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Вступ
М1кроскогачний метод доелидаень' г1рськш: пор!д 1 мгнерал!в е

найпоширеншим,досконалим та ефективним методом вивчення шрських
пор!д. В!н дае змогу з мШмалышми витратами кошт!в та часу не т!ль-
ки встановити назв.у породи, але и оцгнити П мгнералъний та Х1м1ч-
ний сшгад,Ф1зичн1 властивост! I ,нарешт1,геолог!чн! та термодинам!чш
умови 'утворення. Так! унткальн! можливост! методу недоступн!
йодному з сучасних методов досл!даення минеральной сировини.Вони
зумовлеш перш за все тхсною заленшстю оптичяих властиБОстей
м1нерал!в в!д 1л х1м!чного складу, що, в свою чергу, е пох!дни?д
термо,цинам1чнш: та ф1зико-Х1м!чних: параметр!в умов кристал!зацН.З
1ншого боку, т!льки завдяки цьому методу можна виявити м!кробудову
породи та характер зм!нення м1нерал!в ,що И складають, 1 таким
чином виршити питатшя про походаення породи. '

Одним 1з головних напрямк!в мхкроскошчних досл!даень е
визначенля . м1нерального складу порхд, що потребуе вивчення
д1агноотич1гих ознак, зокрема оптичних властивостей окремих
м1нерал!в.--Докладн1ше вони представлен! в яовгдниках з оптичноУ- '
м!нералог!1 В.'Н.Лодочникова / Главные породообразующие минера- -
лы, 1974/, А.Н,В1нчела / Оптическая минералогия, 1949/,
В.Е.Трьогера / Оптическое определение породообразующих минералов,
1968, 1980/, як!, на превеликий жаль, стали'-шеи майже "
б1бл1ограф1чним раритетом, недоступним сучасному студенту,
Зважаючи на це, а також на те, що украХномовний пос!бник з
кристалооптичних властивостей мхнералхв взагал! не видавався,
вважаемо, що запропонован! методичщ вказ1вки у даяк!й м!р|
компенсують деф!цит учбово! л!тератури такого типу.



Правила користування дов!дником

На в! дм! ну в!д попередатх пос!бник!в з крйсталооптики
м!нерал!в, запропонований дов!дник м!стить як д! агностичн.1 таблиц!
- визначники м!нерал!в, так I докладний !х опис' у текстов! и
частия!„ Це дае змогу досить швидко визначити досл!,пжуваний
м!нерал за допомогою таблиць 1 уточнити в • аписов! и частин!
особливост! його складу, розповсюдаеностг та характеру вторинних
зм!н. • •

Для зручност! користуваняя дов!дником у таблицях, описах та
рисунках, а також в алфав!тному покажчику кожен м!нерал ф!гуруе
'гад единим особистам номером. 3 т! ею ж метою вс! описи м!нерал!в у
текстов!и частик! наведен! за ун!ф! кованою схемою, а саме: при -
опис! кожного м!нералу .в пункт! I дана характеристика
розповсюдженост! м!нерал!в у породах р!зного складу та генезису; у
пункт! 2 в стисл!й форм! подан! найб!льш характерн! оптичн! '
властивост! м!нерал!в, як! переважно доповнюють табличн! дан!; у
пункт! 3 перел!чен! схож! за оптичними властивостями м!нерали та
1л в!дм!ни; у пункт! 4 наведена характеристика найб!льш поширених
вторинних зм!н м!нерал!в, якщо так! е.

Систематизация та групування м!нерал!в у дов!днику побудован!
за принципом 1х походаення та розповсюдженост!.. в породах
магматичного, метаморф!чного та осадового генезису, Осюльки поряд
!з специф!чними м!нералами, поширеними майже вшслючно в породах
одного генеточного типу, !снують м!нерали гетерогенного
походження, опис останн!х наведений разом з тими м!нералами, в
асоц!ацП з якими вони зустр!чаються найб!льш часто,

У дов!днику пропонуеться така посл!довн!сть визначення
невтдомого м!нералу. Перш за все, за вйзначе!Бши показииками
заломлення та силою пода!иного -св!тозаломлення знаходять
в!дпов!дн! м!нерали у пошуков!й таблиц!. В останшй мтнерали
розташован! в посл!довност! зростання цих констант, Кр!м того, в
таблиц! наведен! оптичний знак та в!сш.стъ, Використання пошуково!
таблиц!, таким чином, дозволяв обмежити к!льк!сть можливих
м!норал!в, а також уберегти. доел!дайка в!д грубих помилок при
визначенн! нев!домого м!нераду/ У бхльшост! ?'"' випадк1в
к!льк!сть схожих за цими константами м!нерал!в не шревишус З-б,
що розмщуються в одцпй '1ся!тишд! пошуково! ''таблиц!. Для '

дочатк!вц!в, що не мають навик!в точного визначення наведених
констант, пропонуеться розширити перел!к схожих м!нерал!в за
рахунок сус!дних кл!тинок. . Але ! в цьому випадку к!льк!сть
м!нерал!в !з схожими властивостями не перевщить 10-12, Детальне
визначення складу м! нералу проводиться за допомогою д! аграм -
"склад - оптичн! властивост! "..

Скорочення та позначення, прийнят! у дов!днику

Форма зерен
Спайшсть
Подовження м!нерал!в позитивне, негативне
Оптичний знак м!нерал!в
Плошдша оптичних в! сей
Схема абсорбцН св!тла м! нералами, що вказуе на
в!дносну ! нтенсивн! сть ("густину") забарвлення за
трьома напрямками абсорбщ!
Сила пода! иного св!тлозаломлення
.Кути, як! утворен! м!ж елементами !ндакатриси
та кристалограф!чними напрямками '
Характер дасперс !1 оптичних в! сей

1-
(-)
П,0.0.
ыр< мт<

г. > V



Пошукова таблиця-визначник найпоширенШих
• м1нерал!в у прських породах

Продовження пошуково! таблиц!-визначника найпоширен!ших
м1нерал!в у г!рських породах

пе
або
по

<1.5

1-50-
1.54

1 . 54 -
1.58

1.58-
1.65

1.65-
1.70

1.70-
1.80

>1.8

Сила , пода! иного св!тлозаломлеиня

0

алофан '
галуазит •
флюорит
оп"ал
сода л! т

скло
галуазит

б!тум
скло
галуазит

скло
колофан
вуПлля
б!тум

вуплля
б!тум

шп!нелъ
везув!ан
вуг!лля
б!тум

гранати
хром!т

0.0 - 0.005

анальцим - ®
тридим!т + 0
КЭШФИН1Т - Ф

лейцит + ®
нефе л! н - ф

нефе л! н - «в
халцедон + ®
каол!н!т - 0
пен!н - 0
антигорит - 0
клинохлор + 0

евд!ал!т + ф
апатит - ф
деле сит ± 0
фосфата - ф

рибек!т - 0
везув! ан - Ф
Ц013ИТ + 0

везув! ан - ©

0.005 - 0.010

Г! ПС •*• 0
кал! шпата - о
альб!т •»• а

кварц •«• о.
ОЛ1ГОКЛЗЗ - 0
андезин + о
Лабрадор + о
61 тонн 1 т - 0
ДИК1Т ' + в
сорпентип ± о
СКЯПОЛ1Т • - «I*
каолин т . - о

топаз •« о
андалузит - 0
целестин + 0

мол! л! т ± Ф
енотатит •'• 0
арфводсон!т- 0
шамозит - о
КЛИН01Д013ИТ1 0

ввзув!ан - о>
КЛШЮЦ013ИТ + 0
хлорито!д + о
корунд - Ф

О . О З О - 0.015

аитофшт + ©

корщерит - 0
анор'гит - 0

воластошт + 0

рогова
обманка - '0

бронзит ± 0
тюрииПт - 0

пшрстен - 0
ставрол!т +• 0
Д1СТ9И - 0

ШООЛ1Т + Ф .1-

УМОБН! позначення: знак м!нералу позитипиий - <•
ногативний

пе
або
по

<1.5

1.50-
1.54

1*54-
1.58

1,58-
1,65

1.65-
1.70

1.70-
1.30

>1.8

Сила по да! иного св!тлозаломлення

0,015 - 0.025

канкрин!т - Ф
антоф!л!т ± ©

г!драрг!л1т+ 0
алун!т + ©

антоф1л!т ± 0
глаукофан - 0
турмал!н - ®
рогова

обманка - 0
тремол!т - 0

сшйманХт + 0
д!опсид + 0
авПт . + 0
сал!т + 0
гастингсит - 0
П1ЖОН1Т + 0
актинол1т - 0
рогова

обманка - 0

гастингсит - 0
ортит •*• 0

0.025 - 0.035

.

монтморилон!т
- 0

_ скапол1т - ©
глаукон!т - 0
антоф!л!т ± 0
Пр0Н!Т + 0

кум!нгтон!т± 0

авг!т + 0
ортит + 0
6П!ДОТ - 0

О.О35 - 0.050

анпдрит •*• 0
тальк - 0
флогогйт - 0
П!рОф!л1Т - 0
мусков!т - 0

П1роф1л1т - 0
.. флогоп!т - 0

прен!т •«• 0
нонтрон!т - 0
610ТИТ - 0

форстерит + 0
кум1нгтон!т± 0
хшзол!т - 0
керс5тит — 0

д! а спор •*• 0
Т1-авг1т + 0
еПрин - 0
монацит + 0
П1ЖОН1Т •*- 0
!дингсит - 0
фаял!т ' ' - 0
циркон •»• ф

> 0.050

кальцит - Ф

долом! т - ©
магневит - Ф
кальцит - Ф

до лом! т - Ф
магнезит - ф
кальцит - Ф

сидерит - Ф
до лом! т - Ф
кальцит - ф
магнезит - ©

кальцит - ф
б!отит ,- 0
долом!т - Ф
сидерит - Ф
магнезит - Ф

магнезит - ®
ксенотим '- ф
еПрин - 0
сидерит - ф

сфен •*• 0
каситерит + ©
рут! л + ©
гетит - 0
манган!т + 0

осн! сть однов1сний .- ©
ДВОВ1СНИЙ - 0.



• КРИСТАЛООПТИЧНА ХАРАКТЕРИСТЖА

ТА ПОШИРЕНГСТЬ ЩНЕРАЖВ

ПОРОДОУТВОШОЧГ ШНЕРАЛИ ПЕРЕВАЖНО

мдгмА'гачного походшшня

I. ОЖВШ

Мхнерали групи о л! в! ну утворюють !зоморфний ряд - форстерит. -
Мд25±0^- (0-10% Ра) - ХрИЗОЛ1Т (10-30% Ра) - Г!аЛОСИДврИТ (30-ВДЯ
Ра) - ГОрТОШШТ (50-70% Ра) - ферОГОрТОНОЛХТ (70-00Ж Р*) ~ .
фаял!т - Ре2зю^ - (>90% Ра).

Сингонхя ромб!чна
1. ОЛ1в1ни найпоширвН1ш1 в магматичних породах ультра-

'основного та основного складу. 1нодц зустр1чаються в киодас
породах шреваншо вулкан!чного походаення. Малопоширон! вони :;в
метаморф1чних породах, да присутн! в деяких сшакатнизс мармурах, в
осадочних породах повн! стю в!дсутн!.

Члени ряду хризол1т-гортонол!т нагча<гппю зустр1чаготьоя в
вивержених породах, форстерит - у метаморф1чних.

2. Характерними даагностичними ознаками олхв1н1в у шл1фах е
хзометрична або короткопризматична форма, в1дсутн!сть забарвлення,
'•високий рельеф та р!зка шагрень, Останн! швидко посилюються при
переход! в!д форстериту до фаялхту. Сильно зал!зист1 ол1в!ни
можуть бути ледь забарвленх в оранжево-жовтий кол!р. Спайн1оть, як.
правило, не спостер!гаеться, за винятком ол!в!н!в вулкан!чних
пор!д, у яких може бути виражена недосконала спайнхсть по (001), а
перер!зи зерен матимуть характерну ромбовидну або шестикутну
форму.Згасання вхдносно спайност! пряме, подв!йяе св!тлозаломлення
другого та третьего порядку, Ол1в1ни двовхсн!, оптичний характер
форстериту - позитивний, а вс!х 1нших член!в ряду - негативний.

3» В1д моноклинних гйроксенЛв ол!в!ни В1др!зняються високим
рельефом/ р!экою „шагренню, прямим згасаиням та великим кутом
(близьким до 90°) оптичних В1сей» а в!д ромб!чиих п1роксен!в, з

1

20 4 О Мел.% 60 , Л О

1. Група о л т в т н у

Ми I с

1,а. Форстерит 1,6', Фа ял т т

9 '



г-6,гйроксени 2.ромб1чн1 гйроксзии

якими вони часто сум! оно зустрхчаються в ультра о сновних та
основних породах - високим подв!йним св1тлозаломленням.

4, Ол1в1ни добре да агностуються завдяки характерним вторинним

зм1нам. Перш за все, це замщення серпентином, який спочатку
розвиваеться по звилистих тр!щинах та периферН кристал!в, а потЛМ
ЩЛ1СОМ замхщае 1х, утворюючи повн! псевдоморфози зам1щэння.

В основних ефузивах по ол1в!нах часто сум!сно развиваться
вторинш хлорит, тальк та карбонат, а в кайнотипних породах -
1ДИНГСИТ (буруватий пластичний м!нерал зовн! схожий на. (И отит).

ШРОКСЕНИ (2-6)

Кристал1зуються в моноклиннхй та ромб1чн1й сингонИ ,
Залежно в!д складу, будови та оптичних властивостей с©|эед

шроксенхв можна вид! лиги три найб1льш поширен! п1дгрупи:
а) безкальщев! ромбхчн! шроксени (2);
б) вапняно-магнез! альн! моноклинн! шроксени (3»Ь);
в) лунш (натр1св1) моно!слинн1 шроксени (8).
форма кристалхв переважно призматична, спайнЮть досконала по

призм! (НО), тому на поздовжнхх розрхзах опскггар! таиться
спайн! оть в одному напрямку, в поперечних - у двох, Шд кутом»

ДО 87°, у сшсних - менше 87°.

2, РОМБ1ЧН1 ШРОКСЕНИ - (Мд.Рв) 2[ 812 0̂  ]

Утворюють 1зоморфний ряд: енстатит (0-ЮХ Р«) бронзит

(10-30% .г») - пперстен (30-50% РЗ) - фероПпврстен (60-70» г«> -
еул!т (70-90Ж Ра) - ортоферосил1т - РВ^А^ - (90-100% г»),

1, Найпоширен1ш1 в магматичних та метаморфтчних породах е
ромбгчн! Шрокоени ряду аистатит-п перстен . 1нш1 три мШералй
групп зустр1чакггься р!дко, переважно у високометаиорф! зовашк
зал1зистих породах, В осадочних процесах ромб!чн1 и1роксдани душе
нест1йла 1 тому .майию не зустрГчаються.

2, У шл.1фах зерна ромсИчних Шроксенхв безбарпн! , и лише
г! перстен може бути ладь забарвлеиим з плеоХро1эмо'М в1д
бл1до-зеленуватого кольору па нц да рожевого но мр.

ьнстатит ' )й,С, 1 гперстен

II



2-б,гйроксени 3-5,вапняно-магнез1альн1 моноклигай гйроксени

Хнтеношшсть плеохроизму посилюеться при зростанн! вм!сту зал! за.
Рельеф та шагрень сильн!, зле загалом трохи менш!,н!}к у ол1в!ю.в
(особливо зал!зистих). Згасання паралельне спайност! на поздовнш!х
.лерер!зах та симетричне на поперечних.

Оптично ДВОВ1СЕИЙ, в!д позитивного (енстатит) до. негативного
(г!перстен).

3. В!д олШШв та моноюяшних гйроксен1в ромб!чн!
в!др!зняються низьким !нтерференщйним забарвленням (не вище
жовто -оранжевого , а головним чином- с!ре, св!тло-с!ре першого
поряжу, а в!д моноклинних модиф!кащй також прямим згасанням).

При великому бажанн! шроксени взагал! та ромб!чш, зокрема,
можна сплутати з клиноцоХзитами та апатитом. В!д перших вони
в!др!зняються в!дсутн!стю аномальних кольор!в !нтерференц!1 та
позитивним подовженням, в!д другого, кр!м того, - характером
спайност!, а головне - двов!сним характером коноскошчних ф!гур
(не плутати з коноскогачною ф!гурою апатиту в перер!зах,
паралельних оптичшй ос!!).

У метаморф1чних- породах г!перстен мбжна сплутати з
авда^дузитом , але останн!й майже завжди мае негативний характер
подовження, або з сшйман!том, в!д якого В1,цр1зняеться значно
б1лыпим кутом 2У та меншим двозаломленням.

4. Характерними вторинними м! нералами, ти розвиваються по
ромб1чних шроксенах, е серпентин, хлорит, тальк, 1нод1 урал!т. У
вулкан! чних породах може спостер!гатися дисощащя ромб1чних
п!роксешв з утворенням нелрозоро! рудно! речовшш - тобто проява
процесу опацитизац!!, який широко поширений також при дисовда-
цИ б1отйгг1в та амфхбол1в. .

В- умовах гхпергенезу в зон! Интенсивного вилуговування
ромб!чн! щроксени зашщаються сапонхтом, серпоф!том, нонтрон!том,
монтмор1лон1том, шдроксидами зал! за.

МОНОКЛШН1 ШРОКСЕНИ <3~5>

НайпоширенШ серед них с д!опсид
-п (Ид ,^6)51, ЗВГ1Т ~ Са(Мд ,Ре,

шжон!т
ТЭ

. 12.

моноклишй гйроксени

,геденберг1т - сарезх^^, !як! можуть утворювати м!ж собою
пром1жн1 члени, так! як с а л! т, д!опсид-авг1т, даалаг та 1нш1.
Особлив! стю складу авг!т!в е можлив!сть вм!щувати шдвищену
к!лък!сть титану з формуванням титан-̂ авг!ту,

Сингощя моноклинна'
1, Найпопшрен1Ш1 зазначен! вище шроксени в улътраосновних

та основних вйвержених породах; зустр!чаються також у д!оритах з
п!двищеною ОСНОВН1СТЮ .та вулкан! чних породах середнього, • а
!нко,ди нав!ть кислого складу, де утворюють м!нерали вкрапленики.
Переважним розповсюдаэяням серед вйвержених пор!д користуються
Д1опсид, сал!т, авг!т та п!жон!т, а в породах шдвищено!
лужност! також титан-авг!т та ег!рин-авг!т,

У породах метаморф!чного . походженйя вапняно-магнез!альн!
Шроксени репрезентован! переважно м! нералами ряду д!опсид-геден-
берг!т, як! найчаст!ше зустр!чаються в скарнах, контактових
роговиках, кристал!чних сланцях та гнейсах високих ступен!в
метаморфизму.

2. Оптичн! властивост! моноклинних п!роксен!в близьк! м!ж
собою, але дещо зм!нюються залежно в!д 1х складу, що наведено на
рисунках та дцаграмах,

Загальними д! агно стичними ознаками моноклинних шроксешв е
призматична » коротко стовпча ста ' форма зерен ' з характерними
поперечними лерер!зами у вигляд! восьмикутник!в, у яких гран!
шнако!д!в значно краще розвинен!, н!ж гран! призм,

Б!лып!сть моноклинних п!роксен!в у пшфах безбарвн!, проте
авг!т, а особливо титан-авг! т, можуть бути пом!тно забарвленими у
зеленувато.-буруватий або червонуватий, а геденберг!т - у зелений
або жовтувато-зелений ко л! р. БлеохроХзм нав!ть в явно забарвлених
п!роксенах ледь пом!тний, що в!др!зняе шроксени в!д амф!бол!в, в
яких плеохроизм явно виражений,

Характерними особливостями моноклинних шроксен!в е
гндвищене, у пор!внянн! з ромб!чними шроксенами, подв!йне
св!тлозаломлення (в!д 0,018 - у геденберг!т! , до 0,032 -. у
д!опсид1), ск!сне згасання (яке досягае 50-60° у д!алаз! та авг!т!
при х̂:Мд б!льше 35°), !, нарешт! , завжда позитивний кут 2У (10-30°
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2-6.п1роксени б.дужн! гйроксени

н р г ! т

- у гажонШ, та 42-70° - у вс!х 1нших шроксенах).
Для деяких шроксен1в, що утворшодся при розпада а!жон!ту,

характеры! тонн! пертитов! вростки ромб!чного шроксену в
моноклинному,

Моноклшш Щроксени можуть посл1довно обростати ол1в1ни та
ромб1чн! гароксени в процес! кристал!защ1 основнизс та
улътраосновних розплав1в,-

3. Вагшяно-магнез1альн1 шроксени в1др1зняються в!д ол!в1н1в
та ромб!чник гйроксен!в косим згасанням, а вхд, амф1бол!в,
аидадузиту та Д1 стену - кутом згасання завжди б1льшим, н!ж 35°.В!д
андалузиту,а особливо егйдоту 1 клиноцо!зиту, вони в1др1зняються
иовитивним подовженням, Кр1м того, м1нерали групи вшдоту
в! Др1 зняються явно вираженими аномальними кольорами 1нтерференцН
та майню прямим згасанням у подовжених зернах,

Пом1ж собою шроксени розр!зняються за такими ознаками:
т!льки п!жон1т мае кут З^менший за 30°, авг!т, на в1дм!ну в!д
схожих шроксешв д!опсид-гвденбврг1тового ряду, мае кут
1^д,б1лы1Гий за 48°, а деозаломлення менше за 0,026.

4. Характерними вторинними м!нералами е амф!боли та хлорит. У
профШ вивхтрювання монтморилон1т-каол1н1т охристого типу
моноклинн! щроксени перетворюються в хлорит, Г1дрохлорит,алуа~
вит, зал1зист1 монтморилонхти, шдроксиди зал1за,

6. ЛУЖШ ШРОКСЕНИ

-ДО СКЛаДУ ВХОДЯТЬ ШрОКСеНИ рЯДУ ег!рИН - ЫаРе512Ой,

ОГ1рИН-аВГ1Т, аВТ1Т. - СаСМдРеЭЗ!^ 3 бХЛЬШИМ ЧИ МеНШИМ ВМ1СТОМ

Мд210д Та (А1,Ре) 2 О д ,

СИНГОН1Я моноклинна
I, Поширен! вшслючно в насичених лугами вивержених породах.

Як виняток, зустр!чаються в кристал1чних сланцях та метасоматично
зм!нених породах з шдвщеним вм!стом луг.

2-3. Б!лъш!сть.лужних П1роксен1в В1др1зняеться густо-зеленим,
трав'янисто- або жовто-зеленим забарвленням та досить 1нтенсивним
плеохроизмом, завдяки чому 1х можна сплутати з роговими обманками.
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На в1дм1ну в!д останн!х,а також 1нтёнсивно забарвлвних салхт-ге-
денбврпт1в,лу>кн1 шроксени мають негативне шдовження (смд близько
до 90°),значно бхльш! шказники заломлення (Мт=1,7з~1,а2) та дао-
заломлення (мд-мр=о,озб-о,бо),зворотну схему абсорбщ! (ыр>мт>№)
1, нарешт!» пвреващо подовженоматичпаий габ!тус та щроксеновий
характер спайност!, У ряд! авг1т-ег!рин законом!рно зростають по-
каэники заломлення, подв1йне св1тлозаломлення, 1нтенсивн1сть
забарв^юння та плеохроизму» зменшуеться кут згасання,

Залежн1сть олтичних властивостей лужних шроксещв в!д 1л
складу наведена на доаграм!. Характерною даагностичною особлив! стю
о також часто зональна будова лужних шроксешв яка, дарш за все,
проявлясться в р1зн!й 1нтенсивност1 забарвлення зерен залежно в!д
вм!сту в р!зних 1х частинах ешриново! компонента.

4. При вторишщх змхнах за рахунок лужних шроксен!в
утворюються хлорити та рудн! м!нерали. •

АМФ1БОЖ (7-15)

За Х1М1ЧНИМ складом амф!боли близьк! до -шроксен1в* в!д яких
в1др1зняюггься, головним чином, присутн1стю в склад! г!дроксид!в та
1нших летких компонент!в. С)сож!сть складу обумовлюе деяк! загальн!
та оптичн! властивост! амф!бол!в та щроксен!в, .Перш за-все,пе пе~
реважно призматичний габ!тус кристал!в, досконала спайшсть по при-
зм! , близьк! показники заломлення та подв! иного св!тлозаломлення.
Як ! п!роксени,за будовою, складом та.оптичними властивостями амф!~
боли умовно можна под!лиги на три найб!льш поширен! групп:

а) ромб!чн! безкальщев! амф!боли (7); . .
б) моноклшш! б!дн! натр!ем амф!боли (6-11);
в) моноклиня! лужн!-ймфхболи (12-15)< . . .

V, РОМБ1ЧНГ АМФ1БОЖ

Репрезентован! переважно-антоф!л1 том - чмд,Ре) [ БХ о ) сон) .
Та ЖвДрИТОМ - (Мд,Ре)яА12|; (51.^1^0^1 (ОН) .

I. Зустр!чаються, майже виюпочно» серед метаморф! чних пор1д»
да присутн! як породоутворююч! мхнерали в кристал!чних сланцях та
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7-15.амф1боли 8-11.моноклйнн! амф1боли

1 нколи в контактрвих породах. 1нод! спостер!гаються в габроХдах,
де зустр!чаються самост!йно або ж сум!сно з п1роксенами,а
тзкож утворюють реакщйн! кел!ф!тов! кайми навколо ол!в!ну.

3) Характерн! волокнист!, рад!ально-променист!» !нколи
таблитчаст! агрегата. Вони безбарвн! -або ледь забарвлен! в
жовтувато-велений та жовтуватий кол!р, В останньому випадку добре
пом1тний плеохроизм з прямою схемою абсорбщ! (мрвмпкмд). Рельеф
та шагрень добре вирэженх, !нтерференц1йне забарвлення переваншо'
шршого порядку, згасання пряме.

3. У шл!фах в!д моноклинник амф!бол1в в!др!зняються прямим
згасанням, в!д мусков!ту - амф!боловим характером спайност! та
великим кутом 2У, в!д цоХзиту та снимай!ту - маишим покаэником
заломлення, б!льшим двозаломленням та кутом 2ч,

4. При шдвщенш температури до 1160-1300° ггороходять у

кжноенстатит,

МОНОКЛИНН1 АМФХБОЛИ (8-11)

Утворюють к!лька ряд! в м!нерал!в з дарем1нним складом, серед
якшс найпоширеними е амф!боли роговобманкового (8-9), тр®мол!т~
граматит-актинол!тового (10) та купф0рит-кум.11ит(зн1т-грюнвритового

(II) рядов.
I, Моноклинн!, б!,щц натр! ем амфШоли вхпжгь до шсдеДУ як ••

магматичних, так ! метаморф!чних пор!д.При цьиму иайпоши-
р©н^ в них рогов! обманки, як! е породоутпирюючими-мшвралами та-
ких пор!д,як горнбленд!ти, амф!болов! та нмф!Лол1повей! габро,по-
р!д середщього та кислого складу» а тякож криотял1чиих олашЦв,
гнейс!в» амф!бол!т!в, деяких контактпиих тн мвтяоомятично вм!нё-
них пор!д» 1нш1 моноклш-ш! амф!боли с иорпдпутппорюючими м!нвра-
лами щреважно метаморф!чних нор!д, Ясж^хшн, ямф!йпли т̂ мол!т- , '
актинол!тового ряду складають крисггял1чи! синиц! ипщважно гшвьких
стуши!в метаморфизму та деяк! мотпооммтичип им!мш1 ипроди перв!-
сно магматичного та осадочного 1Х)ноаиау. Лмф1бп,ли кум1иггои1тового
ряду поширен! серед зал!зистих криотял!чиих синиц! л ти кярцигг!в,
!нколи опостер!гаються як контактст! нтюупи^опия. Ппми чаото

формуютьса за рахунок зм!нония Ш

1 10

7-15,амф!боли 8-11,моно!сшкн̂  амф*боли 8.рогов! обманки

2-3» Загальн! Д1агноотичн! озяаки згадают: амф!бол!в та 1х
в!дм!ни в!д п!роксен!в наведен! у пор!вняльн!й таблиц!.

