, хроміт–ільменіт, гаусманіт–якобсит. У книзі П. Рамдора [26] наведено огляд різних форм розпаду твердих розчинів у мінералах,
зокрема, для цієї підгрупи відносять емульсійну, орієнтованоемульсійну, сітчасту, пластинчасту, графічну, субграфічну, полум'єподібну і петельчасту види структур.
Катакластичні та кластичні структури. Для них характерними є кластичні зерна-уламки, які утворюються при подрібненні й зім'ятті під дією агентів динамометаморфізму або вивітрювання. Якщо кластичні зерна не розпадаються, а розподілені
тріщинами подрібнення або розтріскування – це катакластичні
структури (рис. 70). Якщо кластичні зерна розпадаються, переносяться розчинами, повітрям або льодовиком на певну відстань
і знову відкладаються у вигляді обкатаних, напівобкатаних і гострокутних уламків – це кластичні структури. Катакластичні
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структури з'являються в мінеральному агрегаті після його утворення, а кластичні структури формуються одночасно з мінеральним агрегатом, в якому вони спостерігаються.

Рис. 70. Катакластична структура арсенопіриту у кварцовому цементі

Серед катакластичних структур виділяються такі морфологічні види: подрібнення, гранокластична, тонкокластична, порфірокластична, орієнтовано-кластична, орієнтовано-зерниста, зім'яття та розщеплення.
Тверді та крихкі мінерали при стисненні та розширенні розпадаються на гострокутасті уламки – структура подрібнення.
Якщо уламки в агрегаті приблизно однакові за розміром, тоді
така структура називається гранокластичною; якщо уламки мають різну величину – це порфірокластична структура. Мінеральні маси, що складаються з тонких уламків (менше 0,01 мм),
мають тонкокластичну структуру. При направленому тиску
(стресовому) уламки в агрегаті набувають лінзоподібної форми і
витягнуті паралельно смугастості та сланцюватості – орієнтовано-кластична структура. М'які мінерали під дією тиску зазнають
пластичної деформації, яка виражається у зімя'тті зерен, тріщинок спайності та двійникових швів – структура зім'яття. Подовжені зерна пластинчастих мінералів, що зазнали однобічного
тиску, часто розташовані паралельно один до одного – орієнтовано-зерниста структура. Деякі волокнисті й пластинчасті мінерали (молібденіт, графіт, слюда, хризотил-азбест) під дією однобічного тиску розщеплюються на дуже тонкі пластинки або
323

волокна – структура розщеплення. Скеред кластичних структур
розповсюджена уламкова, різновидами якої є псефітова (розмір
уламків 1–100 мм і більше), псамітова (0,1–1 мм), алевролітова
(0,01–0,1 мм), пелітова (менше 0,01 мм).

10.3. Значення структур
і текстур для збагачення
Перша стадія технологічної переробки руд – збагачення, основною метою якого є отримання концентратів, що відповідають вимогам промисловості, необхідним для їхньої подальшої
металургійної обробки. За ступенем збагачуваності виділяють
легкозбагачувані, середньозбагачувані й важкозбагачувані руди.
Особливо детально мають вивчатися важкозбагачувані руди.
Технологія переробки мінералів при збагаченні (механічне розділення, флотація, гравітація, магнітна сепарація, амальгамація,
вилуговування) або при металургійній переробці може бути різною і залежить від складу і будови мінеральної речовини.
При технологічній оцінці якості руд детально вивчаються такі особливості: речовинний склад (мінеральний і хімічний), кількість рудоутворювальних мінералів, будова руди. Разом із вивченням мінерального складу і будови руди проводяться хімічні,
пробірні та спектральні аналізи руди, концентратів та окремих
мінералів з метою визначення кількості головних компонентів,
корисних і шкідливих домішок. Інколи необхідно знати точні
дані про склад кожного мінералу (напр., у поліметалічних рудах
сфалерит з високим вмістом заліза важче збагачується, ніж беззалізистий, тому особливо важливо знати, де міститься залізо – у
сфалериті, піротині, халькопіриті чи в магнетиті).
Мінерали, що становлять руду (рудоутворювальні мінерали)
поділяють на чотири групи: промислові, носії корисних домішок,
шкідливих домішок, непромислові. У процесі мінералогічного
вивчення руд для збагачення головну увагу звертають на промислові мінерали і мінерали-носії корисних і шкідливих домішок,
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їхню діагностичну форму та розміри виділень, особливості зростань з іншими мінералами, їхню кількість. Визначаються також
склад, кількість і форма виділень непромислових мінералів.
При подрібненні руди важливе значення мають фізичні властивості рудоутворювальних мінералів (твердість, крихкість, пористість, тріщинуватість, пластичність, ковкість). Так, тверді нерудні мінерали (кварц) при зрощенні з м'якими мінералами (молібденіт, халькопірит) сприяють перекристалізації цінних мінералів
та їхній втраті. Волокнисті та пластинчасті нерудні мінерали (біотит, серицит, тальк, мусковіт, хлорит), які тісно зрощуються з рудними мінералами, досить важко виділяються при флотації. Глинисті мінерали (каолініт, дикіт, монтморилоніт) сповільнюють
процес флотації сульфідів і тому значно знижується флотаційність каолінізованих і хлоритизованих перетертих і подрібнених
сульфідних руд з тектонічних зон. Наявність халькозину в рудах
виключає ціанідне вилуговування благородних металів і т. д.
Для якісної характеристики руди детально вивчають взаємовідношення рудних і жильних мінералів. За формою мінеральні
виділення поділяються на такі групи: ізометричні, неправильної
форми, подовжені (голчасті, прожилковоподібні, гратчасті, ниткоподібні, лінзоподібні) і пластинчасті (таблитчасті та лускуваті). З них найбільш сприятливими для флотації є зерна ізометричної форми. Велику роль при розділенні мінералів відіграє форма їхніх взаємних контактів. Рівні межі між мінералами сприяють більш повному їхньому розділенню, зазублені нерівні краї
роблять важчим процес розділення мінералів. Пористість і тріщинуватість мінералів мають велике значення для процесів подрібнення, для проникнення розчинів при флотації або вилуговуванні. Для визначення мінімальних розмірів необхідного подрібнення руди важливо знати величину виділень промислових
мінералів, носіїв корисних домішок. Це можуть бути включення
зерен або мономінеральні агрегати.
Крупність рудних виділень є головним обмежувачем різних методів розділення мінералів (табл. 27). Під час подрібнення руди для
її подальшого збагачення фізико-механічними способами зазвичай
неможливо забезпечити повне звільнення частинок усіх цінних
компонентів. Тому подрібнення виконують до такої крупності, яка
визначається передусім економічними міркуваннями.
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Таблиця 27

Розміри, мм

Умови спостереження
Чітко розрізняються неозброєним оком. Розміри
визначаються безпосередньо вимірами

Технологія збагачення
Розбір руди. Інколи суха магнітна сепарація, для
200–20
глинистих руд промивка
Осадження. Збагачення у важких суспензіях. Інколи
Крупні
20–2
суха і мокра магнітна сепарація. Гідрометалургійне
вилучення (перколяційне вилуговування)
Помітні неозброєним оком. Концентрація на столах (піскових і шламових).
Інколи магнітна сепарація. При гідрометалурРозміри визначаються
Дрібні
2–0,2
безпосередньо вимірами та гійному вилученні – перколяційне або агітаційне вилуговування
інколи під лупою
Флотація. У досить рідкісних випадках часткова
Розрізняються за допомоконцентрація на спеціальних шламових столах.
гою лупи та мікроскопа.
Тонкі
0,2–0,02
Інколи статичне відмучування, агітаційне вилуРозміри визначаються під
говування
мікроскопом
Статичне відмучування. У рідкісних випадках
Спостерігаються та виміДуже тонкі
0,02–0,002 рюються тільки під мікро- флотація або гідрометалургійне вилучення
(емульсійні)
скопом
Спостерігаються під мікро- Не вилучаються методами механічного збагаСубмікроскопом тільки з найбільшим чення. Як правило, переробляються разом з
0,002–0,0002
скопічні
збільшенням. Вимірюються компонентами вмісних порід. Окреме вилучення
вимагає розробки спеціальних методів
спеціальними методами
Не розрізняються під мікКолоїдно< 0,0002
роскопом навіть за великих
дисперсні
збільшень

Величина
Дуже
крупні

Класифікація зерен і мінеральних агрегатів за розмірами для технологічної оцінки руд [11]

Отже, вибір оптимальної величини подрібнення – завдання
досить важливе. Головний метод його вирішення – виявлення
характерних мінеральних зростків, що містять цінні компоненти,
визначення типових розмірів мінеральних виділень, статистична
обробка одержаних даних. Це дає змогу визначити економічно
обґрунтовану величину подрібнення, яка завжди значно більша,
ніж та, яка потрібна для повного розкриття всіх частинок.
Текстури та структури мають важливе значення при якісній
характеристиці руд. У табл. 28, 29 наведено узагальнені дані, що
відображають сприятливі й несприятливі умови для збагачення
руд різних типів текстур і структур.
Сприятливими текстурами і структурами в даному типі руди
називаються такі форми зрощення мінералів, які зумовлюють
максимальне вилучення цінного компонента при збагаченні.
Несприятливими текстурами та структурами називаються
форми зрощення мінералів, при яких неминучі у великій кількості втрати цінного компонента або ж його зовсім неможливо вилучити.
Руди з однорідними текстурами (масивна, густовкраплена)
не потребують попереднього збагачення за умови, якщо в них
відсутні мінерали-носії шкідливих домішок. Руди з неоднорідною будовою, для яких характерні плямисті (вкраплена, нодулярна), друзові, видовжені (смугаста, прожилкова, плойчаста,
шарувата) і катакластичні (брекчієва, конгломератна) текстури
збагачуються добре і тим краще, чим прямолінійніші межі між
мінеральними агрегатами і чим крупніші самі агрегати. Руди, в
яких промислові мінерали містяться в цементі, збагачуються з
деякими втратами. У рудах із бречієподібними і кокардовими
текстурами зрощення між мінеральними агрегатами більш
складне, що також обумовлює збільшення втрат при збагаченні. У рудах з успадкованою цементною й успадкованою брекчієподібною текстурами форми цінного мінералу відрізняються зазубленими гранями і забруднені сторонніми мінеральними
домішками у вигляді реліктів, що також приводить до втрат
при збагаченні.
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Катакластичні

Корозійні

Колоїдні, метаколоїдні
Плямисті, видовжені,
метасоматичного заміщення
Цементні

Колоїдні

Катакластичні, кластичні

Видовжені

Однорідні
Плямисті

Морфогенетичні групи

Таблиця 28
Залежність текстур руд і збагачення [11]
Головні
Особливості
морфологічні види
збагачення
Сприятливі
Руди рівномірно-зернисті з розмірами
Масивна, густовкраплена
мінеральних агрегатів > 10 мм, легко
Вкраплена, плямиста, нодулярна
Смугаста, гнейсоподібно-смугаста, збагачується. Видобуток та якість
шарувата, лінзоподібна, сланцювата, концентрату високі
плойчаста, прожилкова
Брекчієва, конгломератна, іноді
тріщинувата
Оолітова, псевдоолітова, конкреРуди рівномірно-зернисті, колоїдні, розміри
ційна, сталактитова, сталагмітова мінеральних агрегатів < 10 мм, легко
збагачуються
Несприятливі
Коломорфна, порошкувата, кіркова Руди з невизначеною будовою з розмірами
мінеральних агрегатів 0,03 мм. Видобуток
Вкраплена, плямиста,
та якість концентрату погіршується
прожилкоподібна
Цементна успадкована
Скелетна, реліктова, окаймлення,
ниткоподібна, графічна,
емульсієподібна, роз'їдання
Тріщинувата, брекчієподібна,
Руди неоднорідні за складом, будовою та
брекчієва
фізичними властивостями. При збагаченні
можливі втрати
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Таблиця 29