В!д слюд,хлорит!в та хлорито!ду моноклинн! амф!боли в!др!з-
няються, головним чином, косим згасанням» характером спайност!,
а також великим кутом огггичних • в!сей,•'• в!д • лужних п!роксен!в -
меншими показниками заломлення та йодв!иного свхтлазаломлення,
а головне - прямою схемою абсорбщ'1:'та позитивним подовженням.
В!д ромб!чних амф!бол!в вони Й'др!ейаяються косим згаоанням, а в!д
лужних амф!бол!в - головним"^йшой- менш !нтенсивним забарвленням,
характером плеохроизму, завждо•••позитивним подовженням при
б!льш високому пода! иному 4- св!тлозаломленн!.

4. Моноклинн! амф!боли Легко шреуодять у хлорит, б!отит,
антигорит, егадот, кальцит та -тальк-. При цьому замещения хлоритом,
б! отитом чи тальком поступове, починаючи з граней та тр1щин
спайност! до тих шр, поки не зостанеться н!яких •сл!д!в
первинного м!нералу, за винятком,, х!ба що, збереження форми
останнього.

При шдвищенн! температури, - наприклад, у випадку захвату
кристал!в амф!бол!в вулкан! чними .високотемпературними розплаваш»
м!нврали часто оплавляються, кородуються, дцсощюють та
зам1щуються агрегатами шроксен!в та плаг!оклаз!в з б!льшим чи
меншим вм!стом магнетиту. У-вулкан!чних породах широко поширен!
лроцеси частково! або сущльно!: опацитизац! I амф!бол!в.

Кр!м наведених вище загаль.них властивостей нелужних
моноклинних амф!бол!в, окрем! ряда 1х мають сво! особливост!, як!
наведен! нижче.

В'. РОГОВ1 ОБМАНКИ

М!нерали ряду мають перемхнний , склад (приблизно
(Ый,Са)2(Мд , Ре) ̂ А1 [ 51 ̂А1'̂ ^ (ОН) 2~Са2(Мд , Ре )̂ А 1 [ Зл.^10 ] (ОН) ̂  ) ,

у зв'язку з цим оптичн! властивост! IX змхнюються в широких межах,
До окладу групи входять паргасит» звичайна рогова обманка, П •
окислена р1зновидн!сть - базальтична рогова обманка, багата

3*"



7-15.амф!боли 8~11.моноклинщ амф!боли 8.рогов! обманки

титаном р!$новидн!сть - керсутит та рогова обманка з шдвищеним
вм1стом луг - баркевшит.

Порхвняльна таблиця оптичних властивостей амф!бол!в
та шроксешв

Огггичн! властивост!

I. Кут спайност!

2-. Форма зерен

3. Кол1р, плеохроизм

4, Максимальний кут
згасання

5. Оптичний характер
та кут оптичних
в! сей

Амф1боли

близький до 124

переважно довгопризма-
тична

майже завжди добре
пом!тш, !нод! проявле-
н! дую !нтенсивно

в!д 0° до'25°

у б!льшост! сво!й нега-
тивний, близький до 90°
(!зог!ра майне пряма) .

Шроксени

близький до 87

переважно коротко-
призматична

слабо проявлен!,
за винятком лзпкних
шроксенхв'ч'

30-54° (виняток -
ортошроксени та
деяк! лужн!)

переважно позитив-
ний, не дуже вели-
кий (1зог!ра добре
вигнута), (виняток-
бронзиг)

Звичайна рогова обманка е наиб!лъш поширеною як в
магматичних, так.1 в метаморфхчпих породах.. .

2-3. Характерними ознаками »вичайно! рогово! обманки е
забэрвлешсть у зелёний або ж бурувато-зелений кол1р,"~гнтет1сивна
абсорбщя за схемою №»Нт>мр .(чим вона в1др!зняеться в!д зови!
схожих егирин!в та вгирин-авг1т1в). В!д. моноклинних п1роксен!в
рогов! обманки в!др!зняють за близьким до 90° кутом оптичних
позитивним подовженням та малим (менш. за 30°) кутом згасаиня,

• 4. Первинна рогова обманка !нод! переходить у волокнисту

Ь. Рогов! обманки

8, б



7-15. амф! боли 8~11,моноклини1 ам^боли
. _ Э.базальтична рогова обманка 10 , трвмол! т~актинол1 т

св!тло- або грязно-зелену р! зновидя! сть - урал!т. Останнхй виникае
також при замщенн! шроксешв, по яких утворюе псевдоморфози !з
збереженням форм перв!сних м!шрал!в.

Легко замщаеться також актинол! том та хлоритом. В останньому
випадку замщення хлоритом 1нколи супроводжуеться кристал!защею
кальциту, ещдоту, сидер!ту, лейкоксену та сфену. Хнод!
сгостер1гаетьоя замщення рогово! обманки бхотитом або ешдотом.

9. БАЗАЛЬТИЧНА РОГОВА ОБМАНКА

I, Шд час окисления зал! за звичайна рогова обманка без
руйнування переходить у базальтичну рогову обманку. Остання
зустр!чаеться переважно в кайнотипних ефузивних породах, да
утворюеться при прокалюванн! звичайно! рогово Г обмашш в окисних
умовах при температур! б!лып, шж 800° в деяких лавових потоках..
Багат! титаном базальтичн! обманки отримали назву керсутита .

2-3, Базальтичн! рогов! обманки завжди забарвлен! в бурий,
коричневий, червоно-бурий кол!р ! завжди сильно плеохроюкугь - в!д
темно-бурого, червоно-бурого в!дпов!дно по м0 та ыт до
св!тло-жовтого по ыр, ' В!д !нших бурих амф1бо
майже прямим згасанням (сыд=4-50) та значно
св!тлозаломленням (мд-ыр=о,оэо- 0,070). Завдяки
та бурому забарвленню базальтичну рогову обманку
за 61 отит, тим паче, що вона як ! 61 отит, з яким гюна часто асощюе
в вужан!чних породах, майже завжди опацитизована. Над!йн« в!дм!на
в!д б!отит!в - великий кут 2У та первс!чна амф.1болона (пшйн!сть.

Характерн!шою в! дм! ною паргасит!в в!д рот'ових обмалок с
позитивний кут 2<л безбарвн!сть та переваш-ш розпоисжи01кш1сть у
контактових метасоматитах.

10, ТРЁМОЛГТ-А1СТШОЛГТ -

I, Найбхльш- поширен! як породоутово! >шюч 1 м1нерали
метаморф!чнмх пор!д. Зустр! чаються в мэгматичних упи»]юннях при

!в в1др!зняються
видим подв!йним.
ним властивостям
часто приймають

20 40 Мил *А 60 80

10. Ряд граматиту-актинол1ту
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7-15. амф! боли 8-П.мрноклинн! амф|боди
12-15. лужн! амфХбскаи

замщенн! переважно моноклинних шроксенхв.У свою чергу, сам! вони
зам!шуються хлоритом, !нод! сум! оно з карбонатами, а також тальком.

г, Тремол1т у пшфах безбарвний, актинолгт - бл!до-зелений з
плеохроизмом, прямою схемою абсорбцы, Характеры довгопризмати-
чн1, !нод! волокнист! кристали. Волокнист! р!зновидаост! утворюють'
нефрит. 1нш властивост! м!нерал!в ряду наведен! в д!агностичн!й
таблиц! . •

3. В!д роговнрс обманок в!др!зняються в!дсутн!стю або меншою
!нтвнсивн!стю забарвлення, а також меншим кутом згасання
(сЫд=11-17°); в!д амф10ол1в кум1нгтон1тового ряду та антофШту -
значно меншим подвхйним св!тлозаломленням„ 1нколи безбарвний
тремол!т' плутають !з сил!ман1том, але рстанн!й, по-перше, мае
б!льш! показники. заломлещя, а по-друге, мае пряме згаоання та
малий позитивний кут 2У<

II, КУШЕШТ - М97[

ЕСУМЦНГТОНГТ - (Ид,Ре)7СЗ±в022} (ОН),, ГРЮНЕРИТ - Ре (ОН)

У пшфах заг.алом щ амф!боли спостер!гаються як безбарвн!
призматичн!, таблитчаст!, а частше волокнист! агрегата. Кум! нгтон! т
може бути також жовтуваточ5уруватим , грюнерит - зеленуватим. На-
в!дм!ну в!д схоншх м!нерал!в тремол!т-актинол1тового ряду вбни
мають значно вище двозаломлення (0, 030-0» 043), а в!д антоф!Жту та
слюд - косе згасання при кут! оптичних в!сей,близькому до 90°, •

ЛУЖЩ АМФ1БОЛИ (12-15)

Найб!льш поширеними е арфедсон!т (12), рибек!т (13),
глау1софан (14),гастингсит та баркевик!т (15).

• Сингонхя моноклинна
I. Дужн! амфхболи, як ! лужн! шроксени, з якими вони часто

зустр!чаються сум!сно, . лоширен! виключно в багатих натр! ем
магматичних та мётаморф! чних породах. При цьому арфедсон!т,
рибек!т, баркевик!т та гастиягсит переважно магматичн! мхнерали, *а
глаукофан - •метаморфхчний, розповсюджений виключно в кристалхчних

У,6

Пит.ь

3,0

20°

Лит 1.

ф

1,60

*° 4° Мо*. % 60 с9«3

11. Кумтнгтонттовий ряд
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12-15. лужн! амф1боли 12.арфедсон1т 13,рибек1т

та'слюдявш: сланцях, ф!л!тових гнейсах та еклоглтэх.
. 2,. Характерними да агностичними особливостями, що дозволять

впевнено розр!зняти лужн! амф!боли, е густе забарвлення з
блакитними та ф!олетовими в!дг!нками у шл!фах, .р!зкий плеохро!зм
(також переважно в блакитно-ф! олетових тонах), зворотна схема
абсорбцЛ (мр>ыт>мд), низьке подв!йне свхтлоза ломлення, як
позитивне , так I негативно . подовження , а також яскраво виражена
дисперс!я б!сектрис. Завдяки останн!й властивост! так! лужн!
амф!боли,як глаукофан, арфедсон!т та гастингсит у деяких перетинах
неможливо поставите на згасання: у цьому положенн! спостер!гаеться
лише зм!на син!х кольор!в !нтерференцЛ на ф!олетов! або
рожево-червон! , Нижче наведен! д! агностичп! особливост! окремих

м! вера л! в групп.

12, АРФЕДСОШТ- ЫааРе^Ре9Чз1в02

Характеризуеться густим забарвленням в шл!фах та дуже силъним
.плеохроизмом: в!д синьо-зеленого та темно-зеленого по мр,
бурувато- жовтого чи ф!олетового по Мт, до синювато-с!рого або

зеленувато- жовтого по мд.
Оптичний характер - як позитивний, так I негативний, В1д

схожего рибек1ту, перш за все, в1др1зняеться б!льшим кутом .
згасання, специф!чними плеохроизмом та схемою абсорбщ!.

При температур! вище 940° та перекристал! защ I переходагь в'
ег!рин. При вив!трюванн! зам!щаеться л!мон!том або сидеритом,

13, РИБЕК1.Т - (ОН)

Утворюе призматичн! . подовжен! кристалл або волокна
(крок!дол!т) густо-синього кольору по мр, ф!олетового по мт та
зеленувато-жовтого по нд. 'В!д арфедсон!ту в!др!зняеться' меншим
кутом зга'сання (менше 10° ) , негативним подовженням та зворотною
схемою абсорбц!!. В1д дуже схожего з ним глаукофану - негативним

подовжонням» . . . . • • •

26
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12-15.дужн! амф!боли 14.глаукофап Хб.гастингсмт баркввик1т

14. ГЛАУКОФАН - '

Схояшй на ри5ек!т, з яким може зм1щуватися в будь-яких
пропорщях, Легко В1др1зняеться сишм кольором забарвлення,
плеохроизмом, прямою схемою абсорбцП та позитивним подовженням
при малих (5-7°) кутах згасання.

При зм!неннях може переходити в зелену, багату натр! ем р'огову
обманку. . . ' .

15, ГАСТИЕ5ГСИТ - Ы а С а ( Р е 2 " " , М д ) Р е ^ [ 3 1 А 1 0

Це сильно зал! зистий- лужний амф!бол, близький до рибек!ту. У
шл!фах дуже схожий на рогову^ обманку: мае також позйтивне
подовження, пряму схему абсорбцП, В1др1зняеться малим кутом 2У9

високими показникамй заломлення (нт%1?7о) та 61 лын густою зеленою,
часто з синюватим в!дг1нком, забарвленхстю.

БАРКЕВИК1Т -

Це багата окисним зал!зом та лугами р! зновйдн! сть рогово!
обманки, як! мають пряму схему абсорбцП, позйтивне подовження,
малий кут смд= 10-18°. В1д бурих рогових обманок в1др1зняеться.
характером плеохроизму в густих червоно-бурих тонах, п1двищеним
показником заломлення, а головне - малим кутом 2УМр=4о-зз° ,

В1д лужних п!роксен!в, и якими лу}кн! аМф!боли знаходяться в
парагенез! в лужних ̂ породах, вони в1,пр1зняються, як правило/ б!льш
густим забарвленням Р низьким подв!йним св!тлозаломленням, меншими
показникамй заломлення, р!зко вираженими дисшрс1ями б!сектрис та
оптичних в! сей.

28
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16.слюда

16. СЛОДИ

За ош'ичаими властивостями та складом видхляються так!
го лови! ряди слюд:

а) забарвлен! слюди (зал!зомагнез!алън!), серед якюс най-
поширен!шими е флогопит к2м9<5А1231<,°20<ан»р>4» б|отиг

К2(Нд,Ре)5А1^315Ого(ОН)4, ЛеШДОМеЛЭН К^Ре^А^З^О^ОИ) ^ ;

. б) безбарвн! кал!й-натр!ев! слюди, да складу яких входять
так! породоутворююч! слюди, як мусков!т К^А^ЗЛ^О

парагошт ма^^з^а^сан)^ та фенг!т К2смд,Ре)А1431

в) безбарвн! л!т!ев! слюда, представниками яких, зокрема, е
лешдолхт к^^х^х^о^сон^)^

I. Б!отит широко поширений як у магматичних породах кислого
та середнього складу, так ! у метаморф!чних породах (головним
чином у кристал!чних сланцях та гнейсах), В1н присутн1й також у
породах контактового походення, де може утворюватись за рахунок
хлориту при .добавленн! до останнього кал!ю. У вивержених
породах часто мае численн! включения акцесориих: циркону,
апатиту, рутилу. 1нод! утворюе темно-коричнев! оболоики навколо
б!лъш ранн!х темно-кол!рних м!нерал!в (таких,як рогова обманка
або шроксени). При процесах регресивного метаморф!зму зд1бний
сам або з хлоритом замщати гранати,

Флогогат, на в!да!ну в!д б!отиту, с переважно м!нералом кон-
такгово-метаморф!чного та метасоматичного походження. Иайб1лъш час-
то зустр!чаеться в кристал!чних вапняках та долом!тах. Серед вивер-
жених пор!д, головним чином, зустр!чаеться серед деяких жильних та
ефузивних пор!д ^гльтраосновного складу Шдвищено}: лужност!,

Мусковхт та парагон!т - теж переважно м!нерали метаморф!чного
генезису, а лр!бно лускувата.р!зновидн!сть мускойиту - серицит -
може утворюватися ййшть в осадочних процесах. Щ слюди с найб!льш
поширеними в породах метасоматичного походження (у пегматитах,

30
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грейзенах, слюдяних метасоматитах), а також сум!сно з б!отитом
зустр!чаютъся в слюдяних сланцях та гнейсах, де входять до складу
двослюдяних та мусковитових гран!т!в здеб!льш як вторинн! (по
61 отиту або польовим шпатам) м!нерали. Мусков!т часто утворюе
псевдоморфози також по !нефел!ну, лейциту, топазу, андалузиту,
корд!ериту та берилу.

Л! т! ев! СЛЮ.БИ малопоширен! та зустр!чаються переважно в
г!дротермально зм!нених породах, За огггичними властивостями вони
майже не в!др!зняються в!д !нших безбарвних слюд ! тому
розглядаються разом з ними. .

2. Слюди характеризуються листуватою або лускоподобною
формою та вельми досконалою спайн!стю.

Показники заломлення слюд зростають в!д безбарвного мусков!ту
та ледь забарвленого флогошту (мт=1,5б-1,бо) до густо забарвлених
б! отиту та лешдомелану (Мт=1,б4-1,7о). у цьому ' напрямку зростае4

1нтенсивн!сть плеохро!зму - в!д с!ро-жовтих, зеленуватих до оран-
жево -коричневих та темночервоно-коричневих кольор!в (при мр<мт*мд).

Вс! слюди маюгь пряме згасання, позитивне подовження та
негативний огггичний знак (2Уы =О-АО°),

Зал!зо-магнез!альн! слюди мають буруватий, !шюли
бурувато-зелвний кол!р з р!зким плеохро!змом та прямою схемою
абсорбцП. Характерн! плеохро1чн! дворики навколо включень зерен
циркону, ортиту, а !нод! и сфену.

Характерною ознакою флогоп!т!в е бл!до-бурувато-зеленуватий,
або оранжевий кол!рЛнтенсивн1сть забарвлення визначаеться вм!стом
зал!за: чим б!льше зал!за, тим густше забарвлення. За вс!ма !нши-
ми ознаками майже не в!др!зняеться в!д б!отиту. Безбарвний флогошт
в!др!зняеться в!д мусков!ту майже нульовим кутом 2V, а також, як
правило, асощащею з карбонатом, тальком або серпентином,. з
якими мусков!т у б!льшост! випадк!в 'не зустрьчаеться.

Б!отити, або лвп! доме лани, навпаки, в шл!фах !нтенсивно
забарвлен! та мають р!зко виражений плеохроХзм !з зм!ною
1нтенсивност! забарвлення, але не характеру ̂забарвлення.

1<ал!й-натр!ев! слюди та мусков!т, зокрема, мають ч!тко
виражену псевдоабсорбщю в шретинах, перпендакулярних до (0001),
тобтр паралельних головному перер!зу.

•.' 31 • -



РЧ

юп

;>
{|Ч><

№

N1*гч

№Ь1Г|Ш
:"Т"13ЁШЕ

"*"' VI V

-\. О ^5
;. 1|Н̂
•Г*̂ --!*'

1Ц1

±Р|

32

а. Флогоптт

. Кусков г т

Хб^.Фенггт

/). В г отит

16, г„ Парагон т т

/Ч-Й-,-'
16,й.Леп{лрлгт .



ге.слюди

У чистих мусков!тах кут 2У може досягати майже 50°, поступово
знижуючись зшдно 1з зростанням у них вм!сту магн!ю та особливо
зал!за. Тому у фенгхтах (магшй- та зал!зоутримуюч! слюда) кут 2У

знижуеться до 20-25° при зростанн! Мднмр до 0,040,
Леш до л! т та цинвальдит в!др!зняються в!д дуже схожих на них

мусков!т!в т!лъки меншим св!тлозаломленням ^д-мр=о,02о-о,озо) при

тих самих кутах 2У (33-46°),
3. В1д 1нших забарвлених темнокольорових м!нерал!в слюди

в!др!зняються:
- в!д ожв!н1в - листуватою • формою, вельми досконалою'

спайя!стю, меншим показником заломлення та малим кутом 2V;
- в!д шроксешв - формою, характером спайност!, показником

заломлення, кутом 2У та !нтерференц!йним забарвленням;
. - в!д амфхбожв, з якими вони найб!льш схож!, -• характером

спайност!, кутом 2V, а головне - прямим згасанням.
При цьому б!отит найб!льш схожий на базальтичну рогову

обманку, а мусков!т ! безбарвний флогошт - на тремолит, актинол!т

та кум1нгтон!т.
Деяк! студента приймають за кварц субпаралельн!' по (0001)

перер!зи мусков!т!в !зометрично! форми, без спайност!, з
хвилястим згасанням, незважаючи на те, що лод!бн! перерхзи
мусков!ту мають значно вищий показник заломлення, а тому -
ч!тк! рельеф та шагрень, Кр!м того,в цих перер!зах
мусков!т мае виразну коноскошчну ф!гуру двов!сного м!нералу.

Нарёшт!, мусков!т можна сплутати з деякими типовими
метаморф!чними м!нералами, такими як гйроф1л*т (у останнього зерна
мають вигляд деформованих лусок та б!льший (близько 60°) кут 2V..

4, Характерними вторинними зм!нами б! отит! в е зам!щення 1х
хлоритом,' який утворюе повн! псевдоморфози, Процес хлоритизащ!
б!отит!в майже завжди супроводауеться видцленням по тр!щинах
спайност! рудного М!нералу рутилу, а !нод! лейкоксену та сфену, У
вулкан!чних кайнотипних породах б!отит часто схильний до
частково! чи повно! опацитизац!!. При прогресивних процэсах
перекристал!зац!1 може зам!щуватися г!перстеном, магнетитом, !нод!
сум!сно з новоутвореним б! отитом та;сил!ман!том. .-
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17.кал!ев1 польов!

Мусков!т при шдратащ! може переходити в гхдрослюда, а при
подальпюму вилуговуванн! кал!ю переходить у каол!н!т, гхбсит -з
кварцем, антигорит або тальк з г!бейтом. .

17. "КАЖеВ! ПОЛЬОВ! ШПАТИ - КА151аОв

Включають ортоклаз, адуляр (водяно-прозора р!зновидн!сть
ортоклазу), сан!дин та мхкроклин, серед яких високотемшратурн!
сан!дин та ортоклаз належать до моноклинно! синтоны, а м!кроклин
- триклинно!.

I. Польов! шпати, взагал!, та кал!ев!, зокрема, е одними з
найпоширешших породоутворюючих м!нерал!в. Кал! ев! польов!
шпати в найбхльших к!лькостях присутн! в породах групи с!ен!ту,
кислих породах, дуже част! в метаморф!чних породах (головним чином
у гнейсах та метасоматично змхнених породах), численн! в деяких г!-
дротермальних жилах та пегматитах. Нарешт!, вони можуть утворювати-
ся в осадочному процес! при регенерацП глинистих м!нерал!в.

3-3.. Во! кал!ев!' польов! шпати мають показник заломлення,
менший за канадський бальзам (мт=1,51в-1,5зо), завдяки чому вони

• в!др!зняються в!д б!льшост! !нших св!тлих м!нерал!в.
Форма зерен, звичайно, неправильна, у фенокристалах -

таблитчаста. У кислих породах при одночасн!й кристал! завд I
утворюють зростки з кварцем з формуванням пегматитово! або
мхкрошгматитово! структури. При м!кро скоп! чних розм!рах
проростаючих м!нерал!в утворюються граноф!ри, а при подалыпому
зменшенн! зерен, переважно у вулкан!чних породах, коли
сформован! агрегата майже не д!ють на поляризована св!тло', -
м! крофелъзит з характерною точковою поляризац! ею.

У ишфах - безбарвш',але в бхльшост! випадк!в через вторинн!
'зм!ни - мутнуват! кчим добре в!ддэ!зняються в!д кварцу та пяаг1окла~
в!в,Спайн!сть вельми досконала у вигляд! ледь пом!тних тонких
тр!щинок,що йдуть у двох взаемно перпендикулярних напрямках.

Сила подв!иного свгтлозаломлення .- 0,006-0,007, тому хятврфе-
ренц!йне забарвлення дещо нижче за кварц I,звичайнс,с!рувато-б!ле.

Характерною ознакою ортоклаз! в та особливо мгкроклшнв с
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17/5, Дв!йники ортоклазу
1/карлобадоький

• 2/манебахеький•
• 3/бавенський
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18.плаг1оклази

звичдйна присутн1.сть прожилкопод!бних чи нитководних включенъ
альб!ту - пертит!в, що одночасно згасають при поворот! столика
м!кроскопа. Характерн! прост!., а для м!кроклина також
пол! синтетичн! -двтйники в двох напрямках, як! носять назву

"м!кроклинов! гратки",
Пертитов! вростки та мгкроклинова реш!тка допомагають в!др!з-

няти ортоклаз та м!кроклин в!д нефел!ну в нефел!нових с!ен!тах,
ол!гоклазу та кварцу в гран!тах, В!дносна к!льк!сть пертитових
вростк!в, 1х форма та розм!ри можуть. бути р!зиими, але Хх присут-
н!сть завжди створюе де яку неоднор!дн!сть зерен кал! шпату. Ця
неоднор!дн!сть стае б!лып явною в процес! пел!тизацП ,
оск!льки пертити значно г!рше пел!тизуються, н!ж сам! кал!шпати.

На в! дм! ну в!д ортоклазу та мхкроклину, сан! д! ни не мають н!
пертитових вростк!в, н! м!кроклиново! гратки. Тому, завдяки
водяно-прозорому вигляду IX кристал!в, 1х можна сгогутати з
кварцем. Сан!д!н, як I !нш! кал! ев! полъов! шпати, в!др!зняються
в!д схожих кварцу та нефе л! ну низькими показниками заломлення
(меншим за канадський бальзам), таблитчастою формою та двов!сн!стю,
а в!д альбхту та сшгоклазу - характером дв!йникування,
габ!тусом та менщими показниками заломлення.

4. Досить добре д!агностуються кал! ев! польов! шпати завдяки
харакгерним вторинним зм!ненням, зокрема поширеному процесу •
пшгётизацП , Наявшсть пел!тових (каолтлювих) часток створюе
враження наявност! несправжньо]: схрувато! або бурувато! шагренево*
поверхн! , якоХ польов! шпати взагал! не мають. ,

18, ПЛАПОКЛАЗИ

Утворюють ряд в!д альб!ту - №А131аов-(аЪ) - до анортиту. -
СаА1гБд.гОв-(ап) , ЯКИЙ ВКЛЮЧЭе ЭЛЬб!Т (0-10% ап ) , ОЛ1ГОКЛаЗ (10-30%

ап), андезин (30-50% ап), Лабрадор (50-70% ап), б! тонн! т (70-90%
ап), анортит (90-100% ап).

Сингон! я триклинна
Г, Плагдоклази належать до найпоширешших м!нерал!в земно!

кори. Вони е .1СТОТНОЮ складовою частиною б!льшост! магматичних пор!д
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18.плаг1оклази

1 не зустр!чаються т!лькй в деяких улътраосновних породах. Широко
' поширен! в б!лыпост1 пбр1д метаморф!чного генезису,а як кластоген-
ний м!нерал - також серед уламкових осадочних пор!д.

Склад плаг!оклаз!в залежить в!д складу пор!д, в яких в!н
утворюеться. Альб1т переваншо зустр!чаеться серед лужних
вишржених пор!д та зм!нених пор!д, як кислого, так I основного
складу, де е вторинним по б!лып основних плаг!оклазах,
Криоталхзуеться також у низькотемпературних сланцях в пегматитах
та г!дротермальних жилах. Олхгаклаз - звичайний м!нерал вивержених
пор!д, багатих натр!ем, кремнекислотою, а також гнейс!в та
кристал!чних сланщв. Андезин - типовий м!нерал середн!х
магматичних пор!д, звичайний у високометаморф!зованих гнейсах та
криотал!чних сланцях. Лабрадор та б!товн1т - зустр!чаються майже
виключно в породах основного складу ! майже не кристал!зуються в
породах метаморф!чного походаення, за винятком контактових пор!д.
Анортит - пор!вняно р!дк!сний м!нерал, який зустр!чаеться в
основних глибинних породах, а також продуктах контактового
метаморф!зму.

2. Плаг!оклази, за винятком деяких ол!гоклаз!в, перш за все,
добре розшзнаються у шл!фах, завдяки характерному
пол!синтетичному да1йникуванню. В ол!гоклаз! через малий кут
згасання в!дносно площини дв!йникування дв!йники погано виражен!.

Оск!льки для плаг!оклаз!в, б!ль4Л1 н!ж для будъ-яких
породоутворюючих м!нерал!в, характерна ч!тка залежшсть росту
подовженост! кристал!в в!д швидкост! кристал!зац!1, форма зерен у
плутонГчних породах та вкраплениках вулкан!чних пор!д
таблитчаста або брусковидна, а форма плаг!оклаз!в основно! маси

вужан!т!в - лейстовидна або м!крол!това.
Показники заломлення та сила подв!иного св!тлозаломлення

законом!рно зростають в!д альб!ту до анортиту, що допомагае
в!др!зняти шгаг!оклази р!зного складу. Так, для алн5!ту
характерном е показник заломлення, менший за канадський бальзам.
Показники заломлення ол!гоклазу б!льш! за канадський бальзам, але
менш! або дор!внюють кварцу, з яким ол!гоклаз в б!льшост! випадк!в

сум!сно зустрхчаеться. Зерна андезину часто мають зональну будову,
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18,плаПоклази

Ч1ТКИЙ рельеф, добре виражен! дв!йники. Ядерн! частини зональних •
кристал!в у раз! вторщпшх зм!н бувають чаотково або повшстю
.сосюритом, еп! дотом або серицитом, що також можна використовувати
для диагностики цих плаг!оклаз!в.

ОСНОВЕ! штаг!оклази,перш за все Лабрадор (бо б!товн!т та ан-
ортит малопоширен! м!нерали),, завдяки досить високим для св!тло-
кольорових м!нерал!в показншсам заломлення (Мт - б!льш як 1,563)
мають добре виражен! рельеф та спайшсть,що дозволяв в!др!зняти. 1х
в!д 1НШИХ бхльш кислих' плаг!оклаз!в.Кр!м того,присутн1сть у поро-
дах нормально! лужност! основних плаг1оклаз!в,як правило,гарантуе
в1дсутн!сть 1НШИХ сал!чних м1нерал1В.Найб1льш достов!рно склад
плаг1оклаз1в визначаеться на столику Федорова,а на плоскому
столику - методом симетричного згасання в перетин! л. (010). Зале-
жн1сть кут!в згасання у перерез! л. (010), а також показник1в зало-
млення в!д складу плаг!оклаз1в наведен! на д!аграм! (стор,41).

3. В!д 1НШИХ св!тлих м!нерал!в плаг!оклази легко в!,яр!зяються
завдяки характерному пол! синтетичному дв!йникуванню та двов!сност!.
Остання властив!сть особливо важлива при визначенн! середн!х та
кислих плаг!оклаз!в кристалхчних сланц!в, де плаг!оклазове.
дв!йникування та зональн!сть часто зовс!м не проявлен!, а тому
плаг!оклази легко сплутати з кварцем, ДвовГоний характер, а також
косе згасання плаг!оклаз!в в!др!зняе 1х в!д дуже схожих
пол! синтетично здв!йникованих скаполШв. Нарешт!, ол!гоклази з
погано проявленим двхйяикуванням легко в!др!знити в!д схожих
кал!евих польових шпат! в за показниками заломлеиня трохи б!лыиими,
н!ж канадський бальзам.

4. Характерними вторинними зм!нами плаг!оклаз!в е
альб!тизац!я та серицитизапДя для кислих плаг!оклаз!в та
сосюритизащя для середн!х.та основних. 1иод! да як! плаг!оклази
можуть бути шдцан! процесам скапол!тизацН та хлоритизацИ.
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1фч Лабрадор
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$001] "Карлобадський"

Л'-^ОО

ОптичнаГ"ор!0нтац1Я
„„„ низькотемпературного

Нериклянов! пластинки плаГ10клазу

Ьказтвки про
кути эгасання
п'лагтоклаздв
за Шустером

19. нефе лйн

19. НЕФЕЖН -

Сингонхя гексагональна
У своему склад! може утримувати до 15-20% кальсШтово!

компонента КА1БЮ^, завдяки чому оптичн! властивост! його дещо
змЦюються. Так, якщо в чистому нефел1н1 показник заломлення трохи
менишй за канадський бальзам (мд=1,532), то у багатих кальс1л1том
зернах в!н трохи б1лыиий (N9=1,549).

1. Зустр1чаеться майже вшапочно у вивержених лучших породах,
да знаходиться в асощацН з лужними темноколъоровими м!нералами:
лужними пхроксенами, амф!болами, а також слюдами, кислими
.плагиоклазами та кал!евими полъовими шпатами. Не зустр!чаеться
сум!оно з кварцем,

2. У пшфах ~. безбарвний, з погано вираженою спайшстю.Якщо
остаиия спостерхгаеться» то згасання вхдносно неЛ пряме,
ПодгИйне св!тлозаломлення дещо нижче, н!ж у кварц! та польових
шпат!в (0,005),. тобто с!рого кольору. Оптичний характер
негативиий, однов1сний. Рельеф та шагрень В1дсутн1„ але на в!да1ну
в!д" кварцу, нефелин часто мае замутнену -поверхню. Розр!зи в .
шгощин! шлифу - прямокутн!. Правилън! форми найчастхше
зустр!чаються в ефузивних породах. В 1нтрузивних породах форма
зерен меиш досконала, але, пор!вняно рхдко, ксеноморфна. Одночасно
нефол!ни плутошчних пор!д часто мають зоналъну будову росту, яка
прояаляеться в концентричному розташуванн! в них др!бних включень
голочок та призмочок ег!рину,

3. Найчастше нефел!н плутають з кварцем. .Але в!н з
квс1])Цвм, а також з ортоклазом та ожгоклазом, сумхсно' не
зустр!чаеться1 Ортоклаз I олпгоклаз двов1сн1, ортоклаз до того ж
мае показники заломлення . г^м!тно менш! за канадський бальзам»
Кварц оптично позитивний, а нефелхн - негативней-

4. Характерною д!агностичною ознакою нефел!ну е його вторинн!
зм1ни. Особливо легко в!н розшзнаеться при частковому замхщенн!
канкринхтом (безбарвним м!нералом з показником заломлення,меншим за
канадський бальзам).Кр1м того>нефел1н часто-замщаеться содал!том,
цео,л!гами та тонкол!ускуватими агрегатами свхтло! слюда, (лхбенеритом).
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23. Канкринхт
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20. ЛЕЙЦИТ -

Сингошя тетрагональна (псевдокуб!чна)
1. Це високотемпературний м!нерал 1 тому зустр!чаетъся

переважно у кайнотщших лужних ефузивах.
2. Легко розшзнаеться завдшси низькому показников! заломлення

(N=1,50?), 1зотропност1 або у великих кристалах за душе низьким
подвхйним свхтлозаломленням (мд-мр=о,001-0,002) та 1зометричними чи
8-, 4-, 3-кутними зернами з радаально розташованими пол!синтетичними
дв1йниками. , . •

3. В1д опаду та флюориту в1др!зняеться в1дсутн1стю шагрен!, а
в1д со дал! ту - спайност!.

21, АНАЛЬЦИМ - МаАХЗа^-Н^О

СИНГОН1Я псевдокуб1чна
• I. Як первинний м!нерал .зустрНаеться головним чином в

аналъцимових базальтах. В Шшх вивержених породах е вторинним
м1нералом,що утворюе псевдоморфози по лейциту, нефе л! ну та с о да л! ту,

2. Звичайно 1зотропний, 'велик! кристалл 1нодо слабо
двозаломлюють (ыд-мр=о,оо1), У шл1ф! безбарвний з дуже низьким
ПОКаЗНИКОМ ЗаЛОМЛеННЯ (N=1,487).

3. В!д схожого содал!:ту вХдазняеться в1дсутн1стю забарвлення
та недосконалою спайшстю; в!д лейциту - переважно меншим
двозаломленцям або 1зотропн1стю, в!дсутн1стю правильно
розташованих включень скла, ' або магнетиту, харакгерних
пол! синтетичних дв1йник1в; в!д опалу - бхльшим двозаломленням,
парагенезисом, б1лъшим показником заломлення, спайн1стю.-

22. СОДАЖШ

Включають власно содал!т - зNаА15^о4•NаС1, нозеан -

6NаА18^а -N3 30̂ , ГЭЮ1Н - ЗNаА13^^^•Са50^, ЛЭЗУрИТ -

в̂51̂ !̂ '̂ 1̂ '̂230̂ -Сингонхя куб!чна •
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23. канкриш т
24. мел! ж ти 25-27. кварц, кристобаж т, тридим! т

:1. Поширен! в лужних магматичних породах разом з нефел!ном та
лейцитом, у контактово-метасоматично зм!ненюс породах» де можуть
утворюватись за рахунок нефе л! ну. Н!коли не зустр!чаються разом з
кварцем» а також у породах метаморф!чного походження. Содалгг
спостер!гаеться переваншо в . глибинних, нозеан та гаюхн - у
вулкан! чних породах» а лазурит - у контактово-зм! неких вапняках.

2. У пшфах утворюютъ неправильно! форми зерна або кородован!
кристалл з недосконалою спайн!стю по (ПО). 1зотропн! з
показниками заломлення 1,49-1,50- .Кол!р_ *х безбарвний або
зеленуватий „ червонуватий , синюватий та жовтуватий. Характеры!
численш нелрозор! голчаст! перес!чн! м!кровключення, завдяки яким
содал!ти втрачають прозор!сть»

При вив!трюванн! цих включень спостер!гаглъся забарвлення
м!нерал!в-хазя!в г!дроокисами зал! за.

3. Мають схож!сть з анальцшом та вулкан! чнш склом, в!д яких
В1др1зняються, головним чином, ясною спайшатю, В1д лейциту
В1Др13НЯ10ТЬСЯ СПЗЙН1СТЮ ТЭ ПОВНОЮ 130ТрОПН1СТЮ.

4. При вторинник зм!неннях содал1ти переходить у волокнист! це-
ол1ти,або пластинчаст! агрегати серициту, г1драрг1л1ту, диаспору»
сум!сно з якими одночасно можуть утворюватись кальцит та лхмонхт,

23. КАНКРИН1Т - ы а С

24, МЕЖЛТТИ - Са (Мд,А1)[ (31,А1)310 ]

членами твердого

СИНГОН1Я гексагональна
1. Зустр!чаеться в деяких фельдшпато^даих породах в асощацП

з нефелхном, а можливо 1 як продукт змпшнпя останнього.
2. У шл1фах - бвдазбарвний, призматичиий або лускуватий з

показником заломлення трохи меншим за каиадський бальзам, при
двозаломленн! в!д 0,005 до 0,026. Однов1сний, негативний, з вельми
досконалою спайнхстю.

3. Дуже схожий на безбарвн! слюда, в!д яких легко
в1др1знясться низькими показниками заломлення , негативним
подовженням та одновхснхстю. Моиша сачутати 1а скапсштами
та карбонатами, в!д яких в!др1зняеться тякпж
заломлення та спайнхстю.

К1НЦВВИМИ
окермашт

Зуетр1чаються в сильно лу}кних
сшвхснують з о л! в! нами,

До ще! групи входять м!нерали,
розчину якого е гелешт са2А12[ БЮ7]
НаТрОМЭЛ! Л1Т ЫаСаА! [ 31О?], ,

Сингон!я тетрагональна
Д. Мхнерали групи малопоширен! .

основних вивержейих породах, де
шроксенами, нефе л! ном, 61 отитом, а також з перовск!том, лейцитом,
кальцитом. У мел1л!тових базальтах зустр1чаються, головним чином,
в основн1й мае!, де займають мхсцё лейст плаг1оклаз!в.

2. Утворюють тонк! таблички, котр! в розр!зах мають
вигляд квадрат!в або лейст. Одноысн! як позитивн!, так 1
негативн!, спайн!сть ш наши да льна, погано виражена. Згасання
вхдиосно спайност! та граней пряме. Характерн! досить високий
рельеф та р!зка шагрень (МР-Х, 632̂ -̂1,658) при низькому
ПОДВ1ИНОМУ СВ1ТЛОЗаЛОМЛеНН1 (Ыд-Ыр=0,004-0,007) 13

СГЮЦЯФ1ЧНИМ чорнильно-сишм кольором аномального
хнтерференщиного забарвлення.

3; В1д схожих м1нерал1в В1др!зняеться: в!д цохзиту та
везув!ану, що мають однакове з ме41Л1Том аномально хнтерференщйне
забарвлення,- меншими показниками заломлення та формою кристалхв
(кр!м того, цо!зит двов1сний ! мае добре виражену спайн!сть); в!д
польових шпат!в та нефелину - значно бхльшими показниками
зэломлення та аномальними кольорами 1нтерференцП.

25-27. КВАРЦ, КРИСТОБАЖТ, ТРИДИМ1Т - 310

Сингон1Я тритона льна для . «-кварцу (низькотемпературно!
модиф!кавд1), гексагональна для ^-кварцу (високотемпературно!
модиф!кащ1). Температура 1нверсП а- в /з-кварц - 572°, При 870°С
кнарц переходить у псевдогексагональний тридим!т, а при 1470°С - у
псовдокуб1чний кристобал!т.

I. Кварц - один з найпоширешших м!нерал1в у природ!.В1н
оклмдае значну частину риол!т!в, граи!т!в, дацит!в, тонал!т!в,-
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25-27. кварц, крис ; )бал! т > тркщш! т

гнейс!в, слюдяних сланщв та деяких 1нших спор!днених пор!д.
Широко поощрений .в метасоматичво та гидротермально змшених
породах, а також в осадочних породах' > Дв може -вистущати як
кластогенний, так I аутигенний м!нерал,

Значно менш поширен! тридим!т та кристобал!т, як! переважно
зустр!чаються у вулкан!чних породах - дацитах та риол!тах.

2. Форма 'зерен кварцу в глибинних породах переважно
!зометрична або .неправильна через його шзнй кристал!зац1га.
При- наявност! кристалограф!чних форм (переважно у породах
вулкан!чного генезису), можна В1др!зняти високотемпературн!
модиф!кацП кварцу в!д низькотемпературних, «-кварц шреважно
кристал!зуеться у вигляд! подовжених цризматичних, в той час як
/з-кварц - у вигляд! !зометричних кристал!в, у Я1ШХ добре
розвинен! шрам!дальн! гран! ! подавлен! гран! призми.

Характерними ознаками кварцу е прозор!сть, в!дсутн!сть
рельефу та шагрен!, вторинних зм!н, спайност!, а також
ОДНОВ1СНОСТ! при позитивному оптичному характер!. Завдяки пим
ознакам кварц легко в!др1.знити в!д польових шпат! в та деяких
фельдшпатоЩв, особливо в!д схожих на нього ол!гоклазу та
нефел!ну.

•Зерна кварцу, що зазнали механ!чно! деформацИ» мають.
характерне хвилепод!бне або моза!чне згасання. П!двищення 'ступени
дефармащ! може привести до ефекту м!крогрануляцП кваргцг, тобто
розпаду 1ФУПНИХ зерен з новоутворенням агрегат!в др!бних зерен по
1х перефер!!, Сл!д в!дзначити, що деформований кварц може мати
аномальну двов!сн!сть (2Ун - 15-20°).

Тридим1т та кристобажт в!др!зняються низькими показниками
заломлення (п=1,47-1,4в) та дуже низьким, часто аномальним»
подв!йним св!тлозаломленням (0,001-0,003). Для тридешта
характерн! шестигранн!'безбарвн!, або ледь буруват!, пластинки,
часто з клиновидними дв!йниками та базального окрем1стю. Дуже
схожий на нього *кристобалхт в!др!зняеться т!льки характером
пол!синтетичних дв!йник!в, пересхчених п!д р!зними кутами та трохи
меншим заломленням.

3, Як в!дм!чалося вище^кварц у магматичних та метаморфхчних
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28.апатит

породах можна сплутати з польовнми шпатами та нефелгном. Кр!м-
того,в!н може бута схожим на безбарвний св!жий кордаерит,в!д якого
в!др1вняеться однов!сн!стю,в!дсутн1стю дв!йник!в та вторинних зм!н,
що майже завжди сшстер!гаеться по перефер!! корд!ерит!в.

В оаадочних породах кварц можна сплутати з г!псом, але
оотаин!й - ДВОВ1СНИЙ ! в б!льшост! випадк!в мае показник
заломлш-шя, менший за канадський бальзам.

При великому бажанн! монша прийнята за кварц перер!зи
мусковиту та флогощту» як! субпаралельн! штошин! спайност!. В1д
оспами! х кварц легко в!др!зняеться завдяки в!дсутност! характерно!
для них м!нерал!в щагрен! , а також однов!сному позитивному

Тридим!т та кристобал!т можна сплутати з опалом, флюоритом та
•лейцитом та деякими цеолхтами. В!д перших двох вони в!др!зняються
ва ж-11зотрошею та показником заломлення, в!д лейциту - за формою,
покнмдасом заломлення та двов!сн!стю, в!д цеол!т!в - т!льки за
точковим методом,

АКЦЕСОРНГ М1НЕРАЛИ МАГМАТИЧНИХ ПОР1Д

28. АПАТИТ - , С1, он)

Сиигои!я гексагональна
1. Апатит е одним !з наирозповсюджен!ших м!нерал!в

та метаморф1чних пор!д, У б!льшост! вивержених пор!д
тяж!о до темнокольорових м!нерал!в, де в!н, разом з рудаими
м!) Ю1 ̂алами та сФ©ном нер!дко утворюе поодинок! або, част!ше,
гр.уист! вюючення. , • • .

2. Найхаракгерншими д!агностичними ознаками в пшфах е
др1Пи1, як правило, подовжен! гексагональн! призмочки, нер!дко з
],ц?пшэними шестикутними перетинами або неправильн! !зометричн!
801 »ии э ч!тким- рельефом та шагренню. Спайн!сть в!дсутня» В
!Ш1Мптричних перетинах кристалл майже' !зотропн! , а у подовжених -
м.мкгп, темно-с!рий з ледь синюватим в!дт!кком кол!р
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ООП

С-кварц 25^6. _р -кварц

патит I велькерит

,Ур\С

Мол. % би Л7 -СаГг'.СаСОз
Фторапо.-*

НЬ. Апатит Рил

(т1тан1т)

!втерферевдП/Згасання пряме, подовження та оптичний характер
негативн!. Дужер!дко зустр!чаються плвохроююч! р!зновида.

3. В1д схожих везув!ану, межл!ту та цо!зиту апатит
в1др!зняетьоя вгдсутн!отю спайност! та аномального
гнтерференщ иного за(5арвлення.., В1д андалузиту апатит
в1др1зняеться, перш за все, за формою кристал1в, тобто присутн1стю
у поперечних перер!зах щестикутникхв, у той час, як андадлузит в
цих перетинах дае ромби або прямокутншси. Кр1м того, андалузит/на
в1дм1ну в1д апатиту, двов1сний,

В1Д нефежиу, польових шпат!в та кварцу легко вхдрхзняеться
б1лыним показником заломлення, а тому - наявшстю ч!ткого ]-̂ льефу.
НареШт!, в!д треможту та С1жман1ту в!др1зняеться слабким
подв1йним заломленням, в1дсутн1стю спайност! та однов!сн!стю-

Е9. СФЕН (Т1ТЭН1Т) - СаТ1[5±04]О

Сингон!я моноклинна
1. Сфен як другорядний м!нерал у розс!яному вигляд! дуже

поширений у р!зноман!тних маплатичних породах. Особливо часто
зустр!чаеться в граштах, с!ен!тах та'дхоритах. Звичайний також у
сланцях, амф!бол!тах та гнейсах, В1дсутн!й у породах, багатих на
магн!й,Як вторинний мхнерал формуеться за рахунок !льмен!ту, а при
вив!трюванн! перетворюеться в лейкоксен.

2. У магматичних породах утворюе ромбовидн!, клиновидн! або
конвертопод!бн! кристалл чи неправильн! яйцеподабн! м!кроскошчно
мал! зерна, Характерними д!агностичними ознаками у шлхфах е;
надзвичайно високе подвхйне свгтлозаломлення !з св!тло-с!рими
кольорами !нтерфереьщ1йнлго забарвлення високих порядк!в
(Мд-мр=о,1О8-о,1бо); дуже високий рельеф та р!зка шагрень (тому
при одному н!кол! зерна завжди с!р! або ж коричнювато-с!р!). Малий
кут.оптичних в!сей (2Уы = 20-30°) та сильна дисперс1я оптичниг
в!сей. • .

3. Завдяки високому ев! тло зало млению, сфен можна сплутати з
карбонатами, в!д яких в1др1зняеться двов1сн1стю,оптичним знаком та
в!дсутн1стю характерно! для карбонат!в р!зко! псевдоабсорбц!!» В1д'



30. циркон ЗХ.каситерит

схожего ставролиту в!др!зняеться малим кутом 2V та силою

подв!иного св!тлозаломлення, . . .
4, Може зам!щуватися г!дроокислами зал! за з б!льпшм чи меншим

зилотом рутилу та карбонату. ' .

30. ЦИРКОН - 2г51сГ

Сингошя тетрагональна
1.Найпоширен!ший у кис лих та лужних породах, де утворюе трохи

подовжен! стовпчаст!, округл! або дип!рам!дальн! поодинок!

кристалл. . •
2. Як ! сфен характеризуеться дуже високим рельефом

(мд=1»9бв- 2,015), зле, на в!,цм!ну в!д останнього, мае "чист!",
добре розщзнаван! кольори !нтерференцП ' (у зв'язку !з значно
МеНШИМ ПОДВ1ЙНИМ СВХТЛОЗаЛОМЛеННЯМ (Ыд-МР=0,044-0,055)),

Однов!сний, позитивний, згасання пряме.
3,В!д майже тотожнього з ним ксенотиму в!др!зняеться т!льки

х!м!чно, в!д каситериту - меншою силою двозаломлення, в!д сфвну - '
однов!сн!стю та значно меншим двозаломленням, в!д рутиду

безбарвн!стю«
4.При метам!ктному розпад! втрачае силу подв!йного св!тло-

заломлення, майже до 0,001 ! перетворюеться у малакон чи циртолхт.

31. КАСЩЕРИТ - 8п02

Сингошя тетрагональна
. 1.Каситерит зустр!чаеться переважно-у кислих метасоматично-

зм!нених породах: грейзен!зованих та метасоматично-зм!нених
граштах, пегматитах, скарнах сум!сно з топазом та мусков!том,

З.Завдяки дуже високому показников! заломлення (Мд=2,о98)та
погано розр!знюваним, кольорам !нтерференц!1 в!н нагадуе б!льш

розповсюдаений сфен. Але, на в!дм!ну в!д сфену, в б!лыност!
випадав у шлхфах забарвлений 'в жовто-коричнев! або
червонувато-бур! кольори !з слабким плеохроизмом. Характерне

зональне забарвлеиня кристал!в;
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32. рутил 33. турмал! н

З.В!д схожего ортиту в!др!зняеться меншим подв!йним
свхтлозаломленням та показником заломлення (в ортит!
Мт=1,740-1,810, Ыд-Мр=0-О,032). В!Д руТЙДУ, НаВПЗКИ, - б!ЛЬШ

ВИСОКИМИ ЩМИ ПОКаЗНИКаМИ (У РУТИЛ! -'Нд=2,900, Мд-Мр=0,286).

32. РУТИЛ - т±о

Сингошя тетрагональна
I. Рутил зустр!чаеться з !льмен!том в пегматитах, !нод! в

граштах, фойя!стах, анортозитах та амф!бол!тах.
2,В!н утворюе др!бн! коротко стовпчаст! пластинчаст! кристалл,

часто кол!нчаст! дв!йников! зростки. Густо забарвлений,
коричнево-жовтий до чорного, майже непрозорий. Мае дуже висок!
показники заломлення (Ыр б!льш, н!ж 2,6) та подв! иного
св!тлозаломлення (мд-ыр=

33. ТУРМАЖН -

Сингон!я тригональна •
1.ТИПОВИЙ пневматол!товий м!нерал у граштах' та пегматитах.

Зустр!чаеться також у гнейсах, слюдяних сланцях, як кластичний

м!нерал в осадочних породах.
' 2 . Характерними даагностичними ознаками його е: неправильна

або призматична, !нколи голчаста форма зерен, досить !нтенсивне
забарвлення у шл!фах, р!зкий плеохро!зм у жрвтуватих, коричневих
або синьо-с!рих тонах та пряма схема эбсорбцН . Добре виражен!
рельеф та шагрень, негативне подовження та оптичний характер
однов!сного негативного м! нералу,

3. Коричневий або оливково-коричневий турмал!н у лшфах
!нколи схожий на б1отит, в!д якого легко в!др!зняеться
*'турмал!новою" схемою абсорбцП (подовжен! зерна турмал!ну, .на
В1дм!ну в!д б! отиту, здаються б!льш темними/ коли вони розташован!
поздовж плошини поляризац!!). Синюватого кольору турмал!ни схож!
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З4.ввд1ал1т 35. топаз

30. Циркон

& рибекитом, а зеленого - з -роговою обманкою, в!д яких
в1др1зняються, перш за все, значно бхльшим двозаломленням,
"турмал!новою" схемою абсорбнН та В1дсутн1стю спайност!, . •

34» ЕВДГАЖТ - Ма̂ (Са,Ре)22г[81<50̂ ?] (ан,с!)2

Сингон!я тритональна
1,Евд1ал1т - порхвняно р!дк!сний мшерал, який зустр1чаеться

в лужних вивержених породах, переважно в нефелхнових с^ещтах,
2-3, Для нього характерн!. плеохро!зм, низьке подвхйне

свхтлозаломлення (ыд-нр=о,001-0,004), ч1тк1 рельеф та шагрень 1,-
нарешт!, обов*язкова асощащя з лужними (натр!евкми) мхнералами.

• 4.При зм1неннях може зам!щуватися • 61отитом та хлоритом,
досить р1дко - амф!болами, карбонатами, скаполхтами, ешдотом та

польовими шпатами.

35, ТОПАЗ - А12310̂ (ан,Р)2

Оингошя ромбхчна
1Л1айпо1пирен1ший у метасоматично-зм!нених породах

(грейзенах, пегматитах, турмалхнових гран1тах)\е зустр!чаеться в
асопдацП з каситеритом, флюоритом, турмал!ном та берилом.