Залежність структур руд і збагачення [11]
Морфогенетичні
Головні
Внутрішня
Особливості
групи
морфологічні види
будова індивіда
збагачення
Сприятливі
Руди крупно-, середньо- і дрібнозернисІдіоморфно-зерниста,
ті, рівномірно-зернисті. Видобуток та
Зернисті
алотріоморфно-зерниста,
якість концентрату високі
порфіроподібна, пойкілітова
Однорідна
Ідіоморфнобластична,
Власне кристалогранобластична,
бластичні
гіпідіоморфно-бластична
Несприятливі
Неоднорідна спайність. Руди полімінеральні складних зростань,
Тріщини дроблення
тонкозернисті, субмікроскопічні,
і висихання, пористість, колоїдно-дисперсні з розмірами
Скелетна,
двійникова і зональна
промислових мінералів 0,03 мм.
Корозійні
реліктова,
будова, облямівки
Видобуток та якість концернтрату погірроз'їдання
і плівки окиснення
шується у зв'язку із твердими включеннями (ситоподібна, пойкілітова); включеннями газоворідких розчинів і розплавів
Алотріоморфнозерниста,
Метазернисті
порфіро-метазерниста
Гелева, прихованокристалічна,
Колоїдні,
концентрично-зональна, радіметаколоїдні
ально-променева, волокниста
Розпаду
Емульсійна, пластинчаста,
твердих розчинів графічна
Роздрібнена, порфірокластична,
Катакластичні
орієнтовано-кластична,
розщеплена

Сприятливими при збагаченні є рівномірно-зернисті, а несприятливими – нерівномірно-зернисті структури. Добре розділяються мінерали в крупно-, середньо- і дрібнозернистих агрегатах, для яких характерні зернисті, метазернисті, власне кристалобластичні й катакластичні структури. Морфологічний вид
структур у цих групах не має значення у процесі збагачення руди. Проте концентрати, отримані при збагаченні руд з метазернистими структурами, завжди будуть забруднені реліктовими
мінералами, що збереглися при заміщенні. Тонкозернисті полімінеральні агрегати збагачуються з великими втратами.
При флотації полімінеральних руд з коломорфними і метаколоїдними мікротекстурами промислові мінерали виділяються в
концентрат з великими втратами або зовсім не виділяються. Як
правило, у таких агрегатах спостерігається тонке зрощення рудоутворювальних мінералів один з одним. Величина мономінеральних виділень у поліморфних агрегатах з колоїдними та метаколоїдними мікротекстурами вимірюються сотими і тисячними частками міліметра.
Руди, що представлені пухкими, землистими або порошкуватими різновидами, збагачуються важко. При збагаченні комплексних руд з коломорфними мікротекстурами і колоїдними структурами завжди отримують концентрати, які забруднені домішками. Руди з коломорфними текстурами збагачуються з невеликими
втратами в тому випадку, якщо промислові мінерали утворюють
великі мономінеральні агрегати з однорідною будовою, які легко
вивільнюються від непромислових мінералів. Так, наприклад,
ооліти, нирки, конкреції, що складені цінним мінералом, легко
відділяються шляхом грохочення або промивання з відсадкою від
піщано-глинистої маси цементу. Добре відділяються від вмісних
порід крупні натічні кристали малахіту, гетиту та інших мінералів
у формі сталактитів, сталагмітів і конкрецій.
Корозійні текстури і структури негативно впливають на процеси збагачення, оскільки в даному типі зрощень найширше
розвинуті зазубрені, звивисті, а також графічна, субграфічна,
реліктова мікротекстури (між піритом і молібденітом, молібденітом і халькопіритом, молібденітом і борнітом, молібденітом і
ковеліном, піритом і халькопіритом, між породоутворювальними мінералами і молібденітом або халькопіритом). Це не дає
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можливості повністю відділяти промислові мінерали з мідномолібденових руд.
При збагаченні зовсім не відділяються мінерали, які утворюють тонкозернисті зрощення, такі як структури розпаду твердих
розчинів (емульсійна, пластинчаста, ґраткова, графічна), а також
пойкілітові та пойкілобластичні.
За ступенем збагачення руди, які характеризуються певними
типами текстур і структур, поділяються на три типи:
1) утрати цінного компонента незначні, не перевищують
10–15 %;
2) утрати неминучі, але не перевищують 35–40 %;
3) утрати неминучі у великій кількості більше 40 % (табл. 30).
Таблиця 30
Значення морфологічних і генетичних типів
структур для збагачення [35]
Морфологічний
Утрати
Утрати
Утрати
тип структур
до 10–15 %
до 35–40 %
> 40 %
Ідіоморфнозерниста, ІдіоморфнометаІдіоморфна
Ідіоморфнобластична зерниста
Алотріоморфнозерниста, гіпідіоморфнозерниста, порфірозерниста, сидеронітоПойкілітомета–
ва, алотріоморфнобзерниста,
Алотріоморфна
лас-тична, гіпідіоморпойкілітобласфно-бластична, порфітична
ро-бластична, орієнтовано-зерниста, перекристалізації, орієнтовано-зерниста
Гелева, коломорКонцентричноКолоїдна
–
фна, коломорфзональна
но-метаколоїдна
Емульсійна,
Емульсійна
–
–
розпаду твердого
розчину
Пластинчаста,
реліктова, петеПластинчаста
Катакластична
–
льчаста, зональна, розпаду
твердого розчину
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Морфологічний
тип структур

Утрати
до 10–15 %

Реліктовозалишкова
Осколкові уламки
Уламки

Смуги, прошарки

Прожилки
і дендрити

Ниркоподібні
утворення, ооліти,
нодулі
Органогенна

–

Гранобластична
Порфірокластична,
орієнтовано-кластична
Смугаста і псевдошарувата, смугаста шарувата, лінзоподібна,
крустифікаційна,
сланцювата, плойчаста, гнейсоподібна

Каймиста
Уламки
Осколкові уламки
Реліктовозалишкова
Каркасна
Невизначена

–

Смугаста,
дифузійносмугаста,
шарувата,
лінзоподібна

–

–

Прожилкова,
петельчаста, ґратчаста, субграфічна, Графічна,
сітчаста, петельчаста, ґратчаста,
цементна

Прожилкова

Нодулярна, оолітова,
псевдоолітова, очкова,
секреційна,
конкреційна,
кокардова, жеодова
–

Натічна

Закінчення табл. 30
Утрати
Утрати
до 35–40 %
> 40 %
Скелетна, реліктово-залишкова і
–
роз'їдання
–
–

–

Вкраплена,
плямиста,
кокардова
плямиста
Органогенна

–

Реакційнокаймиста, каймиста, кіркова

Кокардова

Конгломератна, улам–
кова
Брекчієва
Брекчієва
Скелетна, релік–
това
–

–

Масивна, землиста,
порошкова

332

–

Емульсійна
–
Концентричнозональна, коломорфно-метаколоїдна, кіркова,
сталактитова,
сталагмітова
–
–
–
–

Пориста, кавернозна, губчаста,
ящикова
–

Тобто руди, які належать до першого типу мінеральних зрощень, досить добре збагачуються і вилучення цінних компонентів відбувається майже без утрат; розділення в мінералів у рудах
другої та третьої групи пов'язано з великими труднощами і часто є причиною втрати корисних мінералів. Запорукою успіху
створення раціональних схем збагачення та технологічної переробки руд при комплексному використанні мінеральної сировини є повне всебічне дослідження речовинного складу і текстурно-структурних особливостей промислових типів руд родовищ корисних копалин.

10.4. Методи визначення відносного
вмісту мінералів в аншліфі
Кількісний мінеральний склад руди може бути визначений за
допомогою хімічного аналізу. Цей метод вимагає багато часу і,
крім цього, для перерахунку отриманих результатів на мінеральний склад необхідно знати хоча б орієнтований кількісний
вміст мінералів в аншліфі (напр., для розрахунку міді та заліза
на мінерали, за умови наявності в руді халькопіриту, борніту та
тенантиту). У практиці для швидкого отримання даних про кількісний склад руди існує низка методів. Головними з них є
планіметричний, лінійний, точковий і стандартного препарату.
Планіметричний метод. Під мікроскопом в аншліфі заміряють площу, яку займають окремі мінерали за допомогою квадратно-кліткового окуляр-мікрометра. У фокальній площині
окуляр-мікрометра встановлена скляна пластинка з квадратними
поділками: квадратна сітка має на кожному боці по 20 поділок
або іншими словами – 400 клітинок, що розділяють поле зору.
У випадку нерівномірного розподілу мінералів заміряють
всю площу аншліфа. Якщо мінерали розподілені більш-менш
рівномірно і руда характеризується дрібнозернистою будовою,
то в аншліфі вибирають невелике квадратне поле (1 см2), яке
рекомендується відзначити кольоровим або алмазним олівцем.
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Потім закріпляють столик мікроскопа таким чином, щоб він не
обертався і при переміщенні аншліфа за допомогою полозок
можна було б послідовно проглянути все поле. Після цього
встановлюють аншліф так, щоб квадратна сітка окулярмікрометра розташовувалася в одному із кутів поля, підраховують кількість клітинок, що покривають кожний мінерал, при
цьому з'єднують і доповнюють на око неповні клітинки до цілих
(тобто щоб клітинка повністю стала заповненою).
Після підрахунку всіх мінералів, що спостерігаються в межах
квадратної сітки окуляр-мікрометра, переміщують аншліф таким чином, щоб межа повного квадрата точно збігалася з межею
тільки що підрахованого, і так далі до тих пір, доки не будуть
підраховані всі мінерали в межах усього відзначеного поля. Чим
більша площа аншліфа, тим точніше будуть значення, що характеризують кількісні співвідношення мінералів в аншліфі. Підрахунки, як правило, проводяться при збільшенні в 60–80 разів.
Приклад. В аншліфі основну масу руди становить сфалерит, в
якому рівномірно розподілені у вигляді зерен і прожилків кварц,
пірит і галеніт. Заміри здійснювалися квадратно-сітчастим окуляр-мікрометром. Площа поля, вибрана для підрахунку – 1 см2, в
його межах підраховано чотири квадрати (табл. 32).
Таблиця 32
Результати розрахунку вмісту мінералів в аншліфі

Квадрати
1
2
3
4
Усього
%

Пірит
53,5
83,5
97,5
61,5
296
18,5

Кількість клітинок
Сфалерит
Галеніт
245
45
229,5
немає
247,5
4,5
221
32,5
943
82
59,0
5,1