2. У ишфах топаз безбарвний, 1нод1 жовтуватий або
голубуватий. Як правило, - утворюе короткостовпчаст! кристали з
чхткими, добре проявленими рельефом та шагренню, б!лими чи с!рими-
кольорами 1нтерференщиного забарвлення I вельми досконалою
гюздовжньою спайн!стю по (001) у подовжених перетинах. Двов1сний

позитивний,
3.В!д кварцу в1др!зняеться наявн!стю рельефу та шагрен!,

двов1сн1стю; в!д апатиту - б1льшим свхтлрзаломленням та спайн1стю,
яка у останнього н!коли не бувае такою ч1ткою, як у топазу; в!д
андалузиту - характером спайност! (спайн!сть топазу, якщо вона
спостер1гаеться, - шнажядальна, а андалузиту - призматична) та
меншим 1сутом оптичних в1сей; в!д цо1зиту, мел!л1ту та везув!ану -
в1дсутн1стю аномального 1нтерференщиного забарвлення. Кр1м, того,

33. Турмалтн

54 55'



36. ортит 37. шее л! т

мелил! т та везувган - однсшсн!, а'топаз - двовХсний,
4.При руйнуванн! топаз школи переходить в агрегата серициту

та каолШту.

36. ОРТИТ - (Са,Се) 2 (А1,Ре) э (аН)Р[5±0 4 Н31 2 а 7 ]

СИНГОШЯ МОНОЮШЕНа

I»Ортит зустрхчаеться як магматично-пневматол!товий
акцесорний м!нерал гран!т!в, гранод!орит!в, д!орит!в, . а також
метаморф!зованих пор!д: сланщв, гнейс!в, магнетитових руд,

2. У зв'язку з широкою вархащею складу оптичн! властивост!
душе непост! йн!. Д! агностичними особливостями ортиту е:
таблитчаста форма; плеохроХзм у бурих та зелених тонах; високе
свхтлозаломлення (ыд-мр= =о,оз2), що зм!нюеться нав!ть у межах
одного зерна; асощапДя з еп!дотом. У б!отитах, з якими ортит
асощюе часто у вигляд! включень, навколо останнього утворюються
плеохроХчн! дворики.

3.Ортит часто оточуеться егадотом» що завдяки б!льшому
показников! заломлення, н!ж в оточуючого т нералу» дозволяв
в1др1зняти його в1д схожего б!отиту та амф!болу.

37. ШЕ8Л1Т.- СаЫО^

СИНГОН1Я тетрагональна
1.3деб1лын поширений як акцесорний або другорядний мхнерал в

пегматитах, кварцевих жилах, грэйзенах» метасомап^чно зм!нених
гран!тах з мол!бден1том, ф^гооритом та топазому а також у скарнах з
шроксенаш та гранатами. :

2.НайхарактерН1Шими ознаками шеел!ту е висок! показнизси
заломлеиня (N9=1,937) при низькому св1тлозаломленн!
(Мд-ыр=о,о1б)> однов!сност! та позитивному оптичному характеров!,

4.3вичайним продуктом змшення шее л! ту е вольфрам! т.
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38,корунд 39.монацит

•" . 38, КОРУЦЦ - А120а

СИНГОН1Я тригональна• •
1.У незначн!й к!лькост! приеутн!й в багатих алюм!н!ем

породах: граштах, с!ен!тах, нефелхнових с!ен!тах та у деяких
пегматитах. Зустр!чаеться в слюдяких" та хлоритових сланцях,
гнейсах, а такш контактових породах.

2,Корунд безбарвний або ж пофарбований в бур!, жовт!, сйн!
кольори, 1нод1 плеохроюе.- Мае р!зкий рельеф та шагрень,
Хнтерференщйне забарвлення тотожне кварцевому, У подовжених
кристалах згасання пряме, Однов1сний, оптично негативний,

. З.За подсиним св!тлозаломленням охожий на кварц, нофел1н,
апатит, в!д яких в!др!зняеться б1лъшим показником заломлення, а
в!д двох осташпх - також двозаломленням,-

4,При зм!неннях може переходити в д!стен, мусков!т, шшнель,
сил!ман!т,

39, МОНАЩТ - (Се,1_а)ро^

Сингон1я моноклинна .
1,3устр!чаеться в поодиноких криоталах у деяких гран!тах,

атштах, пегматитах, а також гнейсах.
2. У ишфах мае вигляд 1зометричних • або дешлька витягнутих-

прямокутник1в з шрам!дальними обмеженнями та позитивним
подовженням. Монацит - безбарвний або ледь забарвлений в буруватий
чи червонуватий кол!р, мае дуже рхзкий рельеф та шагрень, високе
подв!йне св!тлозаломлення (Ыд-ыр=о,о45-о.,оэ5), слабо скосне _
згасання (смд=2~7°) та малий кут 2Унд=7-7.2°.

З.В!д о̂ в!ну в1др!зняються малим кутом. , в!д сфену -
меншим двозаломленням та показниками заломлення, в!д дуже схожего
циркону- пом1тно меншим показником заломлення, при слабкому
плеохро1зм1 та косому згасашп . Нарешт! , в!д еп!доту - слаб!ШМ
плеохроизмом та малим кутом '2У,
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40.гранати

^ 4 0 . ГРАНАТИ

Б!льщ!сть гранат! в утворюють !зоморфн! сумш! двох чи
б!льше вид!в - шропу мд3А12[ з!р^з 3, альмандину рваА1г[ з±о^] э,

андродиту садре2[310^]з, уваров1ту са^сг2[з±а4]з. •

СИНГОН1Я куб!чна
1.Щрап зустр!чаеться майже--виключно у вивержених' породах

основного складу, а також у серпентин!тах та еклоштах; альмандин
- у гнейсах, гранул!тах, амф!бол!тах та !ниих кристал!чних
сланцях,. !нколи також в гран!тах та андезитах; рпесартин -
найчаст!ше в гращтах та пегматитах, часто разом !з топазом,
!нколи у метаморф!зованих кварцитах; гросуляр . - переважно у
козтактово-метаморф!зованих вапняках та мармурахг андродит - в
скарнах; мелан!т'(т± - вмгсткий андродит) - у лужних ' породах -
фонол!тах та нефел!нових с!ен!тах.

2.У шл!фах граната в б!льшост! сво!й 'безбарвн! або ледь
забарвлен! - троп та альмандин ' - рожев!, спесартин
жовтуватий, гросуляр - !нод! жовтувато-зеленуватий, мелан!т -
буруватий, Рельеф та шагрень ч!тко виражен! и эростають в!д шропу
(N=1,705), ГрОСУЛЯрУ (N=1,735), СПвСарТИНУ (N=1,800) ДО

альмандину (н=1,азо), уваровхту та андродиту (N=1,57-1,90),
Вс! граната оптично !зотропн!, але в деяких випадках вапнян!

та марганцев! IX р!зновиди в скарнах виявляють оптично аномалъну
!зотрош!сть, завдяки чому зерна гранат! в розпадаються на дек!лька
неодночасно згасаючих частин- !з зональним строкатим темно-с!рим
!нтерференщйним забарвлённям, * ' •

3.Граната майже тотожн! в ишфах шшнеж, якщо остання не мае
!нтенсивного забарвлення. В!д флюориту . та опа^ в1др!зняються
позитшним рельефом, в!д апатиту - значно б!лыдим ' показником
заломлення та формою зерен.



41. флюорит* 42. шгй не ль 43, хром! т

41. ФЛЮОРИТ - СаР2

Сингонхя куб!чяа
Х.Дуже р!дко зустрхчаеться як первинномагматичний мхнерал у

гранхто!дах, часгпше - гхдротермальний та пневматолхтовий.
. 2.Легко розпхзнаеться завдяки душе низькому показниковх •

заломлення, хзотропиостх та добре проявлен!и досконалхй спайностх,
що шретинаеться п!д гострим кутом. У пшфах безбарвний або ледь
забарвлений у синхй чи фхолетовий колхр,

3,Може бути сплутаний з .опалом, який вхдрхзняеться
вхдсутнхстю спайность.

4г,И1ШНЕЛЬ - СМд,Ре)'А120^

Сингонхя куб!чна
I.Зустрхчаеться як акцесорний або ксеногенний мхнерал у

деяких вивержених породах переважно основного та ультраосновного
•складу, а також у контактово- та регхонально-метаморфхзованих
вапняно-мергелхстих породах.

2, Шп1нель у шлхфах безбарвна, рожева або синювата*
хромшшнелъ - бл!до-зелена, трав'янисто-зелена, а зал!зиста
рхзновиднхсть (шкотит) - жовтувато-буро-коричнева. Кристалл, як
правило, 1зометричш з рхзкою шагренню (N=1,72-1,79), хзотропнх.

З.Дуже схожа на б1лып поширеш гранати,, в!д яких ' при
В1ДСУШОСТ1 забарвлення шд м!кроскопом майже не В1др1зняеться» за
винятком добре утворених кристал!в, що мають, на в!дм!ну в!д
гранатДв, октаедричну форму.

4.Дуже СТ1ЙКИЙ м!нерал, який не змхнюеться нав!ть при повному

розпад! породи,

43. КРОМ1Т - РвСг2а 4

Сингон1Я куб!чна • • .
За складом та властивостями утворюе вех переходи до шганел!.

• 1,Найчаст1ше зустрхчаеТься в сепрентшптах, ' перидотхтах,
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44, магнетит 45. гй риг

рхдко - у метаморфхзованих доломхтах.
2.У ишфах майже непрозорий з ледь проев!чуючим буруватим,

буро-червоним або чорним забарвленням. У в!дбитому св!тл1 -
с!рий. Рельеф та шагрень р!зк! (N=2,07-2,16),

3, Чорний хром! т 'у цшфах майже не в!др!зняеться в!д
магнетиту та гематиту (х!ба що високим !д!оморф!змом
стосовно до породоутворюючих м!нерал!в, що менш характерно для
двох останнхх м!нерал!в).

44,-МАГНЕТИТ - Ред04

СИНГОН1Я кубхчна
I,Магнетит широко поширений м!нерал у породах самого

р!зноман!тного походження. У вивержених породах будь-якого складу
присутн!й як акцесорний м!нерал, а в основних породах з
сйдерон! товою структурою може переходами у породоутворюючий
м!нерал, що складае цемент зал1зо-магнез!альних с!л!кат!в. У
серпентин! тах та вужан!тах спостер!гаеться як у вигляд! добре
утворених кристалхв, так х мхкроскопхчного рудного пилу. Дуже
поширений магнетит у бхлыюстх метаморфхчних та осадочних порхд,
хнколи майже цхлком складаючх так! породи як магнетитовх скарни,
залхзистх кварцити, магнетитовх пхски.

2-3,У шлхфах непрозорий, чорного кольору. У косому вхд5итому
свхтлх сталево-синього, а у прямому схрувато-бхлого кольору,
чим вхдр!зняеться вхд хром!ту та гйриту. Вхд граф!ту вхдрхзняеться
кристалхчною формою та металевим блиском,

4.При змхненнях переходить у гематит, лхмонхт та сидерит.

45. ШРИТ - Ре32

Сиюгонхя кубхчна
Х.Пхрит - один з найпоширенхших рудних мхнералхв. Як ^ I

магнетит зустрхчаеться серед порхд будь-якого походження, але, як
правило, у невелик!и кхлькостх,

2-3.Вхд бхльшостх иепрозорих м!нерал!в пхрит вхдрхзняеться
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46,хлоритй

латутшо-жовтим забарвленням у косому в!д5итому св!тл! та
характерними квадратними розр|зами у пшфах,

4.При зм1нвннях легко замщаеться шдроокислами зал!за, що
може служити його да агао стачною в!дзнакою в!д б!льш ст!йкого
магнетиту, Кр!м того, за рахунок окисления шриту, завдяки
УТВОрвННЮ Б1ЛЫЮ1 С1рЧаН01 КИСЛОТИ, СУМ1СНО 3 Л1МОН1ТОМ МОЖУТЬ

кристал!зуватися сульфати, зокрема г!пс та алушт.

•МШМОШЧЩ- ТА ВТОРИННГ М1НЕРАЖ МАГМАТИЧНИХ ПОР1Д

46. ХЛОРИТЙ ,

Сингошя моноклшна, псевдогексагональна
Мають досить непост!йний склад, завдяки' чому вщцляються

галька р!зновид!в !з зм!нними охтгичнищ властивостями; Загальна
формула (мд*ре>сУ_п̂ 1,Реэ+)^(аН)в|:А1п31г)_401о] , де п=0,8~2.

1-Дуже поширен! серед магматичних пор!д, де присутн! як
вторинш м!нерали по б!отиту, афм!болах, ш роксенах, ол!в!нах,' а
також гранатах, по яких нер!дко утворюють псевдоморфози замщення.
Самостийно входять до складу ряду метаморфхчних пор!д, зокрема,
хлоригових, Ф1л1тових, слюдяних сланщв 1-з слюдами, киолими
плашоклазами, ешдотом, тальком, актижштом, карбонатами,

2.0шльною для хлорит!в е луската форма зерен, безбарвне або
ледь шштне зеленувате забарвлення у щл1фах, невисокий позитивний
рельеф, низьк! анома^н! кольори хнтерференцП (с1рувато-б!л1,
жовтуват!» .у низько 'двозаломлюючих хлоритах хндш-о-син! або
ржаво-бур!). Ош'ичяий характер то позитивний (клинохлор), то
негативний (пен!т, амезит).

Особлнвост! окрешх. типхв хлорипв
Амезит у ишфэх безбарвний,з негативним подовженням та досить

великим для хлорит!в подв!йним св!тлозаломленням (ыд-мр=до о,ою).
Юйнохлор бл!до-зеленуватого кольору з чхтким плеохроизмом.

Також негативним подовженням, Характеризуемся подзхйним
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47, серпентин 48, тальк

св!тлозаломленням Ыд-нр=о,оо4-о,ою та косим згасанням,
Пен1н густо забарвлений у шл!фах, з р!зким аномальним синьо-

ф!олетовим плеохроизмом, !нод! буруватими кольорами !нтерференц!1
та дуже низьким подв!йним св!тлозаломленням <мд-мр=о , 002 ) .
Подовження як позитивне так ! негативно, згасання пряме.

3. Хлорити в!др!зняються в!д слюд, а також тремол1т1в та
акткй-тштхв дуже низьким св!тлозаломленням та часто .аномальними

кольорами !нтерференщ1,
В!д хлорито'хду в!,цр!зняеться значно меншим показником

заломлення, а в!д серпентину т наявн!стю забаравлення та

аномальною !нтерференщею.

47. СЕРПЕНТИН - (ОН)

Сингощя моноклинна
I.' 0 продуктом змшення ол1в!н!в та п!роксен!в (ромб!чних) у

магматичних породах, а також породоутворюючих м! нера л! в

метаморф!зованих ультра о сновних та основних пор! д.
2, У шлхфах мае вигляд волокон або др!бних лусок та

листочк!в, безбарвних* але !нколи длке сдабкого зеленуватого
в!дг!нку. Плеохроизм В1дсутн!й. Мае ч!ткий рельеф, дуже слабо
проявлену шагрень та низьке с!ре ' або темно-с!ре !нтерференц!йне
забарвлення. Др!бн! волокнист!, майже !зотропн! агрегата
переважно належать до хризолхту, а лускат! та таблитчаст! з
гядвищеним !нте"р4юренц!йним забарвленням (б!ле першого пордлку) -

до антигориту. •
3, Серпентин схожий на хлорит, в!д якого в!др!зняеться

повною в!дсутн!стю забарвлекня та плеохро!зму.

48. ТАЛЬК - Мдэ(он)2[51^010]

Сингонхя моноклинна •
I. Зустр!чаеться як вторинний м!нерал по магнез!альних

о л! в! нах, у менш!й м!р! - по п! роксенах в магматичних породах. Як
породоутворюючий м!нерал широко поширений у багатих мага!ем
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49.Щроф1ЖТ 50.ЭНТОФ1Л1Т

метаморф1чнш: породах: талъко'вих, талък-хлоритовго: сланцях,
долом!тах та гидротермально- 1 мета с оматично-зм! неких породах.

2-3. Утворюе слюдопод!бн1, пластинчаст!, лускат! зерна. За
огггичними властивостями майже не в!др!зняеться в!д мусков1ту. Тому
для д!агностики тальку велике значения мае анал!з парагенезису
м!нерал!в, Зокрема, тальк у породах асощюе з хлоритом,
карбонатами, серпентинами, рел!ктами сшвШв, у той час як
мусков!т зустр!чаеться переваишо з алюмосиликатами, кварцем та
слюдами. Крш того, для талька' характерна деформовашсть,
вигнут!сть лусок. Тальк, як ! мусковхт, дуже схожий.на гйрорлхт,
в!д якого, вважаючи др!бнолускуватий габ!тус обох м!нерал!в, також
важко в!др!зняеться за оптичними властивостями,

49, ГЕРОИ Ж Т - «12сан) [3±Д010]

Сингошя моноклинна
I. Слюдоподхбний м!нерал кристал!чних .сланвдв та

шдротермальних пор!д, де гнроф!л!т зам!щуе прльов! шпати,
2-3. Зовн! дуже схожий на серицит та тальк: утворюе пластинки

.або частше луски з досконалою спайн!стю по площин! (001). Мае
позитивно подовження, пряме згасання та досить високе ;•
"мусковитове" подв1йне св!тлозаломлення. едина в!дм! на • в!д
згаданих виде М1нерал1в - трохи бхлыпий негативний кут оптичних

в!сей (2Уыр=5з-бо°-) та характерна деформован! сть лусок шроф!л1ту.
В1д каожн!ту в1др!зняеться бхльшою силою двозаломлення,

50. АНТОФ1Л1Т - (Мд,Ге)7(ОН)2[ 51̂ ]

Сингошя ромб!чна •
1. Розповсюдаений Т1лыш . в метаморф!чних породах

кристал!чних сланДях та гнейсах, амф1бол1тах, 1нод1 в контактових
породах. 1нколи (в деяких габрохдах) входить до складу реакц!йних
кел1'ф!тових кайм навколо ол!в1н1в. .

2. .Утворюе видовжено-призматичн!, тичкуват! -або
рад! ально-променист! криста,ли. У поздовжнхх перер!зах
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5Г,хл6рито2д

спостер1гаеться досконала призматична "амфхболова" спайнхсть.
Згасання пряме, подовження позитивне. У пшфах переважно
безбарвний, 1нод! жовтувато-зелений , червонувато-бурий !з пом!тяою
абсорбщею (Ыд>мт>мр), Подв!йне св!тлозаломлення, переважно
другого порядку.

3. Зовш схожий з треможтом, вгд якого в1др1зняеться прямим
згасанням; з сшймаштом/ але у останнього в перетинах з низысими
колъорами 1нтерференцП , на в! дм! ну в!д антоф!л1ту, спайшсть' не
спостер!гаеться. Навпаки, максимальне !нтерференщйне забарвлення
проявлене у перер! з'ах з двома системами спайност! , тобто у тих
перетинах, де антоф!л!т веде себе як майже 1зотропний- м!нерал.

1нод! антоф1л1т можна сплутати з цохзитом, в!д якого в!н
в!др1зняеться значно меншим показнш<:ом заломлення,

51. ХЛОРКГГ01Д - О ] (ОН)

Сингон!я триклинна
I/ Зустр!чаеть-ся в хлоритових, слюдяних та ф!,л1тових сланцях

разом з хлоритом та рутилом.
2. Пластинчастий слюдрподгбний м!нерал з високими показниками

заломлення (мт=1, 73-1,77), а тому мае р!зко виражений рельеф та
шагрень. У цшфах майже завжди нер!вном!рно (зонально) забарвлений
у зеленуватий з блакитним В1дг!нком ко л! р. Схема абсорбцП
мр<мт>мд. Спайнхсть» як у слюд, по (001) - досконала та по (ПО) -
недосконала. У перетинах, перпендикулярних- досконал!й спайность
подовження негативне, згасання як пряме, так 1 ск!сне, 'Характерною
особлив! стю хлорито!ду е низька (0,007-0,011) 'аномальна
!нтерференщйна забарвленгсть та сильна дисперс!я оптичних в!сей 1
б! сектрис . ' ' • '

3. В!д схожего хлориту в!др!зняеться значно б!льшими
показнжами заломлення; в!д зеленого б!отиту та амф1бол!в - меншим
подв1йним св!тлозаломлеиням та характером плеохроизму; в!д цоХзиту
- формою зерен, забарвленням ,' плеохрохзмом, косим згасанням та.
б!льшим подв!йним св!тлозаломленням.

4. При зм!юованн! переходить у мусков!т та хлорит.

• 4466
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51.цо1зит 52.егйдот та клиноцоХзит

5Е. Ц013ИТ - 0(ОН)

СШГОН1Я ромб!чна •
1, В!дносно малопоширений вторинний м!нерал магматичних

пор!д, який утворюеться при руйнуванн! плаг!оклаз!в. Складова
частина метаморф!чних пор!д, таких ' як сил!катн! кристал!чн!
вагшяки, мармури, амф!бол!ти, деяк! еклог1ти та основы! гнейси.

2, Характерними ознаками цохзиту в пшфах е 1зометрична,
неправильна, 1нод1 призматично-тичкувата форма, дбсконала
спайн!сть го (010), а також р!зко проявлене аномальне синювато-
сизе 1нтерференщйне забарвлення, низьке подв1йне св!тлозалом-
лення (Ыд-мр=о,оо5~ 0̂ 007), пряме згасання в1даосно спайност! та
подовженню . Останне може -бути як позитивним, так 1негативним,

' ОПТИЧНО ДВОВ1СНИЙ, ПОЗИТИВНИЙ.

3, В1д везув1ану цо!зит в1др1зняетьая вХдсутшстю спайност!
та ДВОВ1СНИМ оптичним характером. В! д апатиту - бхлыпим рельефом
та шагренню, спайн!стю та аномальними , кольорами !нтерференцП. В!д
хлорш1о2д1в - меншим двозаломленням та показниками заломлення, а

також прямим згасанням.

53. ЕШДОТ ТА КЛИВОЦОЗСЗЩ -

Са РеА1 [ З А О ] [310 3 0 ( О Н ) - С а А1 [31 О ] [510 1 0 С О Н )
2 2 2 . 7 •* 2 9 2 7 . ^

СИНГОН1Я моношшнна
1, Душе поширен! як метаморф!чн! м!нерали пор!д контактово-

метасоматичного та рег! онально-метаморф! чного. походшння. Присутн!
в магматичних • породах як вторинш м!нерали,за рахунок руйнування
плаг1оклаз!в, моноклинних шроксен!в та амф!бол!в.

2, Характерними ознаками для обох шнерал!в с р!зкий- рельеф
та шагрень, досконала спайн!сть по (001) та недосконала по (100),
що перетинаються шд кутомр б.лизьким до прямого, а головне -
аномальн! кольорй хнтерференщ иного забарвлення, У шл!ф!
КЛИНОЦ013ИТ - безбарвний, ептдот -. забарвлений у св!тло~жовтий
кол!р, !нтенсивн1сть та плеохроизм якого тим б!льш! , чим б!лылий
вмхст в ешдот! зал! за. Краще над усе айомальну !нтерференц!ю
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54.скапол1ти 55.корд!ерит 56,сил!ман!т

спостер!гати у перетинах з в!дносно низьким св!тлозаломленням, бо
при в!дсутност! досв!ду розп! знати аномальний характер
!нтерференщ1 в горер1зах з високим св!тлозаломленням декому бувае
важко. У подовжених перер!зах обох м!нерал1в.згасання пряме, а у
.поздовжнхх (з найб!лып високими кольорами !нтерференцП) - косе
(до 25-30°) . Хнтерференщйне забарвлення клиноцо1зиту с! ре або
с!рувато-б!ле, аномальне, !ндигово-сине; в егпдоту - високе
(другого та третьего порядку), плямисте з дуже нер1вном!рним
забарвленням в межах одного и того самого перер!зу.

• ^ Оптичний характер клинощнзиту позитивний, ешдоту . -
негативний. ~

3. В!д схожих ол1в1ну та, насамперед, гйроксеШв ешдот та
клиноцо1зит В1Др!зняються плеохро!змом, спайшстю, оптичним
ор!ентуванням, аномальними кольорами 1нте'рференщ1. В1д везув!ану
-' оптично двов!сним характером.

54. СКАПОЖТИ

Утворюють !зоморфний ряд в!д мар!ал!ту
МеЙОЙТТУ Са [ А1 51 О ] Г СО ] -

ГА1 .51 01 С1 ДО

Сингон1Я тетрагональна
1. Як правило, скапол!ти зустр!чаються в метаморф!чних

породах - деяких сланцях', кристал!чних вапняках, пневматол!тово
зм1неиих контактово-метаморф!зованих породах,

2. Характерн! хзометричн! або коротко-призматичл! кристалл,
1НКОЛИ - тичкуват! агрегати з досконалою спайн!стю по призм!, У
зв'язку з пор!вняно • невеликим показником заломлення, що'
законом!рно зростае в!д 1,64 у мар!ал!ту до 1,66 у мейон!ту,
шагрень практично в!дсутня, але рельеф досить ч!ткий, особливо у
останнього члена ряду. У цьому ж напрямку зростае сила подв!йного
ев! тлозаломлення (в!-д 0,002-0,004 до 0,040). Оптично одиов! сн! ,
негативн!, згасання пряме, подовження негативне.

3. Скаполхти можна сплутати перш за все- з плаг!оклазами
(особливо низысо двозаломлююч! початков! члени ряду) та з
корд!сритом, на в!дм! ну в!д яких скапол!тй завжди' мають пряме

згасання в!дносно спайност!, а також однов!сний оптичний характер.
В!д андалузиту в!др!зняеться оптичним характером та значно

Меншим показником заломлення,
4. Звичайними продуктами зм!нення скапол!т!в е мусков!т,

хлорити, карбонат та !з6тропна речовина. При перекристал!зац!1
переходить у сум!ш форстериту та шшнел!.

' 55. КОРДЕ8РИТ -

Сингошя ромб!чна
1. Зустр!чаеться разом з кварцем, ортоклазом, андалузитом,

турмал!ном, сил! ман! том, ставрожтом та гранатом у д!оритах та
дацитах, гнколи - у метаморфхзованих гран!тах, а . також роговиках
та гнейсах високих ступен!в метаморф!зму,

2. . Найчастхше кристал!зувться у форм! неправильних
коротко стовпчастих зерен з погано проявлению спайшстю, ледь
ПОМ1ТНИМ рельефом та шагренню, низькими кольорами !нтерференц!1, !
тому в шл!фах нагадуе ол!гоклаз або кварц. 1нколи спостер!гаються
не характеры для !нших. схожих м!нерал!в яскраво-жовт! плеохро1чн!
оболочки та плеохро1чн! дворики навколо включень циркону та апати-
ту. У контактово-метаморф!зованих сланцях утвбрюе порф!робласти з
характерними сектор! альними тр!йниками та шестир!ками. У криста-
л!чних сланцях, утворених при шдвщеному тиску, спостер!гаються
пол! синтетичн! дв!йники, що перехрешуються або виклинюються.

3» В!д плаг1оклаз!в в!дзр!зняеться в!дсутн!стю або погано
вираженою спайшстю, в!дносно шсо! мае пряме згасання, а також
характером вторинних зм!н: утворенням !зотропних серпентинопод!бних
або талькоподабних м!нерал!в, що розвиваються у форм! хвилястих
жилочок та облям!вок по периферП зерен. Кр!м того корд! ерит
в!др!зняеться також позитшним оптичним знаком та однов!сн!стю.

.56, СИЛ1МА1-НТ -

Сингон!я р'омб!чна
I. Типовий м!нерал високоглиноземистих пор!д, де в!д асощюе
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57. андалузит

разом з кварцем, • полъовим шпатом, корд! еритом , гранатом та
•д1 станом в глинистих породах метаморф!чних фащй середа!х
температур та тиску, р!дко - в амф!бол!тах та еклогитах. У
вивержених породах не кристал!зуеться.

2-3, Широко поширен! голчаст!. або нав!ть волокнист! кристалл
з характерними квадратними або ромбовидними -поздовжн!ми
перетинами, у яких сшстер!гаеться досконала спайшсть. Характерне
пряме згасання та позитивне подовження* У шлхфах переважно
безбарвний з високим рельефом. Сплутанб-волокнист! агрегати
сил!ман1ту називаються ф!брол!том. Хнтерференщйне забарвлення не
ВИЩе СИНЬОГО КОЛЬОрУ ДРУГОГО ПОрЯДКУ (Ыд-Ыр=0, 020-0 ,022), ЩО

спостер1гаеться т!льки у перетинах, де спайшсть в!дсутня. Цим
сил! мам т в!др!зняеться в!д тремсийту та актинолйту. Кр!м того,
сшпманхт завжди мае пряме згасання в!дносно подовження,

Призматичн! кристали сил!ман!ту схож! також на кристали
андалузиту, цоХзиту, д!стену та ромб!чного пироксену. В!д ус!х пих
м!нерал!в в!н в!,ир!зняеться б!льш високим подв!йним
свхтлозаломленням ! малим кутом
цоХзиту - також позитивним подовженням,

=2о-зо°. В!д андалузиту 1

57, АНДАЛУЗИТ - А

Сингошя ромб!чна

I. Вустр!чаеться,головним чином, у метаморф!зованих породах -
роговиках, а також сланцях та вторщших кварцитах, У кристал!чних
.сланцях та контактово-метаморф!чних глннистих породах асощюе з
корд! еритом • та слюдою. '

'.2. Характерн! маШе прямокутн! призматичн! зерна з
неправильней або ромбовидними перер!зами, призматичною досконалою
спайнхстю по (НО) шд прямим кутом. Рельеф, як 1 у . сшпмашту,
високий. У ш.я!фах слабозабарвлений з- плеохроизмом в!д ледь
рожево-червоного по мр до бл! до-зеленого по мд, часто безбарвний.
1нтерференц!йне забарвлення нешсоке (до б! лого першого порядку),
мае пряме згасання -та негативне- прдовження.

. Характерною ознакою андалузиту е ситовидна -будова зерен,
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58.д1стен <к1ан!т)

пов'язана з численними включениями мшерал! в основной маси.
3. Через призматичну спайшсть шд прямим кутом, пряме

згасання та низьке св1тлозаломлення андалузит легко сплутати з
г1перстеном, який завжди мае позитивне подовжеиня та 1з скаполитом,
який мае менший показник заломлення та одновХсний оттгичний
характер, Якщо в ошф! вхдсутн! перер!зи !з спайн!стю, то
андалузит можна сплутати з топазом, який в1др1зняеться меншим та
позитишим кутом 2̂ . Нарешт!, в!д схожого д! стену легко в1др1зняетъ-
ся прямим згасанням у вс!х розр!зах та негативним подовженням.

4. При вторшших зм!нах легко переходить в серицит, р1дко - у
сум1ш корунду г шшнел! з рутилом та польовими шпатами.

58, ДГСТЕН (К1АН1Т) - А120[5Ю4]

СИНГОН1Я триклинна
1, Зустр1чаеться т!льки в кристал!чних сланцях, гнейсах,

амф1бол!тах разом з гранатом, сил1ман!том, рутилом, р!дко в
пегматитах. Здеб1льш утворюеться внасл!док стресу.

2, Незважаючи на аналог!чний склад з сшйманхтом та
андалузитом,, в!др1зняеться в!д них пластичною, дек!лька подовженою
по (001) формою, досконалою по (100) 1 недосконалою по .(010) •
спайшстю, прямим згасанням т!льки в перер!зах з досконалою
слайшстю та косим - у вс!х 1нших перер1зах (сМд до 30°). Подовження
скр!зь позитивне,1нтерференц!йне забарвлення до жовто-оранжевого
першого порядку.Оптичний хара!сгер негативний при %ч^ =82°.

Таким чином, три' М1нерали однакового складу - сил1ман!т,
андалузит та д!стен р!зняться м!ж собою за такими головними
властивостями: сил1ман1т - за найбхльш високим 1нтерфе1эенц.1йним
забарвленням при прямому згасанн! та позш'ивному подовженню та
оптичному характеру при малому кут! ;̂ андалузит - за прям!̂
згасанням та низьким св!тлозаломленням при негативному подовжешп;
д!стен - за шнако!дальним характером спайност! при косому
згасанн!г позитивному подовженню та великому негативному кут! ЗУ.

3, Д1стен можливо сплутати з гароксенами, в!д яких р!зниться
п1нако1дальнею спайн!стю, а в!д моноклинних п1роксен!в також

59. ставролит 60.везув1ан

негативнзш оптичним. знаком та великим кутом оптичних в!сей.
4. При вторинних зм!неннях легко переходить у мусков!т,

тиноли разом з хлоритом.

59. СТАВРОЛГТ -

СИНГОН1Я ромб!чна . •
1. Найчаетше утворюе порф!робласти у кристал!чних сланцях

(гнейсах, слюдястих сланцях) високотемпературних- фащй, де асощюе з

антоф!л1 том, корд! еритом, гранатом, шшне,ллю, сил! ман! том або д! станом,
2, Характерними д! агностичними о знаками ставролхту е жовте,

оранжево-жовте або медово-жовте заба'рвлення у' шлхфах, високий
рельеф, виразн! шагрень (Мт=1, 745-1,753), позитивне подовження,

пряме згасання у вс!х перер!зах, досить сильна зворотна абсорбщя,
короткопризматична форма кристал!в, що, звичайно, утворюють хресто-
ПОД1бН1 -ДВ1ЙНИКИ Та НИЗЬКе СВ1ТЛОЗаЛОМЛвННЯ (Ыд~Мр=0,013-0,015). *УС1

перел1чен1 ознаки дозволяють досить добре розга знавати цей м!нерал.
Характерним е також присутн1сть у кристалах численних вхслючень
кварцу, а також рутилу, турмал!ну, гранату.

З.Ставролхт можна сплутати х!ба що з ортитом, в!д якого
легко р!зниться завжди прямим згасанням та позитивним
оптичним знаком.

4. При вторинних змхнах переходить у слюду, зеленого кольору з
великим кутом 2V та хлорит.

60. ВЕЗУВ1АН - Са1о(Мд,ре)2А1^[5104]51:з1207]2(ан?Р)

Сингон1я тетрагона львга

1. Найб1льш поширений у контактово-метаморф1чних мармурах та
скарнах разом . з 1ншими вагшисто-магнез1альними та вапнисто-
глиноземистими м! нералами.

2. Характерн! 1зометричн1 або, короткопризматичн! , р!дко
тичкуват! 'кристали. У шл!фах безбарвш , школи червонуват! , або

синюват!. Рельеф та шагрень р!зк1, спайшсть в!дсутня. Однов1сний,
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60. Ьезувтан

0001 "

6Н, Алунтт

63. Опал

61.воластон!т

негативний. Наиб!льш характерною ознакою- е дуже низьк! .буруват!,
бурувато-бузков! або грязно-зеленуват! кольори аномального
1нтерференщ иного забарвлення, .часто з зоналышм характером
рОЗПОД1Лу КОЛЪОрУ (Ыд-Ыр=0,001-0,005).

3. Завдяки виоокому рельефу та аномальному штерференщиному
забарвленню везувхан часто плутають з цохзитом; але останшй мае
спайн!сть, синюват! кольори аномально! 1нтерференщ1, а також
ДВОВ1СНКЙ огггичний характер.Можна сплутати з андалузитом» еп!дотом
або корундом, в!д яких р!зниться меншою силою поданного
св!тлозаломлення та б!льшими показниками заломлення.

мармурах,
разом ' з

61. ВОЛАСТОН1Т - СаЗЮэ

Син1-он1я тршслинна

1. Зустр1чаеться в кристал!чних вапняках та
.переважно контактово-метасоматичного походаення,
Липоидом, гросуляром та ешдотом,

2. Утворюе видовжено-таблитчаст!, лейстовдцн! або призматичн!
кристалл; 1нод1 зустр!чаеться у вигляд! рад1ально-променистих
зросткхв. Спайн!сть досконала по (001) та (100) щд кутом 84°30' ,
у шл!фах безбарвний, Тнтерференщйне забарвлення в межах шршого'
порядау. Подовження як позитивне, так 1' негативно. Кут. згасання
28-34°. Оптичний характер - негативний при кут! м!ж оптичними
В1СЯМИ бЛИЗЬКО ДО 35-40°.

3. Мае схожгсть з треможтом, в!д якого ргзниться меышим
подвхйним св1тлозаломленням,б1льшим кутом згасання.' В1д цо^зиту та
егйдоту - низьким двозаломленням, косим згасанням та малим кутом 2

В1д моноклинних гароксешв легко в1др1зняеться завдяки
негативному оптичному знаку та малому кугу 2V.

4. При вторинних зм!нах легко переходить у кальцит.
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62.алун1т 63.опал

62, АЛУНГТ - КА1э[зо^]2(ОН)<$

Сингон1я тригональна •
1. Зустр1чаеть'ся виключно ' серед г!дротермально-зм!нених

пор!д, де виникае при дП с!рчастих пар!в абб сульфатних вод на
кисл! вивержен! або глиноземист! породи'.

2. Утворюе безбарвн! пластинки з ясною базальною спайшстю.
Як I для б1лыпост1 м!нерал!в гхдротермалъного походження,
характерна широка вар!ащя розм!р!в кристал!в, нав!ть у межах
одного пшфа.

Мае негативно подовження та пряме згасання. Рельеф ч!ткий
(мр=1,5ао, N9=1,590); Iнтерференщйне забарвлення не вище б!лого,
бл!до-жовтого першого порядку.

3. Схожий на серицит, в!д якого легко в!др!зняеться
негативним знаком подовження та однов!сним оптичним характером.
В1д г!дротермального кварцу та халцедону в!др!зняеться наявн1стю
ч!ткого рельефу.

МХНЕРАЛИ ОСАДОЧНИХ ПОР1Д

63. ОПАЛ - 5Ю2-пН20

Аморфний • •
I, Типовий м!нерал осадочних вхдкладцв. У щсковиках може

утворювати цемент, входить до складу хемогенних та бЮгенних
СИЛ1ЦИТ1В, складае конкрещ! в карбонатних породах.

2,Безбарвний,1зотропний,1нод1 аномально двозаломлюючий (СТ-
опал).Характерн! негативний рельеф та ч!тка шагрень (ыт=1,44-1,4<ь),

3, Через схожий вигляд у ишфах, рельеф та шагрень може
бути сгодтаний 1з фосфоритами (якщо неуважно визначити показники
заломлення).'Вхд флюориту в!др!зняеться в1дсутн1стю спайност!, в!д
содал1ту,анальциму та хзотропно! глини - значно меншим показником
заломлення, а тому - рхзким рельефом-та шагренню.

64.халцедони бб.група каол!н1ту

64. ХАЛЩДОНЙ - 5Ю2

Включае р!зновиди: власно халцедон, кварцин та люпгецит .
однакового • складу , як! трохи р!зняться за оптичними властивостями.

1. Як I опал, при розкристал18ащ! якого в!н може виникати,
складае цемент шсковшив, заповнюе пориг жили та мигдалини у
вулкан! чних породах, складае кременист! осадочн! породи;
утворюеться при гГдротермальних процесах.

2. Характерна волокниста або скритокриоталхчна будова, з
формуванням волокнисто-променистих та щхльних агрегат! в. Показники
заломлення та подв!йне св!тлозаломлення майже не в!др!зняються в!д
кварцевих. У волокнистих та променистих агрегатах подовження як
в!д' емне (власне халцедон), так !. позитивне -Хкварцин)» згасання
пряме (для халцедону та кварцину) ! окосе (до 28°) - для лютециту,

3. Як вгдзначалось, мае схожхсть з кварцем, в!д якого
в!др!зняеться скритокристал!чною рад! ально-променистою будовою та
меншим показником заломлення, В!д цеол!т1в в!др!зняеться також
меншим показником заломлення» В!д каол!н1в - формою агрегат!в,
меншими прказниками заломлення та в!дсутн!стю спайност!,

65 ГРУПА КАОЖНХТУ - (ОН)

СИНГОН1Я моноклинна, Кр!м, власне, каол!н!ту до групп входять
також дик! т та накрит - м!нерали аналог!чного складу,

1, Типов! м!нерали осадочних пор! д. Складають глини, в! дом!
гад назвою каол!ни, як дом!шки входять до глин 1ншого складу,
утворюють цемент уламкових пор!д. При вив!трюванн! . та
г!дротермальному зм!ненн! магматичних пор!д утворюються за рахунок
польових шпат! в та фельдшпато1д!в.

2. У б!лъш-менш добре сформованих кристалах у шлхфах мають
вигляд безбарвних, ледь мутнуватих (на в! дм! ну в!д завжди прозорих
мусковит! в) або жовтуватих листочк!в, пластинок та лусок, як!,
накладаючись одне на одне, утворюють вхялоподцбн! або червоподцсЗн!
агрегати, нагадуючи розгорнут! колоди карт; Рельеф позитивний,
СЛЭбКИЙ (Мт=1,56-1,57), ДВОЗЭЛОМЛеННЯ НИЗЬКе - (Мд-Ыр=0,ООА-0,007),
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66.алофан,галуазит <1л!ти)

подовження позитивно. Кут згасання каол!н!ту - 1-3°; дик!ту -
20-27°; накриту - 10-12°. Кут 2̂  позитивний - у дик!ту, негативний

- у каол!н!ту та близький до 90° у накриту.
3. Мають схож!сть 1з слюдами, а також тальком та гйроф1жтом,

в!д яких в1др!зняються низькш подв1йним св!тлозаломленням 1,
головне, косим згасанням,

У сущльних землистих масах може ' бути сплутаний з-
фосфоритами, як!, на в!дм!ну в!д каол!н!ту, завжди мають добре
виражену шагрень.

4, КаолШт - ст!йкий при екзогенних процесах. При прогреси-
вному метаморфоз! може даретворюватись у слюди та польов! шпати.

66. АЛОФАН, ГАЛУАЗИТ - А^СБ^О^] (ОН)^пН?о

Аморфн!

1. Входять до складу каол!н!тових глин, найб!лыи поширен! в
корах вив!трювання. .

2. Характерна землиста будова, !зотропн!оть, (для галуазиту
можлива слабка двозаломлешсть), низький показник заломлення -
м/п=1-»47- 1,49; безбарвний, але часто пофарбований дом!шками в
жовтуват!, коричнюват!, буруват! кольори.

3. Легко можуть бути сштутан! з вулкан! чним склом, за яким
•!нколи утворюються. В!д опалу . та фосфоритхв в!др!зняються
в!дсутн!стю шагрен!. Галуазит поширений переважно в корах
вивхтрювання основних, а алофан - лужних пор!д.

67. ПДРОСЛОДИ (1ЛТИ)

Об'едаують мхнерали !з пром!жним складом м!ж слюдами та
каол!н!том: г!дроб!отит К1_х(Н2

г!дромусков!т (серицит) .̂х̂ г0 д 1 о _ х 2 ^
Сингон!я моноклинна (псевдогексагональна)
I. Складають" глинист! породи, цемент уламкових пор'!д, широко

поширений серед осадочних пор!д зм!шаного С1сладу ч- глинистих
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68,глаукон!т

т мергел!в, глинистих сил!цит!в та !н,
2. У шл!фах мають вигляд лусок та листочк!в - безбарвних у

г!дромусковит!в та буруватих, жовто-зелених, жовтуватих у !нших
член! в групи, Мають добре виражен! пшгрень та рельеф
(Ыт=1,55-1,бз) та досить високе подв!йне св!тлозаломлення
(ыд~Мт=о, О2з-о, ОЗУ), яке зменшуеться при зменшенн! розм!ру лусок,
У б!льш-менш великих лусках та пластинках спостер!гаеться
досконала спайн!сть> в!дносно яко! згасання завжди пряме. '

3. Пдрослюди в!д каол1н!ту в! др! зняються б!льш високим
двозаломленням , в!д му сков! ту - меншими показниками заломлення,
в!д 61 отиту - меншим двозаломленням, в!д мон-шоршюн1ту - б!льшими
показниками заломлення та ч.!тко сформованими листочками,

4. К!нцевим продукгом виштрювання г!дрослюд е каол!йхт або,
хнколи, монтморилон!т« При втрат! води перетворюеться у слюди,

68. ГЛАУКОШТ - К -{(А1,Ре) [йГ 31 О ] (ОН) >
1-Х • 2 ' 1-Х 9-1-Х АО- 2

Сингон! я моноклинна . ,
Входить до складу г!дрослюд, але мае деяк! в!дм!ни отггичних

властивостей та умов утворення. . .
• . • I. М! нерал винятково осадового походження. Широко поширений в
морських шсках; часто зустр!чаеться в мергелях,

2-3. Утворюе округл! т!льця, складен! агрегатом
субколо! да льно! розм!рност! лусок жовтого, синьо-, темно-зеленого
'або бурувато-зеленого колъору, ' Завдяки -особливостям будови
характеризуеться агрегатною, по ляризац! ею (у схрещених н!колях так!

т!льщ не затухають),
Досить високе подвгйне свгтлозаломлення (0,022-0,030) та'

хнтенсивна зелена забарвлен!сть обумовлюе майже однаковий кол!р як
при одному, так при двох н! ко лях.. Ця властив! сть е найб!льш
визначною д!агностичною ознакою глаукон!т!в, . яка - . . дозволяв
в!др!зняти його в!д ттк схожих м! нерал! в - зал!зистих хлорит!в
(шамозиту 'та тюринг! ту), а також забарвлених слюд, •

4. Глаукон!т.може зам!вдувати темноко.л!рн! м!нераш, а сам ..
при окисленн! .зам!щуеться г!дроокислами. зал! за. . .
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69. груш моитморш1он1ту 70.г1драрг1л!т (г1бсит)

<
69. ГРУПА МОНТМОРИЛОШТУ

Найпоширен1шими м!нералами групи е, власне, монтморшюн!т

а ( н о ) "( та нонтрон!т

Сингон!я моноклинна -
1. Монтморилон1т утворюеться при розкладенн! вулкан! чного по-

п!лу та лав середнього складу переважно в морських умовах. Форму е-
. ться також у корах вивхтрювання середньо-кислих вивержених пор!д.
Нонтрон!т - характерний вторинний мхнерал к!р вив!трювання серпен-

тин!т!в,
2. Характерн! деформован! пластинки, луски . та волокна,

найчаст!ше безбарвн! у монтморшюн!ту ! жовтуват! , жовтр-зелен! ,
оливково-зелен! , бур! у нонтрощту. Показники заломлення зростають
в!д монтморилошту (менш! за канадський бальзам мт=1, 516-1, 52̂ ) до
нонгрон!ту (Мт=1, эвэ-!, 600) при мэйже однакорому св!тлозаломленн!
(0, 014-0,025) .

3. В!д г!дрослюд монтморилон!т в!др!зняеться погнутими плас-
тинами, меншими показниками заломлення та подв! иного св!тлозалом-

• лення. В!д каолин! ту - б!льшим подв!йним св!тлозаломленням.
4. При процесах метаморфозу перетворюеться в змшано слоист!

глшш та хлорит,

70. ПДРАРПЛГТ (ПБСИТ) - А1(ОН) д

Сивгон!я моноклинна . - •
. I. Один з найпоширен!ших м!нерал!в боксит!в входить також до

складу деяких глин. Зустр!чаеться в продуктах розкладу польових
шпат!в та нефелгну. • .

2. В осадочних породах зустр!чаеться переважно у вигляд!
•скритокристал!чних агрегат! в, часто !нтенсивно забарвлёних
г! дро окислами зал! за, ! тому майже не . д! агностуеться оптичними
методами. При добр! и розкристал!зац!1 форму е шестикутн!, таблички,
пластинки або променисто-листуват! агрегати, схож! на слюда, в!д
ЯКИХ р!ЗНИТЬСЯ КОСИМ ЗГасаННЯМ (сМр=21-25° ) .

64а. Халцедон

646* Кварцин
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71, диаспор 72.#ем1т

3. В!д каол1н!ту в!др!зняеться високим подв!йним
св!тлозаломленням (мд-мр=о,о22), в!д мусков!ту - косим згасанням,
в!д бем!ту та распору. - меншими двозаломленням та показником
заломлення . . •

71. ДЕАСПОР - а-АЮ(ОН)

Сингон!я ромб!чна
I, Характерний м!нерал вториняих кварцит! в та боксит! в, .
2-3, Форма зерен пластинчаста або таблитчаста, Нагадуе у

шл!ф! сил!ман!т» анг!дрит або мусков!т, Безбарвний, дуже р!дко
ледь коркчневий, мае високий рельеф та досконалу спайн!сть в
п. лощин! , де лежать мд та М Р , а "тому, як г' у сил!ман!та в перер!зах
без спайност! спостер!гаеться найб!льш високе !нтерференщйне
забарвлення. Завдяки щи особливост!., а також високим показникам
заломлення, д!аспор досить легко в!др1зняетьря в!д му сков! ту. В!д
сшйман!ту в1др!зняеться значно б!льшим подв!йним
св!тлозаломленням <мд-ыр=о,о4а), а також кутом 2Уыд= =84~вб°. У
шл!фах дааспор !нод! нагадуе егйдот, в!д якого в!др!зняеться
в!дсутн!стю аномалышх колъорхв !нтерференцН та спайност! в

головному перер!з!.

72, БЕШТ -

Сингон!я ромб!чна . • •
I, Зустр!чаеться у бокситах, а також як шдротермальний

м!нерал у пустотах пегматит! в. .
2-3, Як'! !нш! пдроокисли алкшнш в шл!фах часто мае вигляд

сувдльних скритнокристал!чнйх мае, у б!лып!й чи менш!й м!р!
забарвлених г!дроокислами за.шза, При розкристал!зац!1 формуютъ
пластинчаст! або сочевидн! кристали, як!, на в!дм!ну в! д диаспору,
мають меиш! покззники заломлення та подв! иного' ев! тлозаломлення,-

73,гвтит

73. ГЕТИТ - а-РеО(ОИ)

Сингон!я ромбхчна .
1. Гетит, як ! !нш! г!дроокисли зал!за, щлком С1сладае дейк!

тшш осадочних пор!д.В !нших осадочних породах зустр!чаеться у
вигляд! !стотно! дом!шки. Як вторинний м!нерал присутн!й в
магматичних та метаморф!чних породах.

2. У шл!фах густо забарвлений ! тому майже Евпрозорий, але-при
вввденн! л!нзи Лазо в!н проев!чуеться в жовто-бурих тонах. Завдяки
дуже високому св!тлозаломленню (Мд-Ыр=о,обо-о,о4о) та !нтенсивн!й
природа!и. забарвленност! кол!р у схрещених н!Колях майже такий
самий, як ! при одаому н!кол!. Присутн!сть г!дроокисл!в зал!за у
породах приводить до 1х забарвлення у бурий, червоно-бурий або
жовтий кол!р.

3. .Гетит дуже схожий з жмон!том, в!д якого в!др!зняеться
"кристал!чн!стю та ан!зотропн!стю . В!д гематиту в!,цр!зняеться
переважно голчастою формою кристал!в.

74. ЖМОН1Т - Р^о-РН-хН2а

Це сум!ш оксида та г!дрооксид!в зал!за,
Певно аморфний . •' •
1, Л!мои!т е продуктом розкладу зал!зовм!стких м!нерал!в або

ж формуеться при ос!дшш! в природних вод. Тому л!мон!т широко
розповсюджений у зонах вив!трювання рудних жил (зал!зн! шляпи) та
в болотних зал!зних рудах. Присутшй в !нших осадочних породах у
вигляд! дом!шок, що надають певне забарвлення цим породам.-

2. Аморфний, без спайност! утворюе суц!льн! землист! маси, а
також оол!ти, У шл!фах про'св!чуе жовтим або буруватим кольором,
нагадуе !ржу. Часто забарвлюе сус!дн! м!нерали. При
розкристал!защ! переходить у гетит.

3. В!д гетиту в!др!зняеться !зотрошою будовою.
4, При втрат! води спочатку переходить в г!дрогетит, гетит, а .

пот!м у магрютит. •

83



75„манганит 76,шамозит 77.тюринг1т

.75. МАНГАНИТ - г-МпО-он

Сингон!я ромб!чна

I» Поширений переважно в осадочних породах, дэ складае оол!ти
або суц!льн1 землист! маси, в яких • уламки кварцу та польових
шпат! в оточен! облям!вками з мангайиту* Утворюеться також в
г!дротермальних родовищах марганцю,

2-3, У пшфэх майже непрозорий, !нод! плеохроюе в
червоно-бурих , бурувато-жовтих тонах. У в!дбитому св!тл!
с!рувато-б!лий, чим в!др!зняеться в!д гетиту,

4. Легко переходить у шролюзит.

76. ШАМОЗИТ - (Ре, А1)[(Б±,А1 ) (ОН)

СИНГОН1Я моноклинна .
1. Переважно поширений серед осадочних шр!д, де утворюе

сущльн! зал1зн! руди землисто! та бобово! будови. чи складае
цемент шсковшав.

2, У шл!фах мае вигляд сущльних мае або оол!т!в, складений
др!бнолускуватими сплутано-волокнистими агрегатами, забарвленими у
бл!до-зелений чи жовто-зелений кол! р. Характерним е низьке
подв!йне св!тлозаломлення, позитивно подовження, б!льше чи менше
пофарбування г!дроокислами за л! за. . •

3. Може бути сплутаний з глаукон!том, але останшй не формуе
оол!т1в, не 'зам!щуе кремнист! скелети орган! зм! в, мае значно вищэ
подв!йне св!тлозаломлення, В!д тюринг1ту в!др!зняеться меншим
св!тлозаломленням, а,. головне - слабо проявлении плеохроизмом.

4, При вив!трюванн! переходить у г!дроокисли зал! за.