Кварц
56,5
87
50,5
85
279
17,4

При обчисленні хімічного складу руди за даними кількісного
мінералогічного підрахунку користуються молекулярними або
атомними кількостями елементів та їхніх сполук, що входять до
складу мінералів. Можна також використовувати довідники і підручники, де в цифрових відсотках наводиться вміст еталонів для
певних мінералів. Теоретичний вміст цинку у сфалериті 67 %, тому
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вміст цинку в досліджуваному аншліфі дорівнюватиме 59×67/100 =
39,5 %, свинцю – 86,6×51/100 = 4,42 % і т. д. Таким чином можна
вивчити повний хімічний склад досліджуваного зразка.
Однак треба зазначити, що результати, отримані за допомогою планіметричного методу, за точністю поступаються хімічному аналізу. Але в практичній роботі часто використовують
цей метод, оскільки він дозволяє відносно швидко отримати необхідні результати протягом 2–3, максимум 5 год, тоді як дані
повного хімічного аналізу і навіть технологічного можуть бути
одержані не раніше, ніж через 4–5 днів.
Лінійний метод. Базується на положенні, що відношення
площ, які займають перерізи мінералів у площині аншліфа, прирівнюються до відношення довжин ліній, які перетинають ці
перерізи (у поперечнику). Для здійснення підрахунку цим методом користуються окуляр-мікрометром, інтеграційним столиком
та окуляром Гіршвельда.
Інтеграційний столик складається з металічної рами, на якій
вмонтовано шість вимірювальних барабанів з гвинтами. За допомогою кожного з них аншліф переміщується в одному напрямку. Для переміщення аншліфа в перпендикулярному напрямку
існує спеціальний гвинт без вимірювального барабана, за допомогою якого аншліф може бути пересунутий на 0,1 мм. Прилад
закріпляють на столику мікроскопа і встановлюють таким чином, щоб переміщення здійснювалося паралельно ниткам окулярного хреста. Потім з точкою перетину ниток суміщають межу зерна мінералу і обертають одним із гвинтів з вимірювальним барабаном до суміщення з цією точкою, але наступною по
ходу межі точкою цього ж зерна. Аналогічні операції проводять
і з наступним мінералом при обертанні гвинта другого барабана
і т. д. По закінченні підрахунку останнього квадрата сумарна
довжина відрізків має відповідати кількісному вмісту мінералів.
Точність результатів за лінійним методом залежить від кількості виміряних відрізків. Найбільш точні результати підрахунку для рівномірно-зернистих руд за цим методом можна отримати, якщо лінії підрахунку на площі аншліфа брати на відстані,
що дорівнює середньому поперечнику зерна.
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Точковий метод базується на твердженні, що якщо в площині аншліфа рівномірно розподілити деяку кількість точок
(1000), то співвідношення кількості точок, що припадає на частку кожного мінералу, може бути прирівняно до співвідношення сумарних площ, що займають перерізи цих мінералів в аншліфі, а отже, і сумарних об'ємів, що займають зерна цих мінералів у зразку. Для підрахунку точковим методом досліджуваний аншліф кладуть на столик мікроскопа і за допомогою одного із гвинтів пересувають на відстань, яка дорівнює середньому діаметру зерен. Спочатку аншліф переміщують по одній
лінії та відзначають певними значками мінерали, які потрапляють в даний момент на перехрестя ниток окуляру мікроскопа. Потім пересувають аншліф іншим гвинтом на відстань, що
рівна середньому діаметру зерен і продовжують реєстрацію
мінералів, які потрапляють на перетин ниток окуляра. Аналогічну операцію проводять і на наступній паралельній лінії до
тих пір, поки не буде проглянутий весь аншліф. Коли весь аншліф буде проглянутий і проведена реєстрація всіх мінералів,
які були виявлені на перехресті ниток окуляра, підраховують
кількість точок, що припадає на кожний мінерал. Результати
підрахунку виражають у відсоткових кількостях вмісту кожного мінералу в аншліфі.
Знаючи теоретичний склад підрахованих мінералів, обчислюємо відсотковий вміст мінералу в руді. Точність кількісного
мінералогічного аналізу, проведеного точковим методом визначається за формулою
  0,67 (1000  а)n ,
де β – імовірна похибка у визначенні об'ємного вмісту якогонебудь компонента і виражається у відсотках до суми аналізу –
100 %; а – дійсний вміст даного компонента в аншліфі, об'ємні
частки у %; n – загальна кількість рівномірно розташованих в
аншліфі точок.
За загальної кількості 1000 точок спостережень і вмісту компонента в аншліфі 50 % імовірна похибка не буде перевищувати 1 %.
Для автоматичної реєстрації мінералів при перегляді аншліфа
був сконструйований спеціальний прилад – пуш-інтегратор,
який складається з лічільника-реєстратора та препаратоводія.
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Реєстратор розташовується на столі разом з мікроскопом біля
правої руки дослідника. Зв'язок реєстратора з механізмом препаратоводія на столику мікроскопа здійснюється за допомогою
гнучкого фотоспуску. Реєстратор пуш-інтегратора дозволяє
проводити підрахунок шестикомпонентного агрегату. Реєстратор складається з лічильників і шести відповідних клавіш. Перед
початком роботи необхідно записати показання лічильників.
Загалом реєстрація мінералів, які потрапили на перехрестя
ниток окуляра, проводиться ударом по клавіші, закріпленій за
даним мінералом аншліфа. Кількість ударів відраховується лічильником і визначається в кінці замірів за різницею кінцевого і
початкового показань лічильника. Автоматичне переміщення
аншліфа в нове положення здійснюється при ударі по клавіші
внаслідок натискання на загальну педаль, розташовану під клавішами. Ця педаль за допомогою важеля натискає на кінець фотоспуску, який поштовхом передає рух механізму препаратоводія. При натисканні на фотоспуск механізм подачі препаратоводія здійснить пересування аншліфа в прямому і зворотному напрямках. Препаратоводій пуш-інтегратора пристосований для
встановлення на різних мікроскопах.
Порівнюючи точність геометричних методів визначення кількісного складу руди, А. А. Глаголєв указує, що для визначення кількісного мінерального складу в аншліфі кращі результати отримують при планіметричному методі; менш точні
– при лінійному та точковому методах. Проте при визначенні
кількісного складу всього агрегату точковий метод дає найбільш точні розрахунки.
Метод стандартного препарату. Кількісний вміст мінералів в аншліфі встановлюється шляхом візуального порівняння із
зазда-легідь приготовле-ними еталонними кружками (рис.
71), на чорному фоні яких міститься певна кількість білих фігур. Відносний кількісний вміст мінералу в аншліфі встановлюється за даними порівняння 19–12 полів.
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Рис. 71. Визначення відносної кількості мінералів
в аншліфі методом стандартного препарату [4]

Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Вивчити форму кристалів рудних мінералів.
2. Вивчити внутрішню будову мінеральних індивідів.
3. Ознайомитися з типоморфними мінеральними асоціаціями
та мінералами в рудах родовищ різних генетичних типів.
4. Засвоїти методику вимірювання зерен мінералів з одно
часним виміром ціни поділки окулярмікрометра для різних
збільшень.
5. Вивчити методи визначення кількісного мінералогічного
складу руд (планіметричний, лінійний, точковий, стандарт
ного препарату, використання інтеграційного столика, пуш
інтегратора).
338

6. Ознайомитися з послідовністю вивчення аншліфів з ви
користанням якісних і кількісних методів.
7. Засвоїти на колекційному матеріалі порядок опису анш
ліфів.
8. Ознайомитися з принципами класифікації структур і текстур
руд на прикладі класифікації А. Г. Бетехтіна, М. П. Ісаєнко,
С. А. Юшко.
9. Вивчити текстури руд, дати характеристику морфологі
чних груп і видів текстур.
10. Вивчити структури руд, з'ясувати головні умови утво
рення різних структур.
11. Ознайомитися з методами вивчення структур і текстур
руд як у полірованих шліфах, так і в штуфах і зразках.
12. Засвоїти значення текстурноструктурного аналізу для ви
явлення закономірностей розподілу мінеральних асоціацій у
родовищах.
13. З'ясувати значення текстурноструктурного аналізу у
встановленні послідовності виділення мінералів та утворен
ня мінеральних агрегатів.
14. Дати якісну характеристику руд за даним мінералогічного
аналізу.
15. З'ясувати значення морфологічних видів текстур і стру
ктур руд при збагаченні руд.
16. Ознайомитися з методами збагачення руд.
17. Що визначає промисловий тип руд, як визначити зако
номірність їхнього розподілу?
18. Які типи мінеральних асоціацій визначають якість про
мислових типів руд?
19. Які особливості рудоутворювальних мінералів підвищу
ють якість промислових типів руд?
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РОЗДІЛ 11
Мікроаналітичні методи
дослідження мінералів і руд
За останні десятиліття виріс інтерес до мікроаналітичних методів аналізу, які дозволяють досліджувати властивості мінералів, недоступні під час роботи з рудним поляризаційним мікроскопом. У багатьох роботах [8, 16, 21] детально розглянуто теорію, прилади, методичні основи роботи і використання в мінералогії таких тонкопрецизійних методів, як рентгенографія, електроннозондовий мікроаналіз, лазерний мікроаналіз, електронна
мікроскопія, лазерний мікроаналіз. Ці методи часто використовуються разом з рудною мікроскопією для більш детальної діагностики мінералів, уточнення їхнього хімічного складу, морфології й мікроструктури зерен.
Рентгенівські методи. В основі методів лежить вивчення
взаємодії досліджуваної речовини з рентгенівськими променями, що являють собою електромагнітне випромінювання із широким діапазоном (0,01–100 нм) довжин хвиль. У рентгенівській
кристалографії використовують дві головні властивості рентгенівських променів: здатність проникати крізь непрозорі для світлових променів об'єкти і зазнавати дифракції на кристалічних
гратках Рентгеноструктурний аналіз кристалів служить для визначення розмірів і форми елементарної комірки атомної структури кристала, у тому числі й кількості атомів, що припадають
на комірку; виявлення закономірностей розміщення атомів у
комірці, просторової групи симетрії кристала; якісний і кількісний фазовий аналіз; розрахунок відносних кількостей кристалічних і аморфних фаз у зразку; установлення просторових координат кожного симетрично незалежного атома осередка та розподілу електронної густини по комірці.
Метод використовують у геологічних дослідженнях для проведення фазового аналізу. Оскільки кожну кристалічну фазу характеризує власний набір міжплощинних відстаней, то для її ви340

значення достатньо розрахувати рентгенограму і порівняти отриманий набір міжплощинних відстаней з еталонними значеннями.
Значення чутливості може змінюватися від n × 0,1 до n × 1 % під
впливом різних чинників: розсіювальної здатності атомів, співвідношення коефіцієнтів поглинання всієї суміші та діагностованої
фази, частки некогерентного розсіяння на рентгенограмі, концентрації структурних дефектів у досліджуваній фазі, розміру зерен.
Спектроскопічні методи дослідження поділяються на: спектроскопію в ультрафіолетовому (УФ), видимому, ближньому інфрачервоному (БІЧ) діапазонах (оптична спектроскопія), інфрачервону
(ІЧС) і люмінесцентну спектроскопію, магнітну резонансну спектроскопію, ядерну гамма-спектроскопію (ЯГР), лазерну раманівську
спектроскопію або комбінаційне розсіяння світла (КРС).
Інформація, отримана спектроскопічними методами, може
бути використана для оцінки фізико-хімічних умов утворення
мінералів, установлення нових пошукових та оціночних критеріїв, заснованих на типоморфних особливостях мінералів та їхніх
асоціацій, а також для вдосконалення технологічної переробки
руд і синтезу нових матеріалів із заданими властивостями.
Мінерали являють собою різні за електричними властивостями
речовини, які мають різний набір смуг поглинання, їхню відносну
інтенсивність і ширину. Більшість мінеральних речовин є діелектриками і напівпровідниками, для яких характерне значне поглинання в дальньому УФ-діапазоні (0,01–0,2 мкм) і досить широкі
інтервали прозорості у видимій і БІЧ-областях. Конкретні значення
меж смуг пропускання дозволяють відрізнити діелектрики від напівпровідників і визначити їхні види. В ІЧ-області спостерігаються
смуги поглинання, обумовлені переважно коливальними переходами, спектральні інтервали цих смуг у мінералів-діелектриків становлять 5–70 мкм, у мінералів-напівпровідників 10–100 мкм. В
УФ-діапазоні можливе визначення таких мінералів, як самородні
метали, сульфіди, оксиди, лужні галоїди. У БІЧ-діапазоні (0,75–2,5
мкм) можна діагностувати деякі різновиди мінералів-діелектриків і
частково мінералів-напівпровідників, деякі фрагменти їхнього
складу та структури. Половину середнього ІЧ-діапазону (2,5–25
мкм) сьогодні широко використовують для визначення більшості
породоутворювальних мінералів у прохідному світлі. Для цього
методу аналізу опорними для діагностики є склад і структура ви341

доутворювальних для мінералів атомних угруповань і комплексів
(РО4, СО3, SO4, SiО4 та ін), які мають характеристичні смуги поглинання в ІЧ-спектрі. У далекій ІЧ-області спектра (50–1000 мкм)
виявляються характеристичні смуги тих сполук, у структурі яких
міцність міжатомних зв'язків відносно невелика. До таких сполук
належать більшість бінарних з'єднань одно- та двовалентних елементів, що входять до класів сульфідів, галоїдів, оксидів низьковалентних елементів.
Атомно-абсорбційна спектрометрія. Атомна спектроскопія
– це метод визначення елементного складу речовини за його
електромагнітного або ізотопного спектра. Існують три широко
застосовуваних спектрально-аналітичних методи: атомноабсорбційний, атомно-емісійний і мас-спектральний.
Атомна абсорбція (АА) – це процес, що відбувається, коли
атом, що перебуває у збудженому (основному) стані, поглинає
енергію у вигляді світла з певною довжиною хвилі й переходить
у збуджений стан. Величина енергії за такого поглинання, що
називають АА, залежить від енергії переходів між дискретними
електронними енергетичними рівнями атомів і є фіксованою для
кожного хімічного елемента. Таким чином, виникає спектр поглинання електромагнітного випромінювання парами проби.
Кількість світлової енергії, поглиненої за даної довжини хвилі,
пропорційно збільшується зі збільшенням кількості атомів даного елемента у світловому шляху.
Під час кількісного аналізу проводять зйомку певної кількості
еталонів з відомою концентрацією досліджуваного елемента і визначають точний його вміст у досліджуваній пробі. АА фактично
можна використовувати для визначення близько 60 елементів
(крім інертних газів і типових неметалів). Найширше АА аналіз
використовують, коли необхідно визначити один-два елементи у
великій кількості проб гірських порід, руд і мінералів.
Оптичний емісійний спектральний аналіз заснований на властивості атомів та іонів хімічних елементів, що перебувають у
пароподібному стані, випромінювати характерний світловий
спектр. Кожне світлове коливання характеризується певною довжиною хвилі й частотою і належать до ультрафіолетової, видимої та інфрачервоної областей спектра. Інтенсивність спектральної лінії дає основну інформацію про кількісний вміст (кон342

центрації) елемента у пробі. Кількісна емісійна спектрометрія
базується на принципі пропорційності кількості випромінюваної
енергії до концентрації атомів або іонів.
Розрізняють якісний і кількісний спектральний аналіз. Якісний спектральний аналіз дозволяє встановити наявність або відсутність хімічних елементів у спектрі проби за однією-двома
характерними їхніми лініями і приблизно оцінити кількісний
вміст цих елементів. Кількісний спектральний аналіз заснований
на порівнянні спектрограм досліджуваних проб зі спектрограм
декількох еталонів з відомими концентраціями елементів.
Спектроскопія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP MS) – це
метод вимірювання випромінювання, що випускається елементами
в пробі, поміщеній в індуктивно-зв'язану плазму (ІЗП). ІЗП – це
плазмовий розряд, що збуджується у струмі аргону і підтримується
високочастотним електромагнітним полем, яке діє на іонізований
аргон. Межі виявлення дуже низькі (1–100 мкг/л). У спектрі присутні багато ліній різної інтенсивності для кожного елемента, тому
ІЗП придатна для вимірювання будь-яких концентрацій.
Обсяг матеріалу, необхідного для аналізу методом ІЗП з безперервним розпиленням, становить 1–3 мл розчину. Діапазон елементів, визначення яких є можливим у спектрометрії з ІЗП, ширше,
ніж у будь-якого іншого методу аналізу і дозволяє визначати практично всі елементи періодичної системи, за винятком аргону. За
допомогою ІЗП неважко отримати концентрації десяти елементів,
зазвичай представлені в окисній формі при силікатному аналізі.
Чутливість їхнього визначення, виключаючи К2О і Р2О5, така, що
за необхідності можна встановити вміст нижче 0,01 %.
Метод лазерної абляції індуктивно-зв'язаної плазми – масспктироскопія (LA ICP MS). Цей метод комбінує лазерне випаровування речовини зразка з наступною іонізацією в індуктивно зв'язаній плазмі й ізотопному аналізі у квадрупольному мас-спектрометрі.
Такі прилади призначені для локального високочутливого і точного
аналізу складу речовини. Лазерний пробовідбирач укомплектований оптичною системою з виводом на відеомонітор для вибору точок аналізу на поверхні зразка і фокусування пучка.
Лазер працює в імпульсному режимі, забезпечуючи майже
безперервну подачу випарованої речовини до джерела іонів. За
час одного пострілу спектрометр устигає виконати 480 скану343

вань по масах ізотопів 25 елементів, а час одного сканування –
233 мс. Час одиничного виміру сигналу для кожної маси становить 8 мс. Загальний час аналізу в точці – 2 хв, при цьому кожна
вимірювана маса реєструється в сумі протягом 2 с. За цей час на
поверхні зразка утворюється кратер діаметром 50 мікронів.
Можливість динамічного запису сигналу одночасно для всіх
аналізованих елементів дозволяє одержати залежності зміни
їхніх сигналів у часі, що дає можливість вивчати вміст дрібних
включень інших фаз у мінералах.
Межа виявлення цього методу залежить від режимів роботи лазерного пробовідбирача та чистоти аргону. Значення меж виявлення і точності визначення концентрацій залежно від обраного
режиму роботи приладу легко регулюються спеціальним програмним забезпеченням Типові значення для більшості аналізованих
елементів – 0,0n мкг/г, при відтворюваності, обумовленій статистикою рахування, тобто концентрацією елемента близько 1 %.
Прилад через локальність його дії застосовують для аналізу
мінералів у полірованих шліфах і штучно виготовлених зрізах
зерен. Як внутрішній стандарт використовують результати електронно-зондового рентгеноспектрального аналізу елемента з
відносно великою концентрацією. Для кількісних калібрувань
локальних методів розроблено та виготовлено спеціальні штучні
стандартні зразки скла з контрольованим вмістом великої кількості головних і домішкових
Нейтронно-активаційний аналіз. Суть методу полягає у вивченні штучної радіоактивності, що виникає при опроміненні стабільних ядер досліджуваної речовини потоком нейтронів (або гамма-квантів). Нейтронно-активаційний аналіз використовують для
вивчення мінералів, порід і руд шляхом виділення та оцінки концентрації окремих елементів за їхнім вторинним радіоактивним
випромінюванням. Чутливість методу дозволяє встановити вміст
елемента в інтервалі 10–6–10–11%. Метод дає добрі результати і для
широкого діапазону наважок проб: від мікрограмових до 10–100 г,
але основним його завданням є аналіз вмісту малих і ультрамалих
кількостей рідкісних і розсіяних елементів.
Рентгеноспектральний флуоресцентний аналіз. Якщо бомбардування електронами проби достатньо інтенсивне, то внутрішньоорбітальні електрони можуть бути повністю видалені з
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атомів. Потім вакансія може заповнюватися електроном з орбіталі з більш високою енергією. При цьому відбувається випускання енергії у вигляді рентген-фотона. Це вторинне рентгенівське випромінювання зазвичай називають рентгенівською флуоресценцією. Довжини хвиль і одержуваний спектр такого випромінювання (флуоресценції) залежать від того, атоми яких
елементів мыстяться в опромінюваній пробі, а інтенсивність
флуоресценції пов'язана з концентрацією атомів елемента у
пробі. Для вивчення рентгенівської флуоресценції використовують довжини хвиль в інтервалі від 0,03 до 0,5 нм. Більшість
приладів для РСФА дозволяють установлювати елементи, починаючи з Ве і закінчуючи U при концентраціях від декількох г/т
до 100 % мас. Незважаючи на невисоку за сучасними мірками
чутливість (10–2–10–4 %), метод має деякі переваги, що забезпечують йому широке застосування при розв'язанні багатьох аналітичних задач. Серед його переваг можна відзначити високу
відтворюваність визначень як великих, так і малих концентрацій
елементів (що особливо зручно для аналізу великої кількості
проб на петрогенні елементи) без розкладання або руйнування
проби, що дозволяє провести повторний аналіз або використовувати той же матеріал для інших видів аналізу.
Електронно-зондовий мікроаналіз і растрова електронна мікроскопія. Електронно-зондовий мікроаналіз поряд з растровою
електронною мікроскопією є найбільш ефективним методом мінералогічних досліджень, таких як визначення складу мінеральних
індивідів та їхньої однорідності, вивчення зростань мінеральних
фаз, аналізу нових мінералів. Електронні мікроскопи мають більшу
роздільну здатність порівняно з оптичними мікроскопами.
При потраплянні пучка електронів на досліджуваний об'єкт
виникають декілька видів випромінювань: характеристичне і
гальмівне рентгенівське випромінювання, обернено-розсіяні та
вторинні електрони, катодорентгено-люмінесценція та ін. Для
електронно-зондового мікроаналізу першочерговий інтерес має
характеристичне рентгенівське випромінювання, що випускається в результаті електронного бомбардування зразка. Аналіз
цього випромінювання дає інформацію про елементний склад
об'єкта. Зображення можна спостерігати різними способами – у
прохідних і відбитих променях, реєструючи вторинні електрони
або рентгенівське випромінювання.
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Трансмісійний електронний мікроскоп (або просвічувальний) – вид електронного мікроскопа, який дозволяє отримувати
пряме зображення об'єкта за допомогою електронного променя.
Техніка просвічування електронами (трансмісії) тонких об'єктів
дозволяє отримувати роздільну здатність до 0,08 нм, а у випадку
використання електронного коректування аберації – 0,05 нм.
Растрова електронна мікроскопія (SEM) вивчає будову поверхні об'єктів, використовуючи для цього зміну вторинної електронної емісії при розгортці електронного пучка в растр на поверхні зразка. Крім цього, растровий режим дозволяє отримувати
картини розподілу елементів на поверхні зразків. У деяких моделях сучасних приладів завдяки застосуванню технології
multibeam і використання спеціального програмного забезпечення
можна отримати 3D зображення поверхні досліджуваного об'єкта.
Під час кількісного аналізу визначають величину відношення
інтенсивностей рентгенівського випромінювання досліджуваного елемента у зразку і стандарті.
Растровий електронний мікроаналізатор JSM 7800F (JEOL,
Японія) є представником останнього покоління аналогічного
обладнання і призначений для точного якісного і кількісного
аналізу. Основні переваги та режими роботи приладу такі: режим дослідження під вторинними електронами (SEI) з роздільною здатністю 0,6 нм; широкий діапазон елементів, що можна
визначати (від В до U); прискорююча напруга від 0,1 до 30 кВ;
збільшення від 25× до 2 000 000× разів.
У геології за допомогою методів рентгенівського мікроаналізу та растрової електронної мікроскопії вирішуються такі завдання: діагностика унікальних і рутинних зразків (зерен мінералів, руд, мікровключень); швидке виявлення різних мінеральних фаз; розподіл елементів у мінералах.
Іонний мікроаналіз (ІМ), доповнюючи рентгенівський мікроаналіз, дуже корисний в дослідженні дифузії, явищ перерозподілу рідкісних елементів у різних мінералогічних процесах. Іонний мікроаналізатор перевершує рентгенівський за такими показниками: чутливість виявлення, значення якої може бути менше
однієї мільйонної частки; висока чутливості до легких елементів; можливість використання для ізотопного аналізу (визначення віку порід і хронології фізико-хімічних процесів); можливість
отримання профілю розподілу елементів за глибиною.
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За вторинної іонної мас-спектроскопії, до якої належить іонно-іонний мікроаналіз за масами, пучок іонів (первинний пучок)
прискорюється, фокусується і падає на аналізований зразок. При
зіткненні первинних іонів високої енергії з поверхнею зразка
їхня енергія передається атомам зразка з вибиванням останніх.
Частина вибитих атомів збирають і аналізують за допомогою
мас-спектрометрів для визначення відношення маси до заряду.
Якщо це відношення відомо, то цього достатньо для виявлення
наявності ізотопів або елементів у зразку. Визначаються сигнали, характерні певним елементам і всім їхнім ізотопам, а також
оксидам, гідридам та ін.
Однією з найбільш корисних особливостей ІМ є його здатність давати профіль розподілу за глибиною. Іонний мікроаналізатор широко застосовують для аналізу окремих зерен, він має
чудову чутливість до елементів, що містяться в надзвичайно малих кількостях.