77. ТЮРИНПТ - (Ге,Пд,А1)<5(аН)2[А1Б1з01о] (ОН^О)^

Сингонхя моноклинна
' I. Поширений серед осадочних .- та слабо метаморф!зовэних

осадочних пор! д. . . .
2-3, У ншфах мае вигляд розеток, лусок, а також щльних мае,

84

78,карбокати

Оол!ти не характерн!. У добре сформозаних лусках пом!тний р!зкий
плеохроизм - в!д бвзбарвнбго по ̂  до темно-зеленого по ыд, що
вважаеться д!агностичною оэнакою тюринг!ту и в!др!зняе його в!д

глаукон!ту та шамозиту,,
4. При вивхтрюванн! зам!щаеться г!,цроокислами зал!за,

/ 1

78. КАРБОНАТИ

•Найпоширен!шими м! нералами групп карбонат! в е кальцит

СаСОд, ДОЛОМ1Т (Са,Мд)'СОд, 'МвНШв . рОЭПОВСЮДКОН! СИДЭрИТ ^еСОа,

аНКерИТ (Са,Мд,Ре)СОэ Т8 МЗГНеЗИТ МдСОз-

Сингошя тригональна
1. Карбоната присутн! у 'породах будь-якого походаення. У

магматичних породах кальцит поширений переважно як вторинний
м!нерал (за винятком карбонатгв, де в!н е породоутворюючим). У
вивержених породах зустрхчаеться переважно як продукт руйнування
м!нерал!в, до складу яких входить кальщй. У метаморф!чних та
осадочних породах кальцит дуже широко поширений як породоутворюючий
м!нерал вапняних • пор!д, мармур!в, карбонатних кристал!чних
сланщв, скарн!в̂  як цемент уламкових пор!д. Як дом!сний м!нерал
присутшй в осадочних та метаморф!чних породах !ншого складу.

Долом!т утворюе самост!йн! моном!неральн! породи, сумхсно з
кальцитом присутн!и в долом!тових мергелях та вапняках, хлоритових
та талькових сланцях, г! псах та анг!дригах.

Сидерит зустр!чаеться переважно у п!дпорлдкован!й к!лькост! у
вапняках, зал!зистих глинистих сланцях та глинах, г!дротермалъних
жилах, як вторинний м!нерал - в основних вивержених породах,

Магнезит в!докремлюеться в дэяких хлоритових та талькових
сланцях, у серпентин!тех.

2. Характерними ознаками породоутворюючих карбонат!в е, перш
за все, р!зка псевдоабсорбщ я у поеднанш з висооким
!нтерференц!йним забарвленням, Тому-для б!льшост! карбонат!в (за
винятком сидериггу> при обертанн! препарату спостер!гаеться
виникнення то р!зко! шагрен!, то майже повне зникнення останньо!,
що пов'язано з поперем!нним зб!гом з шгощиною поляризащ!
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б~г» Магнезит
Доломтт
Сидерит

Арагонгт

78, карбонат

микроскопу спочатку. Ыд, що значно вищий за канадський бальзам
(1,658 - у кальциту, 1,685 - у долом!ту, 1,720 - у магнезиту), а
пот!м близького до канадського бальзаму показника ыр (в1дпов1дно
1,486, 1,506, 1,510). У сидериту мр' - 1,634, мд - 1,̂ 72. В1д
кальциту та сидериту з ростом показник!в заломлення зростае 1 сила
по да! иного св!тлозаломлення, яка завдяки велик! и р!знищ мхж
головними показниками (б1лыи н!ж ОД50) обумовлюе хнтерференщйне
забарвлення високих порядк!в 61 лого або шрого кольору з
перламутровим вхдливом.

Для вс1х карбонат! в характерна ч!тка досконал'а спайн!сть по
ромбоедру та оптично-однов1сний, в!д'емний за знаком, характер,

Характерн! ознаки окремих карбонат!в.
Скритокристал!чний кальцит утворюе землист! м!крйтов! маси,

мутнуват! у шл!фах з жовтуватим або с!руватим в!дт!нком та
пор!вняно р!вном!рними б!лястими кольорами !нтерфвреншЬ У добре
сформованих, "найчаст!ше перекристал!зованих кристалзх кальциту
майже завжди спостер!гасться пол!синтетично' да!йникування, ятю у
схрещених школях мае вигляд к!лькох перехрешених систем
р!знобарвних смут. Б!льш!сть кристал!чних кальцит!в формують у
породах зерна неправильно! форми,

Долом1т, на в!дм!ну в!д кальциту, мае стяыпсть нав!ть у
др!бних зернах утворювати б!лъш-менш правяльн! ромбоедричн! крис-
талл. У центр! останшх можуть утримуватись м!критов! включения
кальциту ас5о глинисто! речовини, що надае кристалзм зональну будо-
ву з мутнуватими центральними та прозорими • краевими частинами.

Магнезит за огггичними властивостямк, якщо немае точних
визначень шказник! в ' заломлення, майже немож-ливо в! др! знити в! д
кальциту ' та долом!ту. Але магнезит н!коли не утворюе
пол! синтбтичних да! йник! в.

Сидерит в!д . !н1пих карбонат! в легко в!др!зняеться завдяки
значно б!льшим показникам заломлення та присутн!стю в продуктах
його руйнування г!дроокисл!в зал!за, як! мэйже завжди забарвлюкяъ
кристалл сидериту у жовтуватий чи буруватий кол!р. Характерна
схилыйсть сидерит!в до формування сферол!топод!бних агрегат!в,
як! у схрещених нхколях спостертгаються у вигляд! численних чорнкх
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7 9. фосфорита; ко лофан 80,г1пс

1нтерференц1йних хрест!в на райдужному р!знобарвному фон!.
3. Зважаючи на велика подв!йне св!тлозаломлёння, карбонати

мота сплутати 1з сфеном, в!д якого легко в!,1зр!зняються наявшстю
р!зко! псевдоабсорбцЛ, мекшою шагренню та одновI он!стю.

В!д мусков!ту, гйроф1л1ту, анг1дриту» тальку, (щр мають деяку
схож!сть з карбонатами,у ошфах в!др!зняються формою зерен, значно
б!льшим ПОДВ1ЙНИМ св!тлозаломленням та.нарешт!, однов!сн!стю.

Найб!льш легко 1 точно карбонати р!зного складу
д!агностуються в !мерс!йних препаратах завдяки велик!и р!зниц! .в
показниках Мо, Ме, що легко знаходиться в .будь-якому перер!з!.

79. ФОСФОРИТИ - д(г,с1, он) ; КОЛОФАН '

Оптичн! властивост! кристал!чних безводних фосфат! в (апатит,
ксенотим, монацит) наведен! вище. ,

1. Колофан - аморфний фосфат .- становить головну складову
частину оса дочних фосфорит! в. Утворюе в них оол!ти, конкрецП ,
сущльн! щ!льн! маси та цемент фосфоритоносних п!сковик!в.

2. У шл!фах - безбарвний, або жовтуватий з ч!ткими позитивними
рельефом .та . шагренню (Мт=1 , 57-1 , бз ) , ! зотропний • або слабо •
ан!зотропний завдяки внутр!шн!й напруз! .

• 3. Зовн! схожий на опал, в!д якого в!др!зняеться позитивним
рельефом, В!д алофану в!др!зняеться наявшстю шагрен!.

80. ППС -СаЗО^-2Н О

Сингонгя моноклинна
1. Складае .велик! верстви, особливо в асощащ!' з

карбонатними породами. Часто асощюе з солями, д@ формуеться як
продукт випарювання соляних озер та естуар!й» Утворюеться також
при розпад! сулъф!д!в, зокрема шриту ' в присутност! вапна, У
вивержених породах зустр!чаеться дуже р!дко як вториняий м!нерал«

2, Характерн! кристалхчн! таблитчаст! та. призматичн! форми,
або ж зернист! агретати, дв!йники по (100) стр!льчатого виду, одна
досконала та да! ,-недосконал! спайност! , слабкий негативний рельеф
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«Г.анг1дрит -

(Мт=1,523), ДВОВ1СНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ОПТИЧНИЙ ХарЭКТвр (2УЫд=58 ) ТЭ

слабке даозаломлвння (Мд-мр=о,оо9).
3, В!д схожих за оптичними властивостями халцедону та кварцу

у шл!фах вхдазняеться показником заломлення, меншим за канадський
бальзам, двов!сн!стю та спайщстю; . в!д кислих плаг1оклаз!в та
серпантину •- асощащ ею м!нерал!в,.

4. При нагр!ванн! втрачае воду з утворенням спочатку
нап!вг!драту ("штукатурний г!пс"), а пот!м, при подалыпому
щдвищенн! температурило 165°С, - анг!дриту, По м!р!- втрачання
води у г!пс!в зростають сила подв!иного свхтлозаломлення та
показники заломлення. Треба мати на уваз!, що частина води може
втрачатись нав!ть при нагр!ванн! г!пс!в у процес! виготовлення
шл!ф!в, ! тому у них гадвишуються показники заломлення та
св!тлозаломлення з формуванням нап!вг!драту.

8Г, АНПДРЙТ -

Сингон!я ромб!чна
I. Поширений у шдротермально зшнених та осадочних породах.

Серед останшх найб!льш часто зустр!чаеться у, вапняках, долом!тах
та у поюгадах кам'яно! со л!. .

2. В осадочних породах найчаст!ше утворюе пластинчаст!
кристалл. У шл!фах безбарвний з досконалою спайн!стю п!,ц прямим
кутом, з ПОЗРГГИВНИМ, добре вираженим рельефом та слабо проявлению
шагренню (ып-,̂ 1,57), досить високим ШДВ1ЙНИМ св!тлозаломленням
(ыд~мр=о,о44), прямим згасанням та позитивним подовженням. Оптично
ПОЗИТИВНИЙ, ДВОВ1СНИЙ (24 *=42°). • .

Ыд

3. Якщо не звертати 4уваги на присутн!сть майже в кожному
перер!з! перехрещуючох спайност!, то анг!дрит у шл!ф! може бути
прийнятий -за мусков!т, в!д якого в!др!зняеться асощащ ею
м!нерал!в та .позитивним оптичним характером. В!д долоМту, з яким
в!н часто зустр!чаеться сум!сно, в!др!зняеться меншим показником
заломлення, по двойного св!тлозаломл<зння та, в!дсутн!стю ефекту л

псевдоабсорбцы. В!д целестину та бариту - значно бхльшим
подсиним св!тлозаломленням та прямокутною спайн!стю.
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80. Г! пс , Ангидрит

•83« Целестин

90

82,барит ЗЗ.целестин

4) При шдротацП легко переходить.у г!пс,

82, БАРИТ - Ва504

Сингошя ромбхчна .
1. Зустр!чаеться в жилах г!'дротермального походження, у

вапняках, у цемент! п!сковик!в, !нод! .як теригенний м!нерал, !
тод! мае вигляд кутастих зерен-неправильно! форми. У вапняках •' та
вашистих глинах може утворювати конкрецП.

2. Кристалл бариту - це товст! пластини з досконалою
спайшстю по (001) та (ПО) з кутом м!ж ними. близышм до 78°, У
пшфах найчаст!ше безбарвн!, але густозабарвлеш. р!зновиди можуть
бути плеохро!чними (по ыд - безбарвний, Nт - темножовтий). Зерна
бариту мають добре виражен! рельеф та шагрень (мт=1,бзэ-1,бзв) та
б! л! або св!тло-с!р! кольори !нтерференц!! першого порядку
(Ыд-Ыр=0,012 } , ДВОВ! СНИЙ, ПОЗИТИВНИЙ (2Ум -=38° ) .

3. В!д- схожего целестину в!др!зняетьоя б!,льш високим
рельефом, а в!д апатиту - даов!сн!стю та спайн!стю,

83, ЦЕЛЕСТИН - 5г804

Сингошя ромб!чна
I. Звичайно зустр!чаеться у вапняках, шсковиках, а також' у

жилах та пластах гшсу та кам'яно! сол!.
2-3. Форма берен у'ишфах, спайн!сть та показники задомлення

майже так!, як у бариту. Головними д!агностичними в!дм!нами в!д
останнього - менше подв!йне свьтлозаломлення (Мд-Ыр=о,оо9) та
б!льший кут оптичних в!сей (2У =54°). В!д апатиту/ як I барит»
в! др! зняеться двов! сн! стю;'

.84, Б1ТУМИ

Б! туми-складають природа! склада! сум!ши вуглевода!в» а також
неметал!чн! пах! да! „ • •

I. Утворюються при природа! и дистиляцП летких складових час-
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84.б1туми

тин нафти. Поширен! у гасковиках, алевритах,аргил!тах та ватшяках.
2* У св!тл1,яке проходить, рудувато-червон!, с!рувато-бур! до

чорних. У в!д5итому СВ1ТЛ1 вони б1лувато-жовт1 и схож! на
лейкоксен або жовто-охрист!, як л1мон!т, чи криваво-червон!, як
гематит, Хнод! спостер!гаеться слабке Двозаломлення. В!д згаданих
м!нерал!в в1др1зняються, головним чином, мешпими показниками зало-
млення (м= 1,570 - 1?боо; до 1,78 у яскраво-рудо-червоних б!тум!в).

Д1АГНОСТИЧНГ ТАБЛРЩГ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОДОУТВОТООЧЙХ М1НЕРАЖВ
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мл/п

1

I»

2,

3„

4*

Назва,
СЙНГОЯ1Я

2

.ОлЩн,
(ромб-)

форстерш1 (Фо)~

Мд^ЗЮ^
фаял!т (Фа)
Р*2в10^

РОМб!ЧНГ

Шроксени
(ромб.)

енстатит (Ен)~
бронзит (Бронз)-
г1перствн(Пп)-
еул!т-
.феросшпт
(Мд,Ре)2<(3120^

Моноклшш!
вапнян!

Шроксени
шонокл* )

Д10ПСВД-
Са,Мд<18±20^

• геденберг!т-
Са,Рел'81 0' 1-» 2 <5 Г
ЗВГ1Т-
Са('Мд,Ре,А1)
{(81,А1)Л|.

Ш.ЖОН1Т - . .
(монркл.)

/п(Мд,Ре) 81 0 х
2 2 <5

пСаМдЗ! 0
2 <*

Форма (*),
спайн!сть(#);
оптичне ор!енту-
вання» подовження

•3 . .

* короткогфизматй-
чяа Л зометрична

# . ( ою ) -недосконала

Мр| |Ь;1Мт| | с ; М д | |а

* короткопризмати-
. чна , витягнута

1 - ' : .
# (ио)-досконала

^87°15'

М р | | Ь ; М т | [ а ? Ы д | |с

1=* ( + )

* призматаяна 1 1 с

# (ио)-досконала,
ЛВ7* 15'

аЫр-220- 32°
ЬМж=0 ".

сМд=38°- 48°

1= С ± )

* шгастинчата по
(юо) ,лризматична
| с,зерниста

# (ио)-досконала,
^87°15'

аМр=21°- 28°
сЫд=37°~ 44°

Мт | | Ь

1= ( + )

Покаягчик
заломлення,
ПОДВ1ЙН6 СВ1ТЛО-
заломлення

4

Фо Фа
Ыр=1.А36 - 1,827
Ыт=1^651 - 1.865
Мд=1.669 - 1,975

Л -О .033 - О.О4В
(•*-) .(-)

Ен Пп
Мр=1.657 - 1.712

Кт=1-659 - 1.724
Мд=1.665 - 1.727

А =О.О08 - О, 015
(•*-.) (-)

Д1 Гед
Мр=1-665 - 1,727.

К'т=1.672 - 1.735'

Ыд=1.696 •* 1.756

А =0.031 - 0.029
(•*•)• (-<-)

Ыр=1.682 - 1.722

Мт=1>684 - 1.722
Мд~1.705. ~. 1.751

А =0.023- - 0. 029
( + )

Огггичний
характер,
кут оптичних
.в! сей

5

Фо-
2У = -*-В6°

Фа-
2У = -47°

Ен- .
2У > +54 * '

Бронз-
2V = ±90 6

Пп-
2V > -45

2У - -*-42 "- +70 °

г > V

27 = 0°- -*-25°

г > V

Забарвлення,
плеохро! зм

' . 6

безбарввкй,
1нод1 зелену-
ватий або

оранжево-
ЖОВТИЙ

Ен, Бронз-без-
барвн!
Пп-
Nр-бЛ1ДО~

рожевий
Мд-бл1до~зе-
ления,с!ро-
зелений
Ыр=Мт<Ыд

_Д^-безбарвний '
Гед-
Мр-СВ1ТЛО-

синьо-зелений
Ыт-СВ1ТЛО-^

жовто-зелевпий
ыд-бл!до-зе-
лений
Авг1т- сильн!-
ше забарвлений

Ыр>Мд>Ыт

безбарвний,або
ыр-рожеврй,
мт-св1тло-зе-
ленувато-ко- •
ричневий •
Ыд-СВ1ТЛО-38-
ленйй9св1тло~
жовтий •

4

Схож! мХнерали та .1х в! да! ни

7

КтаноШроксени - досконвла спайШсть
косе згасання
Ортоп!роксени - значно шнше А
Ел! дот - аномальна !ш<ерферэнц!йнв
забарвлення та досконала Шнако!-
дальна спайн!сть
Карбоната - псевдоабсорбШя, дос-
конала спайн!сть» 2У- ов,однов!сний

Клиноп!роксени - косе згасання
Ол!в!ни - б!льш! Мт та л, недос-
конала спайн!сть
Еп!дот та андалузит - 1- (-)
Амф!боли - !нший харахсгер спайност!
та, як правило, б!льше л

Ол!в!ни, ортоп!роксени - прямо зга-
сання
ЕШдот - аномальне !нтерференц1йне
забарвлення, п!нако!дальна спайнЮть
АМФ160ЛИ - -Л:Мд<ЗОа

Ш.ЖОН1Т - менший кут 2У

Т! ж сам!, що и для Д! - Гед
В!д останн!х в!дф!зняеться
малим кутом 2У
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1

5.

6.

•7.

. 2

Титанавг1т

Моноклшта!

Шроксени
(МОНОГСЛ-Г

еПринавПт
(Егавг)

п С а ( М д > Р е , А 1 )

- РОМ61ЧН1

амф!боли •
(ромб.) •

антоф1л!т(АнтЬ

жедрит (Жед)-
(мае до %2о%
А1 0 )

г а

3

* пла стинчата (но)
коротко стовпча ста

4*; / 1 -| Г) \Я 7ГЯ

аМр=16°- 19*
сМд=32*— 55°

М/р | | Ь

1нод1 зональна
будова

* стовпчаста , сте- .
бельчаста, голчас-
та| |сЛнколи зер-
ниста ( Егавг )

# (но)- досконала .

ЕГ сЫр=0°- 8°

Егавг сЫр=о — зо°
аNд=16а- 43*

1= (-)

$ • стебельчаста | | с ,
волокниста

я (но) -досконала,

1= (-«-)

4

Мр=1.695 - 1,741

Мгп=1.700 - 1.746
Ыд=1.728 - 1,762

А =0.033 - 0.021

1 Ег Егавг
Ыр=1.776 - 1.716

Мт=1.821 - 1.73О
Мд=1.В36 - 1.750

А =0,060 - 0.036

АНТОФ1Л1Т .

тах Мд тах Ре

Мр=1,598 - 1-647
Ыт=1и616 - 1,651
Мд=1„623 - 1.664

А =0.026 - 0.017

• Жедрит
тах Мд тах Ре

Ыр=1-642'- 1.669

N№=1-651 .- 1.676

Nд=1-65В - 1.691

А =0.016 - О. 022

96

5

2У в +45°- +58 &

г » V

Ег-
2М= -70° 60°

Егавг-
2У= 90*

Егавг багатий
на дюпсид-
2У= +80°

г < V

АНТОФ1Л1Т

Ид: Ре

2У= -65° 95:5

2У=- 90° 87:17

2У= -1-58° 60:40

Жедрит
Мд:Ре

2У= -80° 80:20
2У= 90е 66:34
2У= +70° 4Ог6О

6

Мр-СВЛТЛО-'КО-
ричнево-жов-
тий
мт-коричнюва-
ТО-Л1ЛОВИЙ,

фХолетовий
ыд-коричнево-
жовтий, корич-
нево-фЮлето-
ВИЙ

Егавг-
ыр-зелений
Мт-СВ1ТЛО-

зелений
мд-св1тло-ко-
ричнювато-жов-
ТИЙ
Ег~
МР- зелений ( ко~
ричневий)
мт-жовтувато-
залений(св!т-
ло-коричневий)
ыд-зеленувато-
ЖОВТИЙ

Ант-беэбарвний
Жед-
Мр,Мт-СВ1ТЛО-

жовто-коричне-
вий
Мд-ЖОВТО-КО-

ричневий до
С1рОГО

Мр=Ыш<Ыд

7

И ж сам1, що 1 для шпик моноклин-
них пироксен! в, а також*
Шерл ~ оптично одаов1сний
Глаукофан - менший показник зьлом-
лення» оптично негативний

Зелена рогова обманка - мд>Мт>мр,
1= (•+)

Щроксени - менше АЯ 1= (+)
Турмал1н - однов1сний

Цо1зит - 61'Льший показник заломлення
при меншому А
КУМ1НГТОН1Т - ̂ сМд%15л

Мусков1т-- одна система спайност!
пд (оо!)-вельми досконала, 2У<*4оь

Сил1ман1т - мае спайн!сть по (ою)
<90°
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1

8.

9.

10,

11 „

2

Ряд рог'ово!
обманки
( МОНОКЛ. )

звичайна
рогова .
обманка
(Рог. об)

титан! ста
рогова
обманка-'

керсутйт(ба-
залътична
рогова
обманка)
(Кер) .

Ряд
актинол!ту
(МОНОКЛО

граматит(тре-
мол1т) (Грам)-

СавМд5<81.°«Л
(ОН)г

актинсшт. (акт)
Са^(Мд,Ре)5

<31а02а>(ОН)а

„РЯД.

кум1нгтон1ту
(МОНОКЛ*)

купферит(Купф)-
ММ51в°гЛ
(ОН)2

КУМ1НГТРН1Т
<№)-

грюнерШГрюн)-

РМ3±е°гЛ
(ОН)2

3

* пластинчата,
стовпчаста,
коротко стовпчаста

# (но) -досконала,
Х56

Рог. об •
сЫр=63°- 75°
ЬМт-0 *
сМд=15°- 27"

Кер
сЫд— 0 — 10

!*(•*•).

$ пластинчата,сте--
бельчаста » корот-
костовпчаста | [с

# ( 1 1 о ) - до скон а ла ,
х;55°45'

аКр=1°- 6°

ЬЫт=О°
сЫд=11°- 17°

1= ( + )

* тонкопластинча-
та,промениста,
лускувата | | с

# (но) -досконала,
5̂5°

аЫр=0°- 10°
ЬЫт=0°й

сNд=11й- 20

1= ( + )

4

Рог.об-
тах Ид тах Ре

Мр=1.630 - 1-678
Ыт=1 . 637 - 1 . 697
Мд=1,644 ~ 1,704

Д =О.О14 - 0.026
. (-) (-)•

Кер-
Мр=1»675 - 1.686
Мт-1.715 - 1.705
Мд«1.735 - 1,718

А =0,060 - 0.032
(-) С-)

Грэм Акт
Ыр=1.600 - 1.647

Ыт«1.613 '- 1-.659
N9=1/624 - 1.667

А -0.024 - О, 020

с-> • (-)

' КупФ ТРШ
Ыр=1.602 - 1.685

Мт=1,622 - 1-709
Ыд=1.632 - 1.728

А ==О,030 - 0.043

(-) (±) (-)

н

И

"ч

(Г.

. 5

Рог.об-
27= -63° 87°

Кер-
27= -80° 83*

27= -80° 85°

Купф-
27= -80°- -90°

Кум-
27= ч-80°- 90-°

Грон-
27= -84е- -90°

6

Рог. об-
МР-СВГТЛО-ЖОВ-
то-зелешшко-
ричневий)
мт-жовто-зеле-
ний,зелений
мд-коричнево-
зелений, си-
ньо-зелений

Кер-

ТИЙ

нево-червоний

Грам-безбарв-
НИЙ
Акт-
Мр-СВ1ТЛО-ЖОВ-
то-зелений

зелений
Мд-СВ1ТЛО-СИ~
нювато- зеле-
ний

Nр<Nга<^4д

безбарвний
При великому
вм!ст1 зал! за
також

туватий

до-коричнюва-
того

7

Ег!рин - 1= (-), зворотна схема
абсорбц!!
Слюди - б1льше А, вельми досконала
СПЭЙН!СТЬ, 27<-40"
Ромб!чн1- амф!боли - високе А,
сЫд= 0°
Д1РОКС6НИ - сМд>30°5ОПТИЧНО ПОЗИТИВ-

н!
Хлорити - низьке, аномальне !нтер-
ференЩйне забарвлення
Баркев1кит - менший 27
Б10ТИТ - сМд=0% 27=0°- 31°

ЕПрин - 1= (-), зворотна . схема
абсорбц! 1
Слюди - б!лыпе л, вельми досконала
СПЭЙН1СТЬ, 27<-40°
Ромб1чн1 амф!боли - високе л,

ШрОКСеНИ - сЫд>30°,ОПТИЧНО ПОЗИТИВ-

Н1
Хлорити - низьке, аномальне 1нтер~
ференц!йне забарвлення

Тремол!т - актина л! т - менше л
Слюди - 27<-4о, пряме згасання
Ромб!чн! амф!боли - менше А
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1

12.

13,

14.

15-

2

.РЯД

•арфведсошту
(МОНОКЛО.

Ыа Г^^е*3
Э 4 .

^^°2Л-(ОН)2

Рибек1т
(МОНОКЛО

ЫаРе+^е +3г э г
-(81 0 НОН)
' 6 2 2 » 2

Ряд . '• .
глаукофану-

. (Глаук)
кроситу

(Крое)
(МОНОКЛ- )

№2МдзА1г

^51в02г >(0Н1.

Ряд
гастинтситу

(Гаст)
баркевШту

. (Барк)
(МОНОКЛ- )

ЫаСа (Ре,Мд) 4

Ре+Э^81йА120^-
(ОН) 2

3

$ стебельчаста с,
листувата 1 1 сокЬ)
р!дко 1д!оморфна

& (но) —до скона л а
. ^6°

сМр=6°- 66°

. -1« ( ± )

$ ствболъчаста с,
голчасто-волокЕИ-
ста

^ (ио)-досконала,
^55*- 56 "

сЫр^1°~ 8"

Ыт| |Ь

1=5 (~)

* стебельчаста | |с,
волокниста,
листувата

# до скона ла,
^55*30'

мд=р5 - 7 ° Глаук_. •
сМтр2*- 5° КрОС

! « ' ( • * • ) • •

* коротко- до дов-
гопризматично 1
1 1 с , а'бо зерниста^,
жстувата | | ( о ю )

** (ио)-досконала,
^55*45'

сГЧр~45°г 76°
сМд^15°- 44"

. 1* ( ± ), ДО (+)

4

Ыр=1.614 - 1.693

Мт=1*625 - 1.696
Мд-1-630 - 1.69В ,

. Д =О.016 - 0.005
(-) (-) ;

Nр'=1л6В5 - 1,695
Мт«1-687 - 1,697
Мд=1 „6В9 - 1'.699

! Л -О.О04 - 0.004
(-) (-)

Глаук Крое
Ыр-1.606 - 1-642

Мт=1,622 - Г. 656

Ыд=1.627 - 1.657

Л =О.О21 - 0-015
.(-') (-)

Барк ' Гает
Мр=1.68О - 1.700

Мт=1.696 - 1.719

Ыд=1.700 - 1.722

Л =0.020 ~ 0,022
(-) . (-)

100

27= -50°- -100е

г > V

характерна дас-
перс!я показни-
к!.в заломлвння •
Г « V

НИИ
мт-коричнево-

жовтий, с!ро-

зелений
^-зеленувато-
синс-с!рий,
темно-зёлений

абсорбЩя д.1 » 1 1
Рибек1т - мешний
Гастшпгсит, р_огова обманка -

Турмал1н - 27=о°,спайн1сть в1дсутня,

°- 25°

2У= -80е- 90°
1НОД1

27= 4-80°

Мр-темно-си-
Н1Й

Турмал1н - 27=ов>спайн1сть в1дсутня,
абсорбЩя х! » ] | х -
Арфведсон1т - бЬтьший <сыр

Н1Й

Ыд-зеленувато
ЖОВТИЙ

Ыр»Мт>Мд

Глаукофан ~ !=(-»-)

р=10°- 25*

Гастингсит» рогова обматша

Глаук-

2У= -10° -- ̂ 60°

Крое-
27= 0°- -40°

ыр-безбарвний,

жовто- зелений .
Nт-лавандово-

СИН1Й
ыд-ультрамари-
новий

Турмал1н - в!дсутня,

абсорбЩя д.1 » |'|1
Арфведсон1т,рибек1т
менш! д

Гаст-

= -24°

Барк-
2У= -40

Барк~

Ыр-св1тло-ко-
ричнево-жовтий

Рогова обманка - менший локазншс за-

ломлення,
Авг1т -

б!льшШ[ 27
кут спайност!