Завдання для самостійної підготовки
та лабораторні вправи
1. Охарактеризувати тонкопрецизійні сучасні методи до
слідження рудних мінералів (рентгенографія, електронно
зондовий мікроаналіз, електронна мікроскопія, лазерний
мікроаналіз).
2. Які переваги має рентгенографічний аналіз?
3. Що являє собою рентгеноспектральний локальний аналіз
та його значення для рудної мікроскопії?
4. Які основні напрямки дослідження існують у сучасній
електронній мікроскопії?
5. У чому полягає суть електронографії та її використання в
рудній мінералогії?
6. Ознайомитися з лазерним мікроаналізом та його засто
суванням у рудній мінералогії.
7. Охарактеризувати сьогоднішні проблеми комплексного
вивчення руд у світлі розробки схем безвідходних техноло
гій переробки мінеральної сировини.
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РОЗДІЛ 12
Послідовність
вивчення аншліфів
Навчальний процес для студентів, які починають досліджувати рудні мінерали у відбитому світлі, може бути розділений на
чотири інтервали або прийоми. З них перші три основані на використанні якісних методів дослідження оптичних, фізичних і
хімічних властивостей (табл. 33).
Таблиця 33

Якісний мікрохімічний
аналіз
Фазовий мікрохімічний
аналіз
Колір зарисовки або
мікрофотографії

Діагностичне травлення

Форма і будова зерна

Мікротвердість, Н

Твердість за рельєфом

Твердість дряпанням

Внутрішні рефлекси

Ефект анізотропії

Колір

ΔR

Оптичні властивості Фізичні властивості Хімічні властивості

R, %

Мінерал, формула, сингонія

Номер аншліфа

Зразок запису діагностичних властивостей
рудних мінералів у відбитому світлі

Перший прийом спостережень. Студент ретельно очищує
поверхню аншліфа від пилу, плівок; увстановлює аншліф у робоче положення. Під мікроскопом при невеликих збільшеннях
(9×) у відбитому світлі проглядається аншліф і з'ясовується, скільки різних мінералів (без точної діагностики) присутні в аншліфі на основі різниці в кольорі, яскравості, якості полірованої
поверхні, за відносним рельєфом, а також за формою кристалів і
спайності. Для роботи підбираються аншліфи з полімінеральних
середньозернистих руд, наприклад мідномолібденових, мідноколчеданних, мідно-нікелевих, поліметалічних, антимоніткіноварних та ін. Результати спостережень записуються в зошит.
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Другий прийом спостережень. Студент вивчає в аншліфах велику групу розповсюджених мінералів. Систематично досліджує
оптичні, фізичні й хімічні властивості відомого мінералу, наприклад піриту, арсенопіриту, антимоніту тощо; привчається візуально
визначати відбиття у відсотках. Результати спостережень для кожного мінералу записуються в таблицю і порівнюються з аналогічними даними у визначальних і описових таблицях. Аншліф підбирається таким чином, щоб досліджуваний мінерал утворював зерна. Основними мінералами для вивчення оптичних, фізичних і хімічних властивостей є: антимоніт, акантит, арсенопірит, блякла
руда, борніт, буланжерит, вісмут, вісмутин, вольфраміт, галеніт,
гематит, графіт, золото, ільменіт, кальцит, каситерит, кварц, кобальтин, ковелін, кубаніт, куприт, магнетит, малахіт, марказит, самородна мідь, молібденіт, нікелін, пентландит, піраргірит, пірит, піролюзит, піротин, сфалерит, смальтин, ульманіт, халькозин, халькопірит, хроміт, шеєліт.
Третій прийом спостережень. Студент самостійно визначає
мінерал, використовуючи якісні методи дослідження і набір визначальних і описових таблиць. Вивчаються 3–5 аншліфів. Кожний
повинен містити мінерали, які раніше вивчалися студентом, і один
або два невідомих мінерали. Невідомий мінерал ретельно характеризується, описується і визначається його назва. Бажано порівняти
його властивості з подібними мінералами (антимоніт – бертьєрит,
енаргіт – люцоніт, золото – халькопірит). Усі мінерали у шліфі мають бути визначенні й описані. На лабораторних заняттях студент
самостійно визначає 20–30 мінералів.
Четвертий прийом спостережень. Оволодіння навичками визначення кількісних констант (відбиття, ступені анізотропії й мікротвердості) проводиться під керівництвом викладача або лаборанта. Роботу слід починати з аншліфів, в яких міститься один мінерал або він переважає. Кількісні заміри відбиття здійснюються на
декількох зернах мінералів у стандартному монохроматичному
світлі (λ = 546 нм). Для анізотропних мінералів потрібно знайти
зерно з максимальним двовідбиттям і заміряти обидва показники
відбиття. Заміри мікротвердості проводять у полірованому шліфі
на декількох зернах мінералу.
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ДОДАТКИ

353

Додаток А
Колір рудних мінералів

Білий – галеніт

Світлосірий – тенантит

Сірий – сфалерит
(контакт з галенітом)

Кремовий – піротин

Жовтий – халькопірит

Жовтуватобілий – пірит
354

Світлочервоножовтий – золото

Кремоворожевий – нікелін

Рожевий – борніт

Фіолетоворожевий –
самородна мідь

Синій – ковелін

Синій ковелін (у халькопіриті)

355

Додаток Б
Внутрішні рефлекси

Травянистозелений – малахіт

Яскравозелений – анабергіт

Жовтий – аурипігмент

Жовтокоричневий – каситерит

Світло до темночервоного –
кіновар

Червоний – гематит
356

Жовтуватий – піролюзит,
коричневий – гідрогетит

Коричневий (до червоного) –
манганіт

Темнокоричневий – лімоніт

Рожевий – гейкеліт

Синій – азурит

Голубуватозелений – хризокола

357

358

зелений,
безбарвний

голубий,
зелений,
безбарвний

безбарвний,
зеленуватий,
буруватий

сірий,
темносірий

сірий,
темносірий

сірий,
темносірий

6–7;
слабке

6

7;
чітке

3

4

5

4,5–5,0
409–420
(50)

2,5

2,5–3,0

високий

добре
полірується

добре
полірується

~ сфалериту

1,5
369–465
(50)

безбарвний,
буруватожовтий,
зеленуватий

темносірий

5–9;
сильне

рожеві

2

4–7

1

< смітсоніту
>

3,5–4,5
238–367
(50)

темносірий

Рельєф

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

Внутрішні
рефлекси

Колір і
відтінок

Відбиття
R, %;
№
двовідбиття
ΔR

+

+

+

+/–

+

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

Інші діагностичні ознаки

родохрозит,
MnCO3

кристали з ромбічними
перерізами або суцільні
землисті маси; часто
заміщається піролюзитом,
псиломеланом
внутрішні рефлекси; сильне
двовідбиття (часто
сидерит,
завуальоване внутрішніми
FeCO3
рефлексами); полісинтетичні
двійники
агрегати аморфної й
анабергіт,
Ni3(AsO4)2·8H2 волокнистої будови; заміщає
O
нікелін, хлоантит
аморфні, волокнисті й
халькантит, радіально-променисті
CuSO4·5H2O агрегати; набагато темніший
за церусит
сильні внутрішні рефлекси;
висока як для карбонатів
твердість; ефекти анізотропії
смітсоніт,
ZnCO3
затушовані внутрішніми
рефлексами

Мінерал

Додаток В
Таблиця визначення рудних мінералів

359

сірий

7;
слабке

8

8;
сильне

6

7

8

сірий

10;
сильне

10;
слабке

9–10

10

11

12

сірий

сірий

7–9;
слабке

9

сірий з
рожевим
відтінком
сірий із
слабким
рожевим
відтінком

сірий

Колір і
відтінок

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

2,5–3,0
4,5–5,5
392–412
(50)

безбарвнопрозорий,
жовтуватий

3,0–3,5
158–278
(50)

безбарвний,
жовто-бурий,
зеленуватий

червонооранжевий

3,5–4,0

синій

3,5–4,0
124–156
(20)

2,5–3,0
122–155
(25)

безбарвний,
іноді із
слабким
буруватим
відтінком
зелений

1,5–2,5

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

рожевий,
безбарвний

Внутрішні
рефлекси

< вольфраміту
<< каситериту

добре
полірується

> галеніту
< кальциту

> кальциту
< доломіту

> кальциту
< доломіту

~ церуситу

< кобальтину,
смальтину

Рельєф

+

+

+

+

+

+

+

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)
аморфні, волокнисті й
радіально-променисті
агрегати
разом із церуситом утворює
облямівки навколо галеніту;
на відміну від церуситу, для
англезиту не характерне
двовідбиття

еритрин,
Co3(AsO4)2·
·8H2O

шиєліт,
CaWO4

крокоїт,
PbCrO4

церусит,
PbCO3

октаедричні таблитчасті
кристали

кірки, облямівки
прихованокристалічної й
зернистої будови, по галеніту
кристали табличастої й
призматичної форми;
полісинтетичні двійники
шестуваті й призматичні
кристали, дрібнозернисті
агрегати алотріоморфної
структури

радіально-променисті
азурит,
агрегати, неправильні
2CuCO3Cu(OH)2
скупчення

малахіт,
CuCO3Cu(OH)2

англезит,
PbSO4

Інші діагностичні ознаки

Мінерал

360

сірий

сірий

сірий

сірий

11;
дуже слабке

10–15;
сильне

11–12;
слабке

13;
слабке
(на контакті
зерен)

13

14

15

16

кремовий
12–21
(бурувато17 (>галеніту);
жовтий) до
сильне
сірого

Колір і
відтінок

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

–

1,5–2,0
50–93
(10)

4,5–5,5
290–465
(50)

6,0–7,0
731–1528
(200)

безбарвний,
жовтий,
бурий,
червоний

коричневочервоний

1,0–2,0

3,0–4,0

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

жовті, білі

безбарвний,
жовтий

Внутрішні
рефлекси

+

-

+

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

<
халькопіриту
<< піротину

+

+
~ вольфраміту (чіткі але не
сильні)

дуже високий

дуже низький
< гіпсу

Рельєф

валеріїт,
Cu2S·Fe2S6

гюбнерит,
MnWO4

каситерит,
SnO2

сірка,
S

повеліт,
СаМоО4

Мінерал

заміщує молібденіт і сам
заміщується гетитом; релікти
молібденіту у
псевдоморфозах повеліту
часто більш світла ніж інші
жильні мінерали; ефекти
анізотропії не
спостерігаються через
внутрішні рефлекси
дипірамідальні й
призматичні, метаколоїдні
ниркоподібні кристали;
висока твердість; від рутилу
відрізняється зональною
будовою і низьким відбиттям
призматичні кристали; колір
сприймається по різному,
залежно від оточуючих
мінералів
сильне двовідбиття
і анізотропія; зерна округлої
форми з концентричнозональною будовою;
з халькопіритом утворює
гратчасті й пластинчасті
структури розпаду твердого
розчину