- -53* вато-коричне-
вий
Гаст-
Мр-СВ1ТЛО~ЖОВ
то-коричневш
Ыт-ОЛИВКОВО-

зелений
ыд-темно-зеле
НИЙ
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1

16.

17.

18.

. 2

Група алюд
( МОНОКЛ. )

б! ОТИТ (Б1 )

флогошт (Флог)

мусков!т (Му)

К 2 (Мд,Ре) э

А1 31 0 ( О Н ) ~
* 5 20 4

К А1 51 0 (ОН)
2 с* <5 2О 4

Кал1ев1
польов!

Тппати
м1кро!сшн (М1 )

орто!слаз (Орт)

сан!дш (Сан)
анортоклаз

(Анорт)
КА151 0

Э 0

Плапоклази

альб!т (Альб)

ол!гоклаз (Ол)

андезин. (Анд)

Лабрадор (Лаб)

61ТОВН1Т (Б1Т)

анортит (Ал)
ЫаА151зОв-

' СаА125л.2ав

3

* пластинчата, -
таблитчаста , лис-
тувата , лу скувата
|| (0.01)

$ (001)— вельми дос~
конала

Б1 » Флог -
Мт| |Ь

ж-
№ | | ь •

1 — ( -ь )

* таблитчаста

1нод1 стовпчаста
I I * -

М1 та Анорт ха~
рактерш ДВ1ЙНИ-
ков! грати

« (001)- досконала
# (ою)- добра

Кут м!ж спайнос-
ТЯМИ бЛИЗЫШ 90°

* таблитчаста
|| (ою), або лей-
сти | | с

# (оп!)— досконала
* (ою)- добра

Кут м!ж спайнос-
ТЯМИ 86?

Оптичне ор!енту-
вання див. на
д!аграм1
Характерн! пол1-
синтетичн! дв1й-

ники

4

Му - Флог
без Ре 3 Ре

Ыр=1.552 - 1.550
Мт«1.582 - 1.577
N9=1.588 - 1.697

А =0.036 - 0.047
(-)

Б1-
т±п Ре гпах Ре

Мр=1.571 - 1.616

Мт=1.6О9 - 1.696
Мд=1»610 - 1.697

Л ==О.О39 - 0.081
(-)

М1, Орг, Сан

Ыт=1-518 - 1 . 53О
N9=1.521 - 1.531

А -О- 007 - 0.006
(-)

Анорт
Nр=1.523 - 1.536
(Мт=1.529 - 1.548
Ыд-1.530 - 1.549

. А -0.007 - 0,013
(-)

Альб Анд
Ыр=1.527 - 1.554
N01=1.531 - 1.558
Ыд=1.538 - 1.561

А =0.011 - 0.007

Лаб АН
Nр=1«560 - .1.577
NN=1.565 - 1.585
Мд=1.569 - 1.590

А =0.0р9 - 0.013

5

Б1- ' "_

Флог-
2У= -0°- -20°

Му-
2У= -35° 50*

М1~ .
2У= -71* 84°

ОрТ-

2У= -30° 84°

Сан-
2У= -20° 50°

Анорт-
2У= -32*- -62

АЛЬб-2У= +75 °

2У=. 90 *

АН~2У= -77°

.. .6

Шг-
оезбарвний,
р! дко ледь
«овтуватий, або
зеленуватий
Флог-
гчр^езбарвний

ватий,жовтува-
тий, зеленува-
тий
щ-
Nр-с1р^-жов-
тий,коричнево-
зелений,оран-
жево-коричне-
ВИЙ Nд,Nт-
темно-коричне-
вий, темно- зел̂
ЕЙЙ, темно- чер
Ёоно-коричнев .

безбарвн!

безбарвн! -

7

(Му,Флог)
Тальк - менший 2У .
Грюнерит - 1нша спайн!стьР косе зга-
сання
Тремол1т - 1нш1 спайн1сть, л ,сМд
(Б1)
базальтилна роговэ обманка - 1нш1
спайн! сть, форма крйстал! в , снд ,
2У>-80°
Хлоркгг - значно менш! л та показ-
нш: залойувння

Кварц - мае 61 лыжи за каяадський
бальзалГ показник заломлення, одшо-
В1СНИЙ, ОПТИЧНО ПОЗИТИВНИЙ
Ол1гоклаз - мае б1льший за канад-
ський бальзам показник заломлвння».
та 1нший хара!сгер дв1йник!в .
Нефел1н - б1лышй показник заломлен-
ня, однов! сний, оптично негативний

Ортоклаз - н!коли не утворюе пол1-
синтетичних дв1йник1в
М!кроклин, анортоклаз - менший
показник . заломленля
Скапол1г- 2У=о°, пряме згасання,
однов! сний
Корд!ериг - 2У=— 45* — во0, пряме

згасання
Кварц - однов! сний
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1

19,

20.

21.

22.

23.

! 24,

2

Нефе л! н
сгекс.) •

Лейцит
(псевдокуб.)

(куб.)

NаА15^ О »Н 0
2 <* У.

Сода л! т
(куб.)

Канкрин!т
(гекс.)

N3 Са М1В10 1
<$ 2 ' * Ь

1шлл1ту
(тетрагон-)

3

$ 1зометрична, в
основ1-1!й мае!
безформна

# (Ю10) -ясна
(ооо!) -погана

* кулепод!бн! зер-
на, неч!тко вира-
жен! ДВ1ЙНИКИ

& - невиражена '

* в!дсутн! ч.1тко
вираже н! форми»
або ^деа^ЕЬн1
косотетраедри

# (001)- ясна

* зерна, кородоваи!
кристалл

# (но)- ясна

* пршматична, лус-
кувата

# - (10Ю) вельми
досканала

1= (-)

* коротко стовпча ста
товстотаблитчаста ,
таблитчаста

зга сання пряме

1= ( ± ) ."

^

N9=1-532 - 1-547
Ыр=1.529 - 1.542

А =0.003 - 0-005
(-) С-)

N9=1.508
Ыр=1.5О9

А =0.001

!зотропний

п=1.487

' !зотропний
п«1.4ВЗ - 1.504

Ыд=1.489 - 1.524
Мр=1„488 -* 1.498

А =0.001 - 0.026

по=1,633 - 1.669

пе=1.639 -' 1.658 ,

А =0.006 •- 0.011
аномальне 1нтвр~
ференцШю забар-
влеиня

104

5

2у = _0°- -6°

!нод! аномальний

2У = +0°

2У= -0°

6

безбарвний

без̂ арший

безбарвний

безбарвний,
синюватий,
зеленуватий,
червонуватий

безбарвний

безбарвний

7

Кварц - б!льше д,в!дсутн!сть-вто-
ринних зм!н та спайност! » оптично по-
ЗИТИВНИЙ, ОДЙОВЮНИЙ.
Полъов! шпати - двовюн!, косе зга-
сання

Со дал! т - менший показник заломлен-
ня, присутня спайнЮть

Со дал! т - !нша м!кро структура
Скло, опал - не мають спайност!
Флюорит - мешций показник заломлетшя

Анальцим - погана спайн!сть по
7Ш1)

Мусков!т - б!льший показник залтпм-
ЛеННЯ, 2У>~30°, 1= (+)
Нефе л! н - 61ЛЫНИЙ показник заломлен-
ня, менше л
Кал! шпати - менше д, двовюн!

Цо!зит, везув!ан - б!льший показник
заломлення
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1

25.

26*

27.

28,

29.

'30.

2

Кварц
(а1-Га-Г8КС. )
(Ье1а-ТрИГОН«)

5102

Кристобал1т
шсевдокуб.)

810

ТридиШт.
(псевдюгекс. )

Б10?

Апатит
сгекс. )

Са 1РО V
5 » <* ' Э

(Р,С1,ОН)

Сфен
(МОНОКЛ, )

СаТ1̂ 3Ю4|-а '

(тетрагон-)

2г{5104̂  . . . • - . -

3

$ зерниста

# - В1ДСУТНЯ

по=Ыр; пв^Мд

Нд||с .

* зерна, таблички

$ хэрактерн! тр!й-
ники

$ стовпчаста, гол-
часта,зерниста,
1нод1 променист!
маси

# - в1дсутня, або
погана

Ыр [ | с ; по=Ыд ; п»=Мр

1= (-)

$ таблитча ста, приз-
матична , зерниста -
Часто мае форму
конверта ;

# -погана

аМр=21°
сЫд=51° . •

* стовпчаста, до •
округло! .

# (но) -ясна .

; Мд| |с;по=Ыр;п*=Мд

1= (•*•) . •'•".. •

4

Ыр=1.544
Мд=1,553

Л =ОиОО7
С + )

0=1-486

1нод1 аномальне
даозаломлення

Л =0.001 - ОиООЗ
(-)

Ыр=1.469

Мт=1.46?
Мд=1.473

Д =0.004

(••*•)

Ыд=1.633 - 1.667
Ыр«1.630 ~ 1.664

А =О.ООЗ
(-)

Мр=1,ВВ5 - 1.921

М'т=1,896 ~ 1.927
Мд=1.993 - 2,081

А =0,108 - О. 160
( + )•'•. (+)

;̂:/\

Мр=1/924 ~ 1,960
Ыд=1.968 - 2..015

А =0.044 - О.О55
при метам1ктному .
розпад! А ->о,ооо

(•*•)'
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2У= +0°

1нод1 аномальний
2У= +8°- -*-12°

2У= -27й

2У= +70°

2̂ = -0°

1нод1 аномально
слабо ДВОВ1СНИЙ

2У = +23°- +38 °
г » V

2У= -*0°

часто аномальний
2̂ = +10°

6

безбарвний

безбарвний
(мутний)

безбарвний .

безбарвний,
коричнюватий

безбарвний
або '
Nр-майже без-
барвний .
ыт-бл1до-зеле-
нувато-жрвтий
Ид-СВ1ТЛО-КО-
ричнювато-чер-
вонуватий
Мр<Мт<гдд

безбарвний,
1НОД1 6Л1ДО-
коричнговатий»
або зеленува-
ТИЙ

7

(ШГОКЛЗЗ - 2V=-900

КОрДХерИТ- 2У>-45°

Сан! дин» г! пс - оптично негативн!,
менший показник 'заломлення

Тридим!т ' .

Флюорит - досконала спайн!сть»
немае дв!йник!в •

Цо!зит - б!льший показник заломлен-
ня, досконала спайн!сть,двов!сний

. ; ' ' .

ЕШдот - значно менш! А, показник
заломлення, б! льший 2У . •
Карбонати - менший показник залом-
лення, р!зка псевдоабсорбц!я
Циркон - менше .А, в!дсутн!сть р!з-
ко! шагрен!

Ксенотим, монацит - менший показник
заломлення »
Сфен - б!льше А, дв6в1сний
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1

31.

32,

33.

34»

35.

2

Каситерит1 .
(тетрагон.)

5л 0
г

Рутил
(тетрагон. )

тю
2.

Турмал1н
(тритон о

А1в31вВ70Э1Л

(он> з

\

Евд1ал1т
(тритон.).

. Ма (Са,Ре) 7г

151Л7^
.(ОН,С1) Й ' .

Топаз
(ромб.)

А1 -|810 ,^(Р,ОН)

3

* пластинчата, ко-
ротк! призми, зер-
на

# (юо) -ясна

N9 | |с;оо~Ыр;п*=Ыд

ф пластинчата, ко-
роткостовпчаста
1 1 - =

# (ио)-досконала

Мд [ |с;по=Ыр5п»=Мд

1= ( + )

* подовжена,стовп-
часта , промениста

# . вЛдсутня

Ыр | |с;по=Мд;п*=Мр

1= (-)

* зерниста

# (.ооо1)-ясна

Мд | | с ; по=Ыр ? п»=Ыд

зональний, мае
СТРУКТУРУ ПУСКО-
ВОГО годюшика

* короткостовпчаста
призматичн! | |с
агрегата

4? (О01)-досконала

1>1р| |а;'Мт| |Ь^4д| |с.

1= С-)

4

Мр=1.997 - 2,001
Ыд=2.093 - 2.О98

А =0.096 - О.О97
(+) (+)

Ыр=2.609 - 2,616
Мд=2.895 - 2.903

А =0,2В6 - 0.287
•( + ) ( + )

сильна дисперс!я-
показникХв залом
лення

Ыд=1.639 - 1.692
Мр=1,620 *- 1-657

А =0.019 - 0.035
(-) (-)

Ыр=1.593 - 1.6О7
Ыд=1.597 - 1.607

А =0,О04 - О.ООО

С'Ь)

Ыр^1,606 - 1-635

Мт-=1-609 - 1.637
Мд=1.616 - 1.644

А =0.010 - 0,009
.(•*-,)

• 5. .

2У= +0°
1нод1 слабо дво-
В1СНИЙ

2У= 4-0*

2У= . -0 "

2У= -Ю'- +30 в

в межах одного
зерна • • ; •
часто аномальний

27= +44 *- +66°

г > V (ясна)

6

безбарвний,
до жовто-ко-
ричневого,
1нод1 червону-
ватий.
Харэктерний
зоналйний роз-
под!л забарв-
лення

МР-ЖОВТИЙ до
червоно-корич-
невого
Мд -КОрИЧНеВО —

ЖОВТИЙ

Ыд>Ыр' (СЛабО)

безбарвний
(елъба!т),
6Л1.ДО-ЖОВТИЙ,
коричнюватиа
(драв!т) ,
оливково-ко-
ричнево-син1й
(шерл)
Ыд»Ыр

бл!до-синюва~
то~червоний, '
бл1до~жовтува~
то-коричневий

Мр>Ыд (СЛабО)

безбарвний

7

Ортит - менш!: показншс заломлення
та А .
Сфен - ДВОВ1СНИЙ, не зональний
Рутил - б!льш1: показник заломлення

Циркон - менше л

Каситерит - менш! : показник заломлэн-
ня та л

Рибек1т - менше А
"ЕПрин - б1лыпий показник заломлен-
ня, б.1лъше А
Б1 отит - меншйй показник заломлення,
1= (+), максимально забарвшння по
витягнутост!

4 ' ' ' .

Гранат - 61 льший показник заломлення

Андалузит - мр| |с
Кварц - меншйй показник зэломлення
Апатит - 2У=ов

108

109



1

36.

37.

; за-

39-

• 40.

. 2

Ортш1

(МОНОКЛ. )

"̂ ;:™;-
Шеел1т

(тетрагон* )

СаИ04

(тритон. )

«У а

Монадьгг
(МОНОКЛ.)

• .Гранати

Шроп (Щ )

Альмандин (Алм)

Спесартин (Сп)

. Гросуляр (Гр)

АндрадитСАндо)
МелаяХт (Мел")

3

* зерниста, таблит-
часта 1 1 (юо)

$ соо!) ясна

сМр=22о- 35о

$ п1рам1дальна»*таб-
лигчаста , кругла

# (111) -ясна
( Ю1 ) -недосконала

* округла, пластин^
чата

Мр | |с; пв=?Мр

* пластинчаста»
таблитчаста, зер-
ниста

и" ( ОО1 } ~ ППЛТСПИЯ 7ГЯ

(юо) -ясна

с^4д=20- 6°
аЫт= 8°

* 1зомётричн1 зерна

* (но) -погана

1зотропн1» Гр та
Андр 1нод1 мають
аномальне двоза-
ломлекня та зо-
нальну будову

4

Мр-1,727 - 1.788
Мт=1.739 - 1.810
Мд=1.751 - 1.82О

А -0-024 - 0-032

при зм!ненн! май-
же 1 зотропний

Мд=1. „934

А'=0,016

Ыр-1-759 ~ 1.763
Мд=1.767 - 1.771

А «=0,008

Мр=1.78<Ь - 1-8ОО .
Мгп=1.788. -V 1.8О1
Мд=1,В37 - 1-849

А =0-045 - 0.051
(4-)

ГН-
АЛИ- .
п= 1.030
СП-' ' . '
п= 1,800

ГР-'-
п= 1.735
Андр- ' .
п= 1.895
Мел-'
п= 1-86 - 2.0

НО

. - 5- .

2У= -70°- 90 °

г » V (дуже
сильна)

2̂ = -0° 32°

часто аномальний

2V= +6°- +19°

2У^ +6"- +18"

,6

-̂безбарвний
Nт-СВ1ТЛО-)НОВ-
то-коричневий
Nд-св^тло-зе-
ленмй
при зм!ненн!
до темно-чер-
воного

Ыр<Ыт<Ыд

безбарвний,
жовтуватий

безбарвний»
а також син!й,
червонуватий ;
характерце
зональне 1
п'ятнисте за- •
барвлення

безбарвний

Ш -рожевий
Алм-бл1до-ро-
жевий
Сп-жовтуватий
Гр- безбарв-
ний, бл! до- зе-.
лёнуватий
Андр~жовто-зе-
лений
Мел-жовто-ко-
ричневий

7

Т1 -гранат - б!льший показник залом-
лення
Бура шп1нель - б!льший показник за-
ломлення
БЮтиТу бура рогова обманка - до ско-
вала спайнлсть, менший показнкгс за-
ломлення

-

Цдркон - б1лы1Шй шказник заломлен-
НЯ, ОДНОВ1СНИЙ •
Олив1н, епхдрт - б1льши2 ЗУ

Штйнель - досконала спайн1сть по
(111)

,: ' • • ' ' • ' . ' •' • • • ' • •

III



г
I •

41.

42,

43*

44.

45.

46.

47.

. 2

Флюорит
(Куб.)

СаР2

ШШ. не ль
(куб.)

(Мд,Ре)А1га4

(куб.)
ГеСгЛ •

Магнетит
(куб.)

Ре 0
а 4

(куб.)
РбВ2

Трупа
хлорит! в
(МОНОКЛ, )

пен!н (Пен)

кл! нохлор (Клхл )

деле сит (Дел)

Серпентин •
(монокли)

(Ре,Мд)

Л̂оН0"),,

хризот!л (Хрз)
антигорит ( Антг )
серпоф!т (Серп)

л.

бастит (Бает)

3

$ зерна» агрегата
# (Ш)-досконала
1 зотропний , часто
аномальиий

* !зометричн! зерна

« (111) -ясна

1 зотропний

$ зерниста •

1 зотропний

$ зерна

непрозорий

* 1зометричн1 зерна

непрозорий

* таблитчаота/лус-
кувата; щ!льн!
маси

1». Г Г)ГЯ ^ ТЗА ТГТчМТА1 ТТПР

копала

аМд=0 "

1= (-«-о Пен,-1= (-)

* сплутановолокнис-
та, пластинчата
Хрз .-волокнистой
Антт -пластинча-
тий
_Серп_ -плотний
Бает -крупноплас-
тш^чатий
# погана
Антг --досконаяа
ПО (001)

аЫд=О°

Антт - 1= {-о
ХрЗ - 1= (-)

4

п= 1:434

п= 1н713 - 2.05

п= 2.05 - 2.16

п* 2.42

п> 2.2

К'р=1.569 - 1.598

Мт=1.571 - 1.578

Ыд=1.571 - 1.602

А =0.002 - 0.004

КЛХЛ- А < 0.010

Ыр=1.532 - 1.560

Мт=1.540 - 1.571
Мд=1.540 - 1.571

А =0«007 - 0,010

(-) ' (-» )
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5

Пен,Дел-
2У= -0°

Клхл-
27= +0°- -«-70°

Антг-
27= -27° 60°

Хрз-
27= +Д.О - 9О°
або
27= -30 - -35°

6

безбарвний,

1нод1ч зональ-
ний;син!й,або
пурпурний

безбарвний,
рожевий,свд!й,
жовтий,корич-
невий

майже непрозо-
рий, темно-ко-
ричневий

у в!дбитому
св!тл1 за л! зо-
чорний

у в!дбитому
СВ1ТЛ! М1ДНО-
ЖОВТИЙ

мр-безбарвний,
синювато- зеле-
ний
Ыт,Мд-СВ1ТЛО-
жовто-зелений,
жовтуватий

Антт" майже
безбарвний
Хрз-може бути
дуже бл!дий
Мр-жовтуватий
Nд-зеденувато-
жовтий

7

Опал - не мае спайност! . . •
Оодал1т - високий показншс заломлен-
ня

Гранат - в!дсутия спайн!сть

1льмен!т,хром!т,п!рит - на просв!т
майже не в!др!зняються

-

1лъмен!т, магнетит - на просв!т не
в1др*зняються.У в!д5итому св!тл! ма-
ють с!рувато-чорний кол!р

С̂люди -' б!льше А
Тремол1т,актинол!т - мають спайн!сть
ПО (110), ̂ 56°;б!ЛЬШе А, сЫд>1О°

Хлорит - менше А, в б!льшос'т! випад-
к!в забарвлений
Олюди - б!лыпе л

•
-



1

48.

49.

50.

51.

2

Тальк
(МОНОКЛ. )

М 9Э^3^аюНО Н)2

П1РОФ1Л1Т

(МОНОКЛ.)

А1 -(51 0 НОН)
2 » -4т 10 1 2

Антоф1л1т(Ант)
(ромб.)

(Мд,Ре)^31ва2^

(он)2

Хлорито1д
(МОНОКЛ. )'
(трикл- )

Р^А1{А1 з(5104) г

а^(он)^ - •

3

* тэблитча ста, лис-
ту вата , лускувата

# (О01)-досконала

Ы т | | а ; Ы д | | Ь
Мро.(001)

1= ( + ) '.

* таблигчаста
| | (001) ,листува-
та, лускувата

# (оо!)-досконала

Мгп| | а $ Ы д | | Ь
Ырл.(001)

1= ( + )

$ стебельчаста | |с,
волокниста

# (ио)-досконала,
^54°30'

Ы р | | а ; Ы т | | Ь ; Ы д | |с

1= ( + )

* таблигчаста
| ['(001) , пластин-
чата.
Характерн! пол1-
синтетичн! дв1й-
ники

^ (оо!)-досконала
( но ) -недосконала
(ою)-окрем1сть

аМр=3°- 30°
аМд=60°- 87°

1=- ( ± )

4

Ыр=1.539 - 1.545Л

Ыт=1,589 - 1*589
Мд=1,5В9 ~ 1.590

А =0.050 - 0«045
(-)

Мр==1.552

Ыт=:1.5ВВ
Кд=1.600

А =0.048
' (-)

_таи Мд так Ре

Ыр=1.598 - 1-647
Ыт=1.616 - 1.651
Мд=1.623 - 1.664

А =0-026 - 0.017
(-) (+)

Ыр=1'-714 - 1.731

Мт=1.717 - 1.734
Ыд=1.730 - 1.740

А =0.016 - 0,009
( + )
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5

2У- -0° 30°

2У= -53 °~ -60°

АнтофШт •
МдгРе

2У= -65° 95:5
„

2У— 90 87:17

2У- -«-58* 60x40

2У= +36°- +63°

6

безбарвний

бе зба рвний

Ант-бе збарвний

Мр~СВ1ТЛО-ЖОВ-

то~зелений,
оливково-зеле-
ниг
Мт-с1рО-СИН1й
N9 -бе збарвний,
конто- зедаий,-
СВ1ТЛО-СИН1Й

7

ШРОФ1Л1Т» МУСКОВ1Т - 61ЛЫПИЙ '2У

Серицит - 1нпшй парагенезис та й!лгь-
ншй показник заломлвння

Тальк •
_Мусков1т-
Каол1н1т - менше л

Цо1зит ~ бХльпшй покавкик заломлвння
[три меншому А
КУМ1НГТОН1Т - ^сМд^15°
М.УСКОВ1Т - одна система опяйипот!
по ( оо! ) -велъми досконала, 2^<+4о °
Сшйман1т - мае спайн1г,тк пп <ою>

Хлорит - менший показник заломлвння
В1 отит - б1лъше л
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1

52.

53,

54,

55„

'2

ДоЛзит
(ромб-)

(ОН)

Еп1дот (Ед)-
клиноцо!зит(Кл)

(МОНОКЛ- )

Са (А1,Ре)э

(ОН)

скапол!ту
(тетрагон. )

ряд
мар!ал!т (Мар)~
мейон!т (Ме)

Ыа -)А13±эОв ^ С1-

• Корд1срит.
.(ромб. ) .

' '

3

* короткопризматич-
на | |ь,листувата

(001) -погана

* пластинчата, або
вигягнут! | | ь зерна

# (001) -досконала
( юо) —добра

сЫр=0°- 12°

аЫд=15°- 30°

1= ( ± )

$ зерниста, корот-
костовпчаста ; ха~
рактерн! пол1-
синггвти чн! дв! и
НИКИ

& ( юо ) -досконала

1= (-)

15 короткопризматич-
на , коротко стовп-
часта | |с,зернис-
.та

} (ою)-нёдоскона-
ла^ погано вираже-
на '

1= (-)

4

Мр=1.695 ~ 1.701

Мт=1.673 - 1.7О2
N0=1-702 - 1.707

А =0.007 - 0.006

Кл Епд
Ыр=1.697'- 1.727

Мт=1„697 ~ 1-761
Мд=1,702 - 1-778

А =0.005 - 0.049

(+) (-)

харакгерн! ано-
мальн! кольори
1нтерференц11

Мар Ме
Ыр=1.537 - 1.557

Мд=1.539 - 1.596

А =О.О02 - 0.039

т!п Ре так Ре

Ыр=1.534 - 1.558
Мт=1-539 - .1.569
Ыд=1.543 - 1,575

А =О.О09 - 0.017

»>

ч»

0*

5

2У= +0°- +50°

Г « V

Кл-
2У= 4-65°

'Епд-
2У= -65°- 90 °

Г » V

ОДНОВ1СНИЙ,
негативний

2У~ -45° 80°

6

майже безбарв-
ний жовтува~
ТУГИ ''ЭД ТТОТТХГИЯ—

ТИЙ

Кл-безбарвний
Епд -.
ыр-безбарвкий,
св!тло- лимон-
но-жовтий
Мт-зелвнувато-
ЖОВТИЙ
мд-безбарвний,
СВ1ТЛО-ЖОВТО-
ЗеЛВНИЙ
Ыр<Мт>Ыд

60 збарвний

безбарвний, або.
мр-бл1до-оран-
жевий
N01 СВ1ТЛО-СИ-
ньо-ф! олетовий
^-бЛ1ДО-СИ~
ньо-ф! олетовий

Ыр<Мд<Мт

харакгерн!-
плеохро1чн1
дворики нав-
коло. акцесор-
вш: м1нерал1в

7

Апатит - шнший показник заломлення
Сил1ман1т - б!льше л
Везув1ан - однов1сшй, огггично нега™
тйвний

Ол1в!н - в1дсутня спайнГсть
Шрокоени - 1нш1:ош-ичла ор1ентиров-
ка та спайн!еть, в!дсутня аномальна
1нтерфервнц1я
Везув1ан - оитично однов!сний

Андалузит - б1льший показник залом-
лання . •
Польов! шпати - косе згасання» дво-
В1СН1

Кварц - однов1сний, оптично позитив-
ний, не мае вторинних .зм!н'
Ол1гоклаз - таблитчаста форма зерен.
1ншщ характер дв1йник!в, досконала
спайн!сть • • • • •
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1

56.

57-

5В.

59,

60»

2

СшйманХт
(ромб.)

А10А1-{ЗдО }-

Андалузит
(ромб.)

А1 -(ЗхО из
* » •* 1

.ЖСТОН

(К13Н1Т).

стрикл. )

А1^310^

Ставролит
(ромб,) •

Ре*А1 ^ЗхО )>
г *И 4 и
0 (ОН)

Везу$1ан
(тетрагон.)

с\о ( М*»рЧЧ.
1бЮ4уВ1Л>2.

(ОН,Р)

3

* го лча сто- волокни-
ста | |с

# (ою)-досконалз
1>4р| |а;Мт| |Ь;Мд| |с

1- (•*•) .

* призматична | |с,
зерниста

# (ио)-досконала
ЛВ9*

Мр| |с;Ыт| | Ь | Ы д | |а

1= (~)

часто ситовидна
структура за ра-
хунок численних
включень

$ пластинчата,
ст'овпчаста , широ-
стебельчаста | |с,
листувата

# (юо-досконала
сою) -сере дня
соо1).-окрем1сть .
^78 *

сNд«27II- 32*
на (юо)
I*' (+)

* коротколризматич-
на | (с? хрестопо-
д!бн1 дв1йники

# (сю) -ясна

Мр) |Ь ? Мт| | а ;Мд | [с

1= С*) ' •

* зерниста , коротко-
стовпчаста , витят-
нута | |с

# -недосконала

Мр:| |с;п«*?Мр/ •

4

Ыр=1.657 -5 1.660

Мт=1»65В - 1.661
Мд=1.677 - 1,682

А =0.020 - 0.022
< + )

т!п Ре тах Ре

Ыр=1-629 - 1.640
Ыт=1.633 - .1.644
Ыд=1.638 - 1.651

Л =0-009 - 0.011
. (~)

Мр=1.712 - 1.717

Мт=1.720 - 1.722

Ыд=1.728 - 1.729

А =0.016 - 0.012
• (-) ; С-)

Нр=1-739 - 1.747

Мт=1.745 - 1.753
Ыд=1.752,- 1.762

А =0.013 - 0.015
И-) (+)

Ыр=1„701 '.- 1.732

Ыд=1.705 -̂  1,738

А =О.О04 - 0.006
(-)

аномальне 1нгер-
ференШйне за- ' '
барвлення

5

27» -*-21°- +30"
г > V (сильна)

2У= -83° 85*

• . . (

2V= -82°

2У= •*-79*-. ̂-88*

г > V (сильна)

ОДНОВ1СНИЙ»

1нод1 аномальний
2У= -17° 33*

6

безбарвний,
1НОД1 ПЛЯМИС-
тий, коричне-
ВИЙ

Мр<Мт<Ыд -

ледь пом!тна

мр-рожево-чер-
воний до без-
барвного
Мт,Мд-бЛ1ДО-

зелений до
безбарвного

безбарвний до
с!ро-синього
Ыр-безбарвний
Nт,Nд-бл1дО-

ф1олетово-си-
Н1й •

Ыр<Мт<Ыд.

Мр-бл1до-жов-
ТИЙ • . " : :
Мт-СВ1ТЛО-ЖОВ-
ТИЙ
гчд-червонува-
то-жовтий

Ыр=Мт<Мд

безбарвний, зе-
ленуватий»жов-
туватий

7

Д1 стен» ромб! чн! Шроксени - б!льший
2V, менше д
Андалузит, цо!зит - менше А, 1* (-),
27>80°

Тремол1т, мусков!т - б1льше А, 1нша
спайн!сть . .

СИЛ1МЭН1Т - ДИВ- Ыг.56 - .

Д1СТеН ~ 1= (+),сНд= 27*- 30*

Пшрстен -!=(-*-)•

Скапол1т - менший показник заломлен-
ня, дв1йникова будова
ТОПаЗ - 2У= +44 °- +66* - '

Шроксени моноклинн! - призматична
спайн!сть , оптично позитивн! ,
б!льше А
Андалузит - 1= (-)
Тремол1т - мешпиа показник заломлен-
ня

: ' : • ' •• ' •' • .

Оргпгг - оягично негативний, б!льше А

Гранат (гросуляр) - 1зотропний,
1зометричний - ,
Цо1зит -• досконала спайн1сть, дво-
в1сний .. .

' '. • ' . * • ' ' • . • • • • • / .
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1

61.

62.

63.

64.

'65.

66*

2

Воластон1т
(трикл. )

Са310а

(тритон.)

КЙМВОА
(ОН)̂

Опал
(аморфний)

510 опН 0

Халцедон
( скритокриста-
Л1ЧНИЙ)

Б1О
г

" Каол1н1т

стриклин.)

А1 ̂314а10 И0"),

Алофан -
. галуазит •

саморфн!)

А^о^оЗхо^опн^а-
А1 -(31 а )-«

•4, ' . 4, Л.О Г

сон)о»пН2а

3

* пластинчаста , ви-
тягнута | [̂ во-
локниста, шестова-
та>зерниста •

# (юо)-досконала
сЫр=28*~ 34е
ЫМт=3°- 5°
аМд=34°~ 39°

1= ( ± )

* зерниста , лисгува-
та, волокниста

# (ооо!)-досконала
Ыд | | с

1= (-)

* коло1дя1 форми,
- аморфна , глобу- •
лярна будова

$ воло1шиста,проме-'
ниста,щ!льн1 аг~
регати

1=^ (-)- халцедон
1=: (ч-)- кварцин

* землист!, дрЛбно-
променист! маси»
черв'якопод!бн1
агрегати

# с сох ) -велши дос-
коиала

*Мр=87а

Мд||Ь

1= (•*-) '.

$ коло1дн1л форми»
суц1льн1» часто.
непрозор! тонко-
зернистГ маси.

4

Мр=1.618 - 1.622

Мт=1.630 - 1.634
Мд=1.632 - 1.636

А -0.014 - 0.014
.(•*-)

Ыр=1.572

Мд=1.'592

Л =0.020
( + )

опгично 1зотроп-
ний' •
п=1.44 - 1.46

• ' }
• • • 1

л<>=1.53О - 1.533

п«=1.53В - 1.543

А =0.008 - 0.01О

<+> •(+). '

Мр=1«553 - 1^563

Мт-1.559 - 1.569
Ыд=1.56О - 1.570

А =0 - ОО7 - • 0 „ 007 ;
(-)

опгично 1зотропн1
Алофан-
п=̂ 1.47'- 1.49

Галуазит- • .
п=1,47 ~ 1-55

* '-%

5

2У- ч-Зб*- -*-42в

ОДЩОВ1СНИЙ,
часто аномальний
2У= -1-0°- -̂ 25°

.2У= -36° 50е

6

безбарвний

безбарвний

безбарвний,
мутно-жовтува-
ТИЙ

безбарвний

безбарвний

безбарвн! , або
блакитн! » зеле-
нуват! , жовту-
ват! , залежно
в!д складу та
К1лькост1 -до-
м!шок

7

ТреМОЛХТ - сМд=11°~ 17° „1= (-*-),

2У= -80 *~ -85*

Мусков1т - 1- (-*-)
Каш^рен1т - менший -показтос залом-
лення

Анальпим, содал!т, скло - б!льший по-
казник заломлення
Флюорит - досконала спайнЮтъ
Фосфорит, гранат - значно ' 61 лыпий по-
казник заломлення,позитивний рельеф

Цеол1ти> г!пс - менший показник за-
ломлення .
Каол1н1т - 61 лыпий показник залом-
лення, менше А

Серицит, монтморилон1т - б1л!-ше А ,
менший показник заломлення
: Халцедон - менший показник заломлен-
ня

Опал, анальцим - менший показник за-
ломлення
Фосфорити — значно 61 лыпий показник
заломлення, позитивний рельеф
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1

67.

6В.

69.

70.

71 и

• 2

Пдроолюди

г1дромусков1т
(П-МУ)

г1дроб1отит
(П-Б1)

К 1 . х ( Н 2 0 ) х < ( А 1 ,
Мд,Ре) 2

<А 1 8 1а°*оК

< о н ) г _ х ( Н 2 0 ) х >

Глаукон1т
(МОНОКЛ. )

К < О А 1 . Р е )
1-Х 2

Л А 1 51 0 ^« 4-х а+х в '

(ОИ) 2>

Монтморшгон1т-
нонтрогпт

Ма х (Н 2 0)^<(А1,

Ре) Л А 1 51
7 2 » X 4-Х

0 Н'ОИ) >
10 ' 2

ПдраргШт
(Г16СИТ)

(МОНОКЛ- )

А 1 ( О Н ) э

Д1 а опор
(ромб-)

А10(0(-0

3

$ др!бнолускуват1
агрэгати

# (оо!)-вельми дос-
конала

кд 1 1 ь

1= ( + )

$ др1бнолускувата»
щ1 льна, землиста

# (001)

аМр=В7°

аЫд=3°
Мгп| 1Ь
1= (+) "

* найчаст!ше крип-'
токристалхчна, або
листувата ? сплута-

новолокнист! аг- '
регати , сферой ти

4* (001)-В8ЛЬМИ
доокоиала

аМр=90°

аЫд=0°
Мт | | Ь

*1= ( + )

* таблигчаста
|| (001)

сМд— 21 * 25°
аМт==25° .

М р | |Ь

^ тонкотаблигчаста,
1нод1 стебельчас-
та до ^оо!}

# со10)-вельми дос-
конала •
(2Ю) -добра

• М р | |с,^4т| | Ь ; Ы д | |а

1= ( ± )

4

П-Му Г1-Б1
Ыр=1.560 - 1.570
Ыт=1.575 - 1.595
Мд=1.500 - 1.605

А =0.015 - О -035
(-) (-)

Мр=1,592 - 1.612

Мд=1«614 - 1.644
1

Д =О.022 - 0.032

(-) < - ) ' .

Монг . Нонт
Мр-1-4В5 - 1.600
Мт~1.51О — 1.632

Ыд-1.510 - 1.640

Л =0.025 - 0.04О
<-) (~)

Мр=1.566 - 1.568

Мт=1.566 - 1.56В

N9=1-587 - 1-589

Д =0.021 - 0.021
. " ( + )

Nр=1'.7О2 •

N^1=1 . 722
Nд=1.750'

д =0,048
(•*•). •
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2У= -5° 35°

2У= -10° 24°

МОЕТ-
2У=>-7°- -25°

НОЕТ-
•24- -25 " 68

2У- -Ю°- +40°

2V= +84°- -«-85е

6

1-Му-
езбарвний
1-Б1-
овтуватий
13НИХ В1ДГ1Н-
1в до* бурого

а бЮтитовою
хемою

N р -темно- си-
ньо-зелений,
СВ1ТЛО-ЖОВТО-
зелений,зеле-
нувато-жовтий
ыт-коричнево-
ЖОВТИЙ -
Nд -темно- олив -
ково- зеле ний,
синъо-зелений

Монт-безбарв-

ний
Нонт-
ыр-жовтуватий
нт-жовто-зелз-
НИЙ
Нд-ОЛИВКОВО-
зелений
Nр<Nд<Nт

безбарвний

безбарвний»ал
за рахунок до
М1ШОК Ре,Мп--
буруватий

7

эол1н1т - менше А
онтморилон1т - менший показник за-

омлення
ОНТРОЕ1Т ~ 61ЛЫПИЙ ПОКЗЗНШС

Л8ЕНЯ

Хлорит - менше А
ТюринПт, шамозит ~ б!льший
^аломлення» менше А

КаолШт - менше А
Серицит - б!льше А

залом-

ПОК331ГИК

Хлорит - менш!: показник заломлення
та А

Каол1н1т - менше А
Мусков1т - оптично негативний, прямо

згасання
Алун1т - одшов1сний

Корунд^ - 61ЛЫПИЙ показиик заломлен-

ня, менше А
Сил1ман1т - менш! : показник заломлен-

ня та А
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1

72»

73.

74.

75.

76.

77.

• 2

Б8М1Т

(ромб.)
.

АЮ(ОН)

Гетит
(ромб.)

РеО ( ОН )

Л! МОИ! Т

(аморфюш

РеО(ОН)»пНгО

Манган1т
(ромб.)

МпО(ОН)

Шамозит
( МОНОЮЬ )

^(3±,А1)2В12

°1оИ°Н>в

Тюринпт •
(МОНОКЛ. )

(Ре^д-.А!)^

(ОН)^А191а01о^

({№,0)^

3

& базалън! таблички

* (ою)-досконала

Ыр| |а;Мт| | Ь 5 Ы д | |с

1= ( + )

* голчаста | |с,лус-
Кувата , промеииста

N9 | | а- зелений
мд 1 1 с- червоний

* землист! маси,
субм 1 кро скоп! чн!
чаотки

* волокниста »плас--
тинчата

<ио)-досконала

сМд=0°- 4°
сЫд=0°- 4°

* др1бнолускат1
щ!льн1 маси,оол1-
това .

» (001)

аЫр=90°
ма| |ь

1= ( + )

* лускувата,черв*я-
КОЛОД16Н1 НИТКИ,
иЦльн! маси

аЫд=0°- 2*
Мт | | Ь .

1= ( + )

4

Ыр=1.643 - 1,649

Nт=1.647 - 1-653
N.9=1-660 - 1.664

Л- =0.007 - 0.015

(+) (+)

Мр=2,275 - 2.15

N01=2.409 - 2.22
Ыд-2и415 - 2.23

А =0.140 ~ О. 08
(-) (-)

п=2-0 - 2.1

Мр=2.23

Ыт=2>25
Мд=2.53

Л =0.25
(-ь)

Мр=1-627 — • 1.654

Мт=1.632 - 1.660
Мд=1.632 - 1-660

А =0.005 - 0.006
(-)

Мр=1.669

Мт=1.6В2 -
Мд=1.6ВЗ. .

'; А =0.014
. С-)

. , 5

2У« +80 *

2У= -23° 27°

1зотроший

2У= 0°

2У= 0°

2У= -30°

6

жовтуватий за
рахунок дом1-
шок Ре та ми

мр-св1тло-жов-
тий, коричневий
Мт-ЖОВТО-КО-
ричневий
мд-оранщевий,
оливкоовий

ледь просв!чуе
жовтуватим, або
буруватим ко-
льором

рий
^р-бурувато-
жовтий
Ид-червоно-бу-
рий

Мр<Ыд

мр-жовтуватий.
безбарвний
Ыт,Ыд-бл1ДО-

зелений

Мр<Мт=Ыд

ыр-майн{е без-
барвний
Мт,Ыд-ТеМН.О-

зелений

7

Д1аспор - б!льш1: показник заломлен-
ня та А

Гетит - Шд м!кроскопом майже не
вХдрХзняеться - мае 1нший колхр

Глауконит - менший показнизс залом-
лення»б!льше л
Тюринг1т - б1льш1 : показник заломлен-
ня та А
Ряд пен! ну, клинохлору - менший по-
казник .заломленняДншГ забарвлення
та форми

Слюди - б1льше А

Ряд пен! ну, кл1нохлору - дуже слаб-
кий шгеохро!зм та менший показник
заломлення
Глаукон!т - менш! : показник заломлен-
ня та А • . .
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1

7В.

79.

80,.

2

Карбонати
(тритон-)

кальцит (Ка)
СаСОд

>
до лом! т (Дол)
(Са,Мд)СОд

магнезит (Мгн)
мдсаз

сидерит (Сид)

Фосфорита

г! драт- апатити

карбонат-апатити

колофан
(аморфний)

(Р,С1,ОН)

Ппс •
ШОНОКХ.)

Са50^о2Н20

*

3

* пластинчата, зер-
ниста
Ка-також суц!льн!
маси .
Сид, Дол -також •
ромбоедри
Сид-такощ сферо- •
л!ти, оол!ти

# (юи)-досконала

с| |Ыр;пв=Ыр

$ криптокристал!ч-
н! агрегати, су-
ид лън! маси, оол!-
ти

^ суц!льн! маси

$ таблитчаста
1 1 сою) , волокнис-
та, призматичла
( |с,зерниста,,
щ!льн! маси

* (ою)-вельми дос-(
конала
(юо) -добра

сМр=38°

" .1== (*) (-)
•г" . с:

л

Ка Дол
По=1.65В - 1.679
л «=1.489 - 1.5О2

А =0.171 - 0.177

Дол Мгн
по=1.679 - 1-719

п«=̂ 1-.502 - 1.527

А =0.177 - 0.192

Сид-
По=1иВ51 - 1.875
п*=1.612 - 1.633

А -0.239 - 0.242
Для вс!х харак-
терна сильна
псевдоабсорбц! я

N(11=1,60 - 1.62

N=1.568 - 1.625 .

Ыт=1 . 523
Ыд=1 - 530

А =0.009
(-Н

ф

'•*

у

V*.

3

ОПТИЧНО ОДНОВ1С-

и1, негативы!

1зотрогший> 1но-
д! слабке по-
дв1йне. св!тоза-
ломлёння

2У= + 5В°

6

Ка-безбарвний
Дол-безбарв-
ний,1нод! ко-
ричнюватий»або
с!рий
Мгн-безбарв-
ЯИЙДЕОД! КО-
шчяюватий
Сид-безбарв-
ний,поп!льно-
с!рий до ко-
ричнюватого

безбарвний,або
жовтуватий,бу~
руватий

безбарвний

7

Мусков1т - менше л . •
Каситерит - менще д,в!дсутня псевдо-
абсорбц1я,огггично позитивний
Ол1в1н -' вХдсутня псевдоабсорбЩя

Опал - менший показник заломлення
Ллофан - менший показник заломлення

Кварц, халцедон - одновЮн!, б1,лъш!
показншш заломлення
Альб1т - 1нша асощац1я-м1нерал1в та
оптично позитивний
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1

81

82,

83.

84.

85,

2

Анг!дрит
(ромб.)

СаБО^

(ромб.).

ВаЗО^

Целестин
(ромб.)

ЗгЗО^

Б1тумна • . ,
речовина

ВуПлля
(аморфне) '

3

$ 1зометрична,зер-
ниста » таблитчас-
та, пластинчата ,
стовпчаста | |ь,
волокниста су~
Щлън! маси

# (оо1)-велъми дос-
конала
(ою)-досконала
(юо) -добра

Мр| |с;Ыт| |Ь;Мд| |а

* таблитчасто-лис-
тувата , витягнута
| | а ; ПрОМеНИСТ] ,
зернист! , пЦ льн!
маси

# (оо!)-досконала
(ою) -ясна
(но) -добра, ̂76°

Нр||с

1= ( + )

* зерниста

« (О01)-досконала
(ою)-ясна
(но) -добра, ̂76°

мрцс.
$ коломорфна . • " • •

коломорфна,пил .;.

4

Мр==1 « 570
Мт=1 - 575
Ыд=1.614

А =0.044
( 1- ) .

=̂1.636
Нт=1.637
Мд=1,648

А =0.012
( + )•

Нр=1.622
Мт=1,624
Ыд=1.631

А =0.009
( + )

п=1,57 - 1.7В

спостер1гаеться
двозаломлерхня

п=1.6 - 1.9
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5

2У= 4-42°

2У= +36 °- +38 "

ч»

2У= -*-51°

1зотропна

аномально дво-
В1СНИЙ

1зотропний

6

безбарвний

безбарвний

безбарвний

у шл!фах в!д
жовтого до яс-
краво-рудо-
червоного

у пШфах про-
ев! чуе темно-
коричпевим до
с!рого
у в1д5итому
св!тл1 в!д
матово-чорного
до коричневого

7

Мусков1т - оптично негативний» одна
система спайност!

Целестин - пом1тно розчиняеться у
вод!

Барит - не розчиняеться у вод!

Пдроокисли зал! за
Колофан

Г! дроокис ли зал! за , б! туми

Д29



Алфав1тний покажчик ьйнерадив

Авг1т - 3
Акм1т - 6(15)
Актижшт - 10 (22)
Алофан - 66 (78)
Алун1т - 62 (76)
Альб!т - 18 (38)
Альмандин - 40 (59)
Амфгболи - 8-15 (17-29)
Аналъцим '-21 (45)
Андалузит - 57 (70)
Андезин - 18 (38)
Андродит - 40 (59)
Анг1дрит - 81 (89)
Анортйгг - 18 (38)
Анортоклаз - 17 (35)
Антигорит - 47 (63)
АнтофШт - 50 (64)
Апатит - 28 (49)
Арфедсошт — ТВ (26)

Базальткчна рагова обманка - 9
Барит - 82 (9Т)
Баркевшит - 15 (28)
Бастит -.47 (63)
Башт - 72 (82)
Б!отит - 16 (30)
Б1.ТОВН1Т - 18 (38)
Бггуми - 84 (91)
Бронзит - 2 (10)

Вез;ув!ан - 60 (73)
Волаетсшт - 61 (75)
Вушлля - 85 .

Галуазит - 66 (78) ч

Гастингсит - 15

(22)

Геденберг1т - 3 (12)
Гетит - 73 (83)
Пбрит - 70 (80)
ПдраргШт - 70 (80)
Пдрослюди: - 67 (78)
Пперстен - 2 (10)
Г1пс - 80 (88)
Глаукошт - 68 (79)
Глаукофан - 14 (28)

' Гортонолхт - I (8)
Гранати - 40 (59)
Граматит - 10 (22)
Гросуляр - 40 (59)
Грюнерит - 12 (24)

Делесит - 46 (62)
Д1аспор - 71 (82)
Д10ПСИД - 3 (12)
Д1стен - 58 (72)
Долокит - 78 (85)

Евд1ал!т - 34 (55)
ЕПрин - 6 (15)
Ег1рин-авг1т - 6 (15)
Енстатит - 2 (10)
Ешдот - 53 (66)
Еул1т - 2 (10) '

Жедрит - 7 (17)

Кальцит - 78 (85) •
Канкршпт - 23 (46)
Каолцпт - 65 \'77)
Карбонати - 78 (85) '
Каситерит - 31 (52)'
Кал1евГ польов! шиати - -17 (35)

КвярЦ - 26 (47)
Кварют - 84 (77)
Короутиг - 9 (22)
Шаи1т - Б8 (7В)
Клииоп1роковНИ - З-б (12-15)
Клинохлор - 46 (62)
КлинпцоХвиг - 53 (66) '
Колофан - 70 (88)
Корд1ерит - Бб (69)
Корунд - 38 (58) •
Кросит - 14 (38)
Кристобал1т - 26 (47)
Кум1нгтон1т - II (24)
Купфериг'- II (24) .
Лабрадор - 18 (38)
Лейцит - 20 (45)
Л1мон!т - 74 (83)
Лужн! амф!боли - 12-15 (24-29)
Лужн! п!роксени - 6 (15)

• * • '
Магнезит - 78 (85)
Магнетит - 44 (61)
Манган1т - 75 (84)
Мар1ал1т - 54 (68)
Мейонхт - 54 (68)
Мелан!т - 40 (59)
МелШти - 2;4 (47)
М1кроклин - 17 (35)
Монацит '- 39 (58)
Моноюгшпп амфгболи - 8-11 (18-26)
Моноклинш п!роксени - 3-5 (12-15)
Монтморилон1т - 69 (80)
МусковХт - 16 (30) .

Нефел1н - 19 (43) .
Нонтрон!т - 69 (80)

О.п1в1и - I (8)
Ол1го!а11в - 18 (38)
Опал - 63 (76)
Ортит - 36 (Б6)
Ортоклаз - 17 (36)
ОргоШрокоен - 2 (10)

Шн1н - 4П (Я?,)
Шжон1т - 4 (ТЯ)
Шрит - 46 (Г>1)
Шроксени - 2-Й (ТО- 17)
Шроп - 40 (59)
Шроф1л1т - 49 (84)
ПлаПоклази - 18 (38)
Польов! шпати - 17-Т8 (35-42)

.Рибёк1т'- 13 (26)
Рогов: обманки - 8 (19)
Ромб! чнГамф! боли - 7 (17)
Ромб!чш тт1роксени - 2 (10)
Рутил - 32 (53)

Сзнхдин - 17 (35)
Серицит - 16, 67 (30,78)
Сврпоф1т - 47 (63)
Серпентин - 47 (63)
Сидерит - 78 (85)
Сид!ман1т - 56 (69)
Скапол1ти - 54 (68)
Слюди - 16 (30)
Содалтти - 22 (45)
Спесартин - 40 (59)
Ставрол1т - 59 (73)

- 29 (51)

Тальк - 48 (63)
Т! тан! т - 29 (51)
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Титанавпт - б (12)
Титан!ста рогова обманка - 9 (22)
Топаз - 35 (55)
Тремол!т - 10 (22)
Тридюл1т - 27 (47)
Турмал1н - 33.(53)
Тюринг1т - 77 (84)

Уваров!т - 40 (69).

Фаял!т - Г1 (8) • - .
Феросшйт - 2 (10)
Флогошт - 16 (30) •
Флюорит - 41 (60)
Форстерит - I (8)
Фосфорити - 79 (88)

Халцедони - 64 (77)
Хлорити - 46 (6?)

ХлоритоХд - 51 (65)
Хризолхт - I (8)
Хризот!л - 47 (63)
Хром1т - 43 (60)

Целестин - 83 (91)
Циркон - 30 (52)
ЦоХзит. - 52 (66)

Шамозит - 76 (84)
Шеел!т - 37 (56)
Шшнель - 42 (60)

Прим!тка г перша цифра позначае номер м!нералу *у вказ!внику, Цифра в
дужках -.стор1нка,на як!й наведений опис м!нералу.

мест

Вступ.........,.....,.,..,,.......'.......,, .-ч..,..«;«. к........3
. Правшга користування дов! дником ,.....»,„,.,,-......../....... 4
Пошукова таблиця-визначник найпоширен1ших м1нерал1в в
гхрських породах, ,•...;..,.,...;.•,.,;,., .5.
Кристалоо.птична характеристика та поширен!сть м1нерал!в; „,....» .8
•Породрутворююч! м1 нерали переважно магматичного походаення,. .8
Акцеоорн! м!нерали магматичних пор!д....,,,..,,,,...,.,,.,,.49

, Метаморф1чн! та вториннГ м!нерали магматичних пор!д, .„.,-... .62
Мхнерали осадочних пор!д..,..,..,,,.;.. ,..,.,..• '..,..-,... ,76

Д1агностичн! таблиц! визначення породоутворюючих м!нерал!в/..«93
Алфав!тний покажчик мхнерал!в ,. 4...,.,.,;.,. ...-..... ,тзо
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