Інші діагностичні ознаки

361

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

Колір і
відтінок

Внутрішні
рефлекси

2,0-3,5
401–592
(100)

3,5–4,0
159–274
(50)

-

безбарвні,
жовтий,
темнокоричневий

сірий із
синім
відтінком

сірий з
фіолетовим
відтінком

16–18

17

22

23

3,0

голубуватожовтий до
червоного

сірий

16–17;
слабке

4,5–5,5
232–626
(50)

~ сфалериту

дуже низький

> магнетиту
< піриту і
арсенопіриту

+/–

+

+

+

вюртцит,
ZnS

патроніт,
VS2

ванадиніт,
Pb5(VO4)3Cl

вольфраміт,
(Fe,Mn)WO4

Твердість,
Ефект
мікротвердість
анізотропії
Рельєф
Мінерал
(оптимальне
(кольоровий
навантаження, г)
ефект)
6,0
колумбіт,
240–900
(Fe,Mn)Nb2O6
у колумбіту
високий
+
630–1070
nанталіт,
у танталіту
(Fe,Mn)Та2O6
(100)
< магнетиту,
5,0–5,5
uетит,
ільменіту,
+
525–620
FeO(OH)
гематиту
(100)

21

рідко світлочервоний
сірий з
і жовто15–17;
коричневим
18
коричневий
слабке
відтінком
(у танталіту
темніший)
сіро-білий
15–18;
з голубим жовто-бурий
слабке,
19
відтінком
сильне
сірий,
15–18;
темно-сірий коричневослабке
20
(на контакті з буруватим червоний
відтінком
зерен)

№

пластинчасті, шестуваті
кристали або суцільні маси;
кристали часто утворюють
радіально-променисті агрегати
нагадує молібденіт і графіт;
зазвичай утворює
дрібнозернисті агрегати
і лускаті маси
рідкісний мінерал;
коломорфні, концентричнозональні з волокнистою або
радіально-променистою
будовою; від сфалериту
відрізняється променистою
структурою і відсутністю
полісинтетичних двійників

призматичні й таблитчасті
кристали; двійники в
поляризованому світлі

таблитчасті кристали,
алотріоморфні зерна;
продукт розпаду твердого
розчину каситериту; від
вольфраміту відрізняється
слабкою анізотропією
коломорфні, волокнисті,
радіально-променисті
агрегати

Інші діагностичні ознаки

362

25

сіро-білий з
7–22;
коричневим
дуже сильне
відтінком

29

27

18–28;
сіро-білий
дуже сильне

сіро-білий

18–21;
слабке

26

28

сіруватобілий з
голубуватокоричневим
відтінком

17–20;
сильне

–

жовточервонооранжевий
білий,
лимонножовтий

червоний,
бурий

1,5–2,0
50–57
(10)
1,5–2,0
26–33
(10)
1,0–2,0
7–12
(5)

5,0–5,5
541–613
(100)

5,0–6,0
593–734
(100–200)

сірий з
темно-бурий
буроватим
(зрідка
або
помітні в
коричневим
імерсії)
відтінком

17–20;
слабке,
чітке

24

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)
5,0–5,5
322–412
(50)

сірий

17–18;
слабке
(на межі
зерен)

Внутрішні
рефлекси

іноді
коричневочервоний

Колір і
відтінок

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

+

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

+
+

< аурипігменту
<<
антимоніту
дещо >
реальгару

< халькопіриту
+
і молібденіту (оранжевий)

+

> манганіту,
піролюзиту
< якобситу,
брауніту,
біксбіту

+
(зеленувато> магнетиту
сірий до
< гематиту
коричневосірого)

~
вольфраміту

Рельєф

від рутилу відрізняється
слабшими внутрішніми
рефлексами, від магнетиту –
ефектом анізотропії

від вольфраміту і гюбнериту
відрізняється відсутністю
внутрішніх рефлексів;
дряпається стальною голкою;
призматичні кристали,
що утворюють радіальнопроменисті зростання

Інші діагностичні ознаки

графіт,
C

таблитчасті зерна
(часто деформовані)

ізометричні й пірамідальні
зерна з полісинтетичними
двійниками (виявляються у
схрещених ніколях і
гаусманіт,
поляризованому світлі); від
MnO·Mn2O3
магнетиту відрізняється
внутрішніми рефлексами,
анізотропією, від брауніту –
сильнішою анізотропією
агрегати пластинчастих і
реальгар,
призматично витягнутих
AsS
кристалів, землисті маси
голчасті, радіально
аурипігмент,
променисті і таблитчасті
As2S3
агрегати

ільменіт,
FeTiO3

ферберит,
FeWO4

Мінерал

363

19

30

Внутрішні
рефлекси

сіро-білий із
зеленуватим
або жовтокоричневим
відтінком

сіро-білий

21–25;
чітке (від
білого до
сіруватобілого)

22–24;
помітне

32

33

дуже рідко

–

безбарвний,
жовтий
(рідше
коричневий,
червонобурий,
зеленуватий)

сіро-білий зрідка темноз голубим коричневовідтінком
червоний

Колір і
відтінок

20–23;
слабке,
помітне на сірувато31
межі зерен і
білий
двійників,
чітке

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

1,0 до 5,0–6,0
503–627
(100)

3,5
209–254
(50)

6,0–6,5
1074–1210
(100)

5,0
412
(50)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

> халькопіриту
< куприту,
гетиту

> ільменіту
< гематиту,
каситериту

≥ магнетиту
< гематиту

Рельєф

+/–

+

+

–/+

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

призматичні кристали, пучки
тонко-голчастих кристалів,
прості колінчасті двійники;
сильні внутрішні рефлекси

кірки, облямівки, пластинки
навколо або в зернах магнетиту
і лепідокрокіту; магнітний; від
магнетиту відрізняється
внутрішніми рефлексами
і голубим відтінком; гематит
світліший, анізотропний,
немагнітний

Інші діагностичні ознаки

бочкоподібні, прожилки,
землисті маси
скритокристалічної будови,
тенорит,
коломорфні агрегати з
CuO
радіально-променисті будовою;
полісинтетичні двійники в
крупних виділеннях
порівняно із сфалеритом
світліший і біліший, з
галенітом – темніший і
псиломелан,
сіріший, з піролюзитом – має
nMn2O3·MnO2
голубий відтінок;
коломорфні, землисті й
сажисті агрегати

рутил,
TiO2

магеміт,
Fe2O3

Мінерал

364
2,0–2,5
64–98
(10–20)

червоний з
оранжевим
відтінком
червоний

24–29;
слабке

39

сіро-білий з
рожевим
(або зеленуватим)
відтінком

сіро-білий
з голубим
відтінком
сірувато24–29
білий з
38 R≤ галеніту;
голубим
слабке
відтінком

23–27;
чітке

37

3,0
212–329
(50)

2,0–2,5
109–135
(20)

–

–

1,0–1,5
4–74
(10)

21–43;
білий, сіро36
дуже сильне
білий

+

слабкий +

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

> галеніту,
борніту,
халькопіриту
< сфалериту

> сурми,
антимоніту
< куприту

+

+

+

+
(рожеві,
< галеніту і
халькопіриту жовтуваті і
сині тони)

2,5
15
(10)

–

21–43

сірий з
голубим
відтінком

35

> магнетиту
< біксбіту

6,0–6,5
584–605
(100)

сірий з
20–29;
темно-бурий
слабке на буруватим
(рідко)
межі зерен відтінком

34

Внутрішні
рефлекси
Рельєф

Колір і
відтінок

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

енаргіт,
Cu3AsS4

кіновар,
HgS

прустит,
3Ag2S·4PbS

молібденіт,
MoS2

тунгстеніт,
WS2

брауніт,
Mn2O3

Мінерал

від станіну відрізняється
світло-рожевим відтінком;
табличасто-призматичні
кристали, суцільні
алотріоморфнозернисті маси
і вкрапленики в інших
мінералах (борніт та ін.)

сильні червоні рефлекси

ізометричні й пірамідальні
зерна (зрідка з двійниками і
зональною будовою); від
гаусманіту відрізняється
слабшою анізотропією;
схожий на магнетит, але
слабомагнітний
голчасті, спутановолокнисті
кристали; схожий на
молібденіт
таблитчасті, лускаті, листуваті
агрегати; характерні
деформовані кристали з
полісинтетичними двійниками;
іноді утворюють сферолітові
утворення
ідіоморфні зерна із зональною
будовою; часто пластинчастодвійникова будова зерен

Інші діагностичні ознаки

365

Внутрішні
рефлекси

темночервоний

червоний

–

–

Колір і
відтінок

сіруватобілий з
голубим
відтінком

сірувато
білий з
голубим
відтінком

сіро-білий
з
фіолетоворожевим
відтінком

сіро-білий з
буруватозеленувати
м відтінком

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

24–30;
слабке,
чітке

25

25–28;
слабке

26–27

№

40

41

42

43

3,5–4,0
206–307
(50)

2,5–3,0
38–44
(10)

3,5–4,0
207
(50)

6,0
920–1062
(200)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

+

>
халькопіриту
~ тетраедриту
< галеніту,
сфалериту

+/–

> міді,
тенориту,
халькопіриту
< гетиту
+
(жовтий,
оранжевий,
фіолетовий)

+
(сині й
коричневі
тони)

>> магнетиту,
гетиту,
ільменіту
~ піриту
< каситериту,
рутилу

< галеніту і
халькозину

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

Рельєф

Інші діагностичні ознаки

порівняно з магнетитом та
ільменітом значно світліший;
внутрішні рефлекси; погано
гематит,
полірується; синювато-білий
Fe2О3
колір на контакті із
сульфідами; важко відрізнити
від лепідокрокіту у якого
нижча R і менша твердість
суцільні зернисті й
прихованокристалічні
куприт,
виділення та ізольовані
Cu2O
ідіоморфні кристали, а також
жилки й облямівки в масі
первинних сульфідів
рідкісний мінерал;
заборонений парагенезис з
штроймерит, акантитом; структура
Cu2S·Ag2S "листки олеандра",
мирмекітові зростання з
галенітом і халькозином
характерні пластинчасті й
полісинтетичні двійники,
зональна будова і трикутники
викришування; від енаргіту
станін,
і люцоніту відрізняється
Cu2FeSnS4 зеленуватим відтінком, від
бляклих руд – анізотропією
і мікротвердістю; утворює
розпад з халькопіритом і
сфалеритом

Мінерал

366

33–36;
слабке

47

48

–

–

білий, сіробілий
з рожевокоричневим
відтінком

31–43;
сильне

сіро-білий
із
зеленувато
-блактним
відтінком

–

сіро-білий
з голубим
відтінком

31

28–39;
чітке

2,5–3,0
166–187
(20–50)

2,0–3,0
155–185
(20–50)

2,5–3,0
70–98
(20)

2,0–2,5 до 6,5
(у кристалах)
161–321
(50)

> антимоніту,
галеніту
<
халькопіриту

≥ антимоніту
≤ сфалериту

> акантиту,
галеніту,
< борніту,
тенантиту

~ брауніту

> акантиту
< галеніту

2,5
72–109
(20)

червоний,
коричневочервоний

46

45

Рельєф

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

Внутрішні
рефлекси

сіро-білий
не має,
з
буруватий
коричневовід домішки
кремовим
гетиту
відтінком

Відбиття
Колір і
R, %;
двовідбиття відтінок
ΔR
26–29
сірувато
R≤
білий з
44 галеніту;
голубим
чітке,
відтінком
сильне

№

+

+

–
дуже слабко
анізотропний

+/–
(жовтоголубуватосірий)

+

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

голубий (рідше рожевий)
відтінок; тріщини спайності
й пластинчаста будова

від інших мінералів марганцю
відрізняється більш високим
відбиттям; порівно з
псиломеланом світліший
і жовтіший, браунітом
і гаусманітом – світліший;
коломорфні, оолітові агрегати,
часто з концентричнозональною структурою

стовпчасті або подовжені
й пластинчасті кристали,
а також суцільні маси

Інші діагностичні ознаки

волокнисті і голчасті кристали,
рідше – зернисті агрегати, а
також включення в антимоніті;
в певних розрізах легко
сплутати із антимонітом
алотріоморфні зерна або
тонкопластинчасті кристали;
характерні пластинчасті
бурноніт,
двійники, що розвиваються
2PbS·Cu2S·Sb2S3
у двох напрямках; під час
вивітрювання заміщається
халькозином і ковеліном
бертьєрит,
FeS·Sb2S3

халькозин,
Cu2S

піролюзит,
MnO2

піраргерит,
Ag3SbS3

Мінерал

367

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

Колір і
відтінок

35–43;
слабке

–

білий
(дуже
слабкий
жовтий
відтінок)

червоні

рідко
червоний

–

Внутрішні
рефлекси

сіро-білий з
голубуватозеленуватим
відтінком

37–43;
білий із
сильне, біле слабким
52
до сіро- зеленуватим
зеленого
відтінком

50–36
(> галеніту)
51
слабке (на
межі зерен)

50

білий
(порівняно з
34;
галенітом) з
49 слабке (на
голубуватомежі зерен)
зеленуватим
и відтінками

№

2,5
96–121
(20)

2,0
118–172
(50)

2,5–3,0
147–182
(20–50)

2,0–2,5
20–30
(10)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

< галеніту

<
халькопіриту,
> вісмуту,
≥ галеніту

< галеніту і
бурноніту

< галеніту

Рельєф

+
(білого до
сірозеленого)

+
пряме
погасання

+

+
слабка

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

джемсоніт,
4PbSFeS3Sb2

вісмутин,
Ві2S3

буланжерит,
5PbS·2Sb2S3

акантит,
Ag2S

Мінерал

голубувато-зелений
відтінок; утворює
вкрапленики і тонкі
прожилки; утворює
структури розпаду
(червоподібні виділення) з
галенітом; низька
мікротвердість
часто волокнисті або
голчасті агрегати; від
антимоніту відрізняється
анізотропією, від
джемсоніту – слабким
ефектом двовідбиття,
анізотропією
жовтуватий відтінок;
подовжено-шестуваті
кристали; ΔR слабше ніж у
антимоніта; визначення
кольору ускладнена через
асоціацію з вісмутом, поряд
з яким вісмутин має
сірувато-голубим
голчасті, а частіше
радіально-променисті
агрегати; без поляризатора
можна спутати з галенітом
(подібний колір і R)

Інші діагностичні ознаки

368

38–51;
сильне

53

–

56

сіро-білий
з рожевожовтим
відтінком

52–58;
слабке

–

білий з
51–54
кремовим,
55 R > галеніту
жовтослабке
рожевим
відтінком

–

–

білий,
світлосірий

50–55
білий з
54 R > галеніту голубим
слабке
відтінком

Внутрішні
рефлекси

Колір і
відтінок

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

1,5–2,0
25–76
(10)

5,5–6,0
898–1127
(100–200)

4,5–5,0
430–751
(100)

2,0–2,5
65–153
(10–20)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

тетрадиміт,
Ві2Те2S

<телуровісмутиту,
галеніту,
вісмутину,
халькопіриту

+

арсенопірит,
FeAsS

сафлорит,
СоAs2

> смальтину,
+
піротину,
(зеленувати
магнетиту
й, рожево< кобальтину,
голубий)
піриту

+
(жовтий,
голубий)

антимоніт,
Sb2S3

> аурипігменту,
+
< бурконіту, (від бурого
галеніту,
до синьохалькопіриту
сірого)

>скутерудиту
<арсенопірит
у, кобальтину

Мінерал

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

Рельєф

менш анізотропний, ніж
телур; землисті агрегати і
пластинчасті кристали

суцільні, сплутано-волокнисті,
радіально-променисті і голчасті
агрегати; пластинчасті
двійники, пряме і хвилясте
погасання; порівняно з
галенітом має голубий відтінок
кристали з двійниками і
зональною будовою;
зіркоподібні трійники; від
сульфоарсенідів і
сульфоантимонідів
відрізняється нижчою
твердістю
кристали ромбічної й
призматичної форми;
зірчасті зростки; можна
перепутати із білими
мінералами піритового і
марказитового рядів; від
більшості схожих мінералів
відрізняється високою
твердістю

Інші діагностичні ознаки

369

білий

–

–

білий з
рожевим
відтінком

59–62;
слабке

60

70–74
61 (>галеніту);
слабке

–

білий з
кремовим
відтінком

58-66;
слабке

59

–

Внутрішні
рефлекси

білий
53–56
58 R > галеніту; (кремовобілий)
слабке

Колір і
відтінок

–

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

білий з
рожевим
53–56
або
57 R > галеніту;
голубим
сильне
відтінками

№

3,0–3,5
88–135
(20-50)

1,5–2,0

2,0–2,5
29–87
(10–20)

5,5–6,0
556–629
(100)

5,0
588–683
(100–200)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

+

< сафлориту
~ скутерудиту,
нікеліну

>вісмуту,
антимоніту

> тетрадиміту
< вісмутину

+

+

+

+

дещо >
сфалериту і
піротину
< бретгауптиту
і арсенопіриту

< калавериту
> алтаїту

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

Рельєф

Інші діагностичні ознаки

сурма
самородна,
Sb

добре полірується; заміщує
антимоніт Sb і Ag,
трапляється у вигляді дрібних
агрегатів в Sb-Ag мінералах;
від Ag відрізняється
анізотропністю, від Ві –
більшою твердістю і
однорідною будовою; іноді
трикутники викришування

телуровісмутит, порівняно з терадимітом не
Ві2Те3
такий анізотропний

призматичні зерна;
зіркоподібні зростання; від
арсенопіриту відрізняється
гудмундит,
меншою мікротвердістю
FeSbS
і сильнішим двовідбиттям;
яскравий кольоровий ефект
анізотропії
гіпідіоморфнозернисті й
радіально-променис-ті агрегати
(переважають голчасті
рамельсбергіт,
кристали); полісинтетичні
NiAs2
двійники; зональна будова;
часто утворюється по
хлоантиту і нікеліну
схожий на тетрадиміт і миш'як,
телур
відрізняється за відтінком;
самородний,
тонкозернисті агрегати
Те
алотріоморфних зерен

Мінерал

370

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

4

14

16

17

19

20

№

62

63

64

65

66

67

–

сірий з
коричневим
відтінком
-

темнобуровосірий,
жовтий,
сірий з
зеленуватокоричневим
бурий
відтінком
сірий (іноді
безбарвний,
із слабким
жовтий
голубим,
(рідше
фіолетовим,
бурий),
зеленуватим
червонуватий
відтінком)
світлонасичений
сірий із
темнозеленуватим
червоний
відтінком
–

–

–

> халькопіриту,
станіну,
тетраедриту,
< піротину,
магнетиту,
ільменіту
~ магнетиту
< брауніту
>> піротину і
сфалериту
<<гематиту
<ільменіту

3,5–4,0
153–270
(50)
6,0
724–745
(100)
5,0–6,5
535–695
(100)

–

перемінний

5,5
782–839
(100)

> магнетиту
< гематиту

6,5
1036–1566
(100)

темночервонокоричневий

сірий

–

2,0–4,0

світлозелений,
голубий

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

темносірий

Рельєф

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

Внутрішні
рефлекси

Колір і
відтінок

Інші діагностичні ознаки

сильні внутрішні рефлекси;
полісинтетичні двійники

магнетит,
Fe3O4

ізометричні кристали (часто
з пластинками розпаду
ільменіту); від сфалериту
відрізняється буруватим
відтінком; магнітний

якобсит,
ізометричні кристали (куби,
MnO·(Fe,Mn)2O3 октаедри); магнітний

сфалерит,
ZnS

заміщує сульфіди міді в
зонах окиснення сульфідних
хризокола,
руд; прожилки аморфної або
CuSіО3·nН2О
прихованокристалічної
будови
ізометричні або округлі зерна;
від магнетиту відрізняється
хроміт,
мікротвердістю, низьким
(Mg,Fe)Cr2O4
відбиттям і внутрішніми
рефлексами; немагнітний
кірки, ниркоподібні утворення,
землисті маси коломорфної чи
уранініт,
концентрично-зональної
UO2
будови, коломорфні виділення
чорного кольору

Мінерал

371

30

31

71

72

23

69

29

22

68

70

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

насичено
кривавочервоний
темнозелений,
жовтий

сіро-білий
слабкий
коричневий
відтінок

сіро-білий
(слабкий
зеленуватий
відтінок)

сіро-білий
іноді
з рожевим
чи
коричневозеленувато- червоний
коричневим (в імерсії)
відтінком
сіро-білий
із
зеленувато–
жовтокоричневим
відтінком

сіро-білий коричневоз
червоний
голубувато- (проявляютьс
зеленим
я рідко)
відтінком

Внутрішні
рефлекси

Колір і
відтінок

>> галеніту
~
халькопіриту
< сфалериту

<< сфалериту

3,0–4,0
317–375
(50)

>> галеніту
~ халькопіриту
< сфалериту

<< сфалериту

добре
полірується

Рельєф

3,0–4,0
328–367
(50)

3,0–3,5
308–397
(50)

3,5–4,0
150
(50)

4,0
485–508
(100)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

–

–

–

–

–

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

фрейбергіт,
3(Cu,Ag)2S·
·Sb2S3

тетраедрит,
3Cu2S·Sb2S3

тенантит,
3Cu2S·As2S3

алабандин,
MnS

гауерит,
MnS2

Мінерал

утворює включення в
галеніті, борніті; асоціює з
тенантитом, тетраедритом

слабкі внутрішні рефлекси;
коричневий відтінок;
алотріоморфні зерна або
ізометричні кристали

рідкісний мінерал;
трапляється в Mn родовищах
осадового походження;
відсутній в родовищах
сульфідних руд
схожий на сфалерит;
ізометричні або
алотріоморфнозернисті
агрегати
від станіну і бурконіту
відрізняється ізотропністю,
від тетраедриту – голубуватозеленим відтінком і яскравими
рефлексами червоного
кольору; окиснюється
з утворенням ковеліну,
малахіту, азуриту

Інші діагностичні ознаки

372

56

59

76

77

53

74

53

43

73

75

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

–

–

–

–

–

білий із
слабким
кремовим
відтінком

білий з
голубим,
жовтим
відтінком

світложовтуватобілий

кремовобілий

Внутрішні
рефлекси

білий

Колір і
відтінок

–

> арсенопіриту,
кобальтину
~ марказиту,
гематиту
< каситериту
< магнетиту

6,0–6,5
1144–1374
(100)
4,0–5,0
132–141
(50)

–

–

< сафлориту,
нікеліну

5,0–5,5
268–402
(50)

Твердість,
Ефект
мікротвердість
анізотропії
Рельєф
(оптимальне
(кольоровий
навантаження, г)
ефект)
2,5
> буланжериту
–
64–110
< халькопіриту
(10–20)
> нікеліну
~ рамельс5,5–6,0
бергіту,
–
589–729
сафлориту
(100)
<< арсенопіриту, піриту,
кобальтину

залізо
самородне,
Fe

пірит,
FeS2

хлоантит,
NiAs2

скутерудит,
CoAs3

трикутники викришування

галеніт,
PbS

від срібла, вісмуту, сурми
і домейкіту відрізняється
магнітністю

кубічні обриси кристалів;
високий рельєф і твердість

ізометричні зерна, часто
зональної будови; у
відбитому світлі не
відрізняється від смальтину

кристали кубічного обрису
(іноді із зональною
будовою); від смальтину
і хлоантиту відрізняється
більшою мікротвердістю

Інші діагностичні ознаки

Мінерал

373

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

62

69

72

95

№

78

79

80

81

Внутрішні
рефлекси

–

–

–

–

Колір і
відтінок

білий з
кремовим
відтінком

білий із
зеленуватим
відтінком

яскравобілий

яскравобілий (з
кремовим
відтінком)
2,5–3,0
41–57
(10–20)

> галеніту,
< сфалериту,
~ халькопіриту

> сфалериту
< піротину

4,0–4,5
114–146
(50)

–

–

–

–

≥ нікеліну
~ рамельсбергіту
<< арсенопіриту,
піриту,
кобальтину

< галеніту

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

Рельєф

3,0
46–60
(10–20)

5,5–6,0

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

срібло
самородне,
Ag

платина, Pt
поліксен,
(Pt, Fe)

алтаїт,
PbTe

смальтин,
(Co,Ni)As3-x

Мінерал

від галеніту відрізяється
високим відбиттям; від
телуру – ізотропністю; добре
полірується; в окремих
розрізах спостерігаються
трикут-ники викришування;
часто агрегати мають
кубічну форму; включення в
галеніті, геситі
перебуває в парагенезисі із
хромшпінелідами і
титаномагнетитами в
дунітах і перидотитах,
піроксенітах
темніє на повітрі; велика
кількість подряпин і
заглиблень у поліровці;
алотріоморфні зерна, рідше
дендритові й скелетні форми

алотріоморфні зерна; від
хлоантиту відрізняється
високою мікротвердістю;
поряд з галенітом жовтобілий

Інші діагностичні ознаки

374

Колір і
відтінок

синій до
синьобілого

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

5–21;
сильне
82 (від світлосірого до
синього)

–

–

–

34–66
жовтувато84 R > галеніту;
білий
слабке

рожевожовтий,
кремовожовтокоричневий

кремовий,
кремоворожевокоричневий

86

37–42;
чітке,
слабке

37–41
85 R > галеніту;
слабке

–

Внутрішні
рефлекси

коричневорожевий,
26-36
83 R>галеніту; кремовий з
рожевим
сильне
відтінком

№

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

+

>> халькопіриту,
4,0
сфалериту
290 (гекс.)
~ нікеліну
373–409 (моно.)
< арсенопіриту,
(100)
піриту

+
(в імерсії)

+

> галеніту
< миш'яку,
халькопіриту

+

+
> халькозину
(від
< галеніту і
червоного
<< халькодо синього)
піриту

Рельєф

> халькопіриту
< сфалериту,
піротину

3,5
199–228
(50)

3,5–4,0
141–169
(5)

1,0–1,5
40–74
(25)

1,5–2,0
77–90
(20)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

піротин,
FenSn-1

кубаніт,
CuFe2S3

дискразит,
Ag3Sb

iтернбергіт,
Ag2S·Fe4S5

ковелін,
CuS

Мінерал

на повітрі темніє; утворює
тверді розчини з; відбивна
здатність нижча ніж у
постійних супутників
дискразиту – срібла і сурми
трапляється переважно в
халькопіриті у вигляді
паралельних пластинок; від
халькопіриту відрізняється
сильнішою анізотропією,
двовідбиттям і коричневим
або рожевим відтінком,
меншою твердістю; магнітний
магнітний; часто
полісинтетичні двійники;
утворює розпад з
пентладитом та емульсійну
вкрапленість у сфалериті;
магнітний

призматичні й таблитчасті
кристали

тонкі прожилки, облямівки і
коломорфні виділення в
халькозині, халькопіриті й
сфалериті та ін.; анізотропією
відрізняється від халькозину,
який часто ізотропний

Інші діагностичні ознаки

375

Відбиття
Колір і
R, %;
двовідбиття відтінок
ΔR
43–54
R > галеніту;
рожевий,
сильне
(плеохроїзм
світло87
жовтувато- фіолетоворожевий
червоний;
червонофіолетовий)

–

–

жовторожевий,
кремоворожевий

47–52
89 R > галеніту;
сильне

жовтуватобілий з
50–56
зеленуватим
R
>
галеніту;
90
або
сильне
рожевим
відтінками

–

–

жовтий

5,0–5,5
412–449
(50)

6,5–6,0
824–1119
(100–200)

5,0–5,5
412–489
(50)

3,5–4,0
184–223
(50)

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

Внутрішні
рефлекси

46–47
88 R > галеніту;
дуже слабке

№

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

+
слабкий

> піротину,
< піротину
але більше
мельніковіту

+/–

> срібла,
+
халькопіриту
< сафлориту
(рожевожовтий,
<< арсенозеленуватий)
піриту і
піриту

> галеніту
< сфалериту,
піротину і
пентландиту

дещо <
+
нікеліну,
(світлосафлориту,
зелений,
смальтину,
жовтоскутерудиту
зелений,
< кобальтину, синюватоарсенопіриту зелений)

Рельєф

Інші діагностичні ознаки

марказит,
FeS2

нікелін,
NiS

халькопірит,
CuFeS2

кристали подовженопір'їстої й таблитчастої
форми, коломорфні агрегати
з концентрично-зональною
чи радіально-променистою
будовою; поряд з піритом
відрізняється зеленим
відтінком

почкоподібні, радіальнопроменисті, концентричнозональні агрегати, часто
зерна із зональною будовою;
сітчасті двійники

полісинтетичні двійники;
часто містить пластинки
кубаніту і "зірочки"
сфалериту; може
утворювати структури
розпаду в борніті, сфалериті,
кубаніті, станіні, мілериті

сильне двовідбиття і
брейтгауптит, анізотропія; від нікеліну
NiSb
відрізняється кольором
анізотропії

Мінерал

376

рожевобілий

світложовтий

52
R > галеніту

91

52–58
92 R > галеніту;
дуже слабке

95

24

рожевий,
буруваторожевий
(рожевий у
свіжій
поліровці)

світло55–58
білий з
93 R > галеніту;
жовтуватим
слабке
відтінком
білий з
60–68
рожево94 (> галеніту);
кремовим
слабке
відтінком

Колір і
відтінок

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

–

3,0
100–124
(20)

+

–
> галеніту,
слабохалькозину,
анізотроп< халькопіриту
ний

< вісмутину

2,5
16–26
(5–10)

–

3,0–3,5
225-376
(50)

+

+
(від
< сфалериту,
голубуватопентландиту
сірого до
> халькопіриту
жовтобурого)

–

+

> смальтину,
скутерудиту,
арсенопіриту
< піриту

5,5
948–1079
(100–200)

> піраргіриту
~ галеніту <
халькопіриту

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

Рельєф

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

2,5
213–237
(20–50)

–

–

Внутрішні
рефлекси

борніт,
Cu5FeS4

вісмут
самородний,
Ві

калаверит,
(Au, Ag)Te2

мілерит,
NiS

кобальтин,
CoAsS

Мінерал

асоціація з іншими
телуридами золота, срібла і
вісмуту; заміщується
золотом
двійникова будова; після
полірування швидко тьмяніє
і стає жовтим з
червонуватим відтінком
рожевий відтінок
спостерігається у свіжих
поліровках, коричневоголубувато-фіолетовий – у
старих; агрегати
алотріоморфних зерен у
вигляді облямівок і тонких
жилок; утворює структури
розпаду із халькопіритом,
халькозином, тетраедритом

світліший за халькопірит,
жовтіший за пентландит;
голчасті або радіальнопроменисті агрегати

забарвлення і висока
мікротвердість; ізометричні
(куби, октаедри) кристали

Інші діагностичні ознаки

377

81

84

84

99

100

101

54

97

58

49–53

96

98

Відбиття
R, %;
двовідбиття
ΔR

№

–

–

світложовтий

–

білий з
кремовим
відтінком

яскравожовтий

–

світлокоричневосірий

–

–

світложовтий

рожевий

Внутрішні
рефлекси

Колір і
відтінок

~ халькопіриту
> галеніту
< сфалериту

~ халькопіриту
> галеніту
< сфалериту

2,5–3,0
50–59
(10–20)

2,5–3,0
68–82
(10–20)

> сфалериту
< піриту

4,0–6,0
668–861
(100–200)

> халькозину і
халькопіриту
< куприту

> халькопіриту
дещо <
піротину

3,5–4,0
195–223
(50)

5,5–6,0
616–729
(100)
2,5–3,0
111–143
(50)

Рельєф

Твердість,
мікротвердість
(оптимальне
навантаження, г)

–

–

–

–

–

–

Ефект
анізотропії
(кольоровий
ефект)

електрум,
Au, Ag

золото
самородне,
Au

мідь
самородна,
Cu

шмальтин,
CoAs2

бравоїт,
(Fe,Ni)S2

пентландит,
(Fe,Ni)S

Мінерал

трикутники викришування;
трапляється як продукт
розпаду у піротині (від
останнього відрізняється більш
високим відбиттям і кольором,
ізотропністю, трикутниками
викришування)
у відбитому світлі схожий на
піротин; кубічні кристали із
зональною будовою або
псевдоморфози по
пентландиту
ідіоморфні кристали із
зональною будовою і
зернисті агрегати
високе відбиття;
характерний колір;
парагенезис
високе відбиття; добре
полірується зі значною
кількістю подряпин; форма
виділень –
алотріоморфнозернисті
агрегати, пластинки,
прожилки, вкрапленість
подібний до Au і Ag,
відрізняється хімічним
аналізом; ізометричні й
неправильні зерна (рідше
жилки і дендрити)

Інші діагностичні ознаки

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Мінерал
Азурит
Акантит
Алабандин
Алтаїт
Анабергіт
Англезит
Антимоніт
Арсенопірит
Аурипігмент
Бертьєрит
Борніт
Бравоїт
Брауніт
Брейтгауптит
Буланжерит
Бурноніт
Валеріїт
Ванадиніт
Вісмут
Вісмутин
Вольфраміт
Вюртцит
Галеніт
Гауерит
Гаусманіт
Гематит
Гетит
Графіт
Гудмундит
Гюбнерит
Джемсоніт
Дискразит
Електрум
Енаргіт
Еритрин
Залізо
Золото
Ільменіт
Калаверит
Каситерит
Кіновар
Кобальтин
Ковелін
Колумбіт, танталіт
Крокоїт
Кубаніт
Куприт
Магеміт
Магнетит
Малахіт
Марказит

№ у табл.
9
49
69
79
3
7
53
55
28
47
95
97
34
87
50
48
17
21
94
51
20
23
73
68
26
40
19
29
57
16
52
84
101
39
6
77
100
25
93
15
38
91
82
18
11
85
41
30
67
8
90

№
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

378

Мінерал
Мідь
Мілерит
Молібденіт
Нікелін
Патроніт
Пентландит
Піраргерит
Пірит
Піролюзит
Піротин
Платина, поліксен
Повеліт
Прустит
Псиломелан
Рамельсбергіт
Реальгар
Родохрозит
Рутил
Сафлорит
Сидерит
Сірка
Скутерудит
Смальтин
Смітсоніт
Срібло
Станін
Сурма
Сфалерит
Телур
Телуровісмутит
Тенантит
Тенорит
Тетрадиміт
Тетраедрит
Тунгстеніт
Уранініт
Ферберит
Фрейбергіт
Халькантит
Халькозин
Халькопірит
Хлоантит
Хризокола
Хроміт
Церусит
Шиєліт
Шмальтин
Штернбергіт
Штроймерит
Якобсит

№ у табл.
99
92
36
89
22
96
44
76
45
86
80
13
37
33
58
27
1
31
54
2
14
74
78
5
81
43
61
65
59
60
70
32
56
71
35
64
24
72
4
46
88
75
62
63
10
12
98
83
42
66
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