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нормальных условий) [1-3]. Гигиенические свойства воды обеспечиваются её 
идеальным сочетанием вышеперечисленных свойств, способностью смачивать, 
очищать и смывать поверхности. Безопасность воды определяется её составом 
и назначением. Заключение. Потребительское свойство воды, надежность, 
определяется её способностью к сохранению исходных свойств при длительном 
транспортировании (в пределах нормальных условий) и хранении [1], 
способность проявлять нейтральность (низкую химическую активность), а 
Эстетические свойства воды определяются её внешним видом, -  вода 
прозрачна (высокая светопропускаемость), её цветом и оттенком -  
слабовыражены, а мутноватость -  нормирована.
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Наразі важливою проблемою залишаються підтвердження справжності 
дорогоцінного каміння (далі по тексту -  ДК). Дослідження динаміки розвитку 
українського ринку ювелірної продукції [1] вказує на те, що досить велика її 
частка припадає саме на ювелірні вироби зі вставками топазів. Означені 
ювелірні вироби користуються підвищений попитом у споживачів, адже вони 
мають доступну ціну, у порівнянні з подібними ДК, належну якість та естетичні 
властивості. А тому актуальність проведення діагностики та ідентифікації

53



Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів

топазів не викликає сумнівів.
Метою роботи є розробка алгоритму проведення діагностики ДК та 

встановлення його групи і назви. Об’єктом досліджень обрано, згідно 
марковання, ДК четвертого порядку, а саме топаз «Імперіал». Виробник 
«DUARTE & BASTOS Ltda», Бразилія. Предметом дослідження є властивості 
ДК, процедури проведення його діагностики.

Наразі розроблено методики [2-6] діагностики ДК, які ґрунтуються на 
визначенні будови каменю, його фізико-хімічних та специфічних властивостей 
[7]. Із урахування властивостей топазів, нами розроблений алгоритм 
проведення їх діагностики, згідного якого передбачено проведення:

а) візуального огляду топазу, для визначення кольору;
б) інструментальної діагностики для визначення:

1) наявності сторонніх включень;
2) наявності глибокого штрихування вздовж осі;
3) твердості за шкалою Мооса;
4) світлозаломлення;
5) двозаломлення;
6) густини (питомої ваги).

На першому етапі дослідження проведено візуальний огляд для 
визначення: кольору; блиску; відбиття світла без викривлення. Визначення 
кольору проведено за денного освітлення [8-10] і встановлено, що колір 
каменю -  лимонно-жовтий, тон -  світлий, насиченість -  середня, виходячи з 
того, що об’єкт дослідження має слабо виражений коричневий відтінок .

За результатами дослідження блиску встановлено, що даний камінь має 
скляний блиск (рис. 1) і він чітко відбиває промені світла без викривлення.

1 2
Рисунок 1 -  Визначення блиску: 1 -  фотографічне зображення об’єкта 

дослідження; 2 -  фотографічне зображення яскравого скляного блиску зразка- 
еталона

Дослідження об’єкта на наявність сторонніх включень проводили із 
застосуванням мікроскопу (USB Digital Microscope BW1008-500X зі 
збільшенням від 5х до 500х). Згідно результатів дослідження встановлена 
наявність в об’єкті дослідження: сколів на рундисті (збоку) огранки каменю 
(рис. 2.1); незначних темних включень на площадці (зверху) каменя, та у 
нижній частині (рис. 2.1, 2.3); наявність бульбашок на рундисті (збоку) 
ограновування каменю (рис. 2.1, 2.2).
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1 2 3
Рисунок 2 -  Зображення об’єкта дослідження під мікроскопом 

(збільшення від 5х до 500х), наявність: 1 -  сколів; 2 -  бульбашок; 3 -  включень

Під час мікроскопічного дослідження (рис. 2) е виявлено грубого 
штрихування вздовж вертикальної вісі (однієї з діагностичних ознак топазів), а 
тому об’єкт дослідження не може бути віднесений до топазу.

Твердість об’єкта дослідження було визначено за шкалою Мооса з 
використанням еталонного мінералу твердістю 8 (рис. 3).

Рисунок 3 -  Визначення твердості об’єкта дослідження

За результатами проведеного дослідження встановлено, що об’єкт 
дослідження має твердість нижчу за 8, адже на ньому залишалися подряпини, 
після проведення олівцем по його поверхні (рис. 3). Отже, за показником 
твердість об’єкт дослідження не можна віднести до топазу, твердість якого за 
шкалою Мооса становить 8.

Показник світлозаломлення визначено за допомогою рефрактометра 
гемологічного GML-501. Було отримано такі результати: 1,544; 1,550; 1,553°. 
Похибка вимірювання показника заломлення становила ± 0,01. Для визначення 
показника двозаломлення було проведено розрахунок, а саме від більшого 
показника заломлення відняли менший, та отримали значення 0,009.

Після проведення аналізу отриманих результатів (показників 
світлозаломлення та двозаломлення), можна зробити висновок, що даний 
камінь не є топазом, адже показник світлозаломлення топазу має коливатися в 
межах 1,619-1,627° [10].

Для визначення густини каменю використовували електронні терези для 
гідростатичного зважування ВА 160 Р. При визначенні густини каменю 
спочатку було визначено: щільність каменю у воді, котра становила -
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2 2 1,039 г/см і щільність води -  0,3914 г/см ; а шляхом співвідношення щільності

мінералу у воді до щільності води, було розраховано густину об’єкта
дослідження: р = 1,039/0,3914 = 2,6545 г/см2

Густина об’єкта дослідження склала 2,65 г/см2, а густина топазу має
становити 3,53 г/см2, отже об’єкт дослідження не є топазом.

Результати проведення діагностики об’єкта дослідження подано у табл. 1.
Таблиця 1 -  Ха зактеристика діагностичних ознак об’єкта дослідження
Параметр Діагностичні 

ознаки топазу 
[8-14]

Фактично 
встановлено по 

об’єкту 
дослідження

Висновок про 
відповідність 
діагностичних 
ознак топазу

Колір Безколірний,
блакитний,
жовтий,
помаранчевий,
білий, зелений
рожевий,
червоний, синій

Лимонно- 
жовтий (рис. 1)

Не відповідає

Блиск Скляний Скляний (рис. 1) Відповідає
Відбиття променів 
світла

Відбиття променів 
без викривлення 
світла

Відбиття 
променів без 
викривлення 
світла

Відповідає

Наявність
включень

Рідинні, газові,
газово-рідинні
включення

Наявні 
бульбашки 
(рис. 2.2)

Відповідає

Наявність 
глибокого 
штрихування 
вздовж вісі

Г либоке 
штрихування 
вздовж вісі

Відсутнє 
глибоке 
штрихування 
вздовж вісі 
(рис. 2.3)

Не відповідає

Твердість, за 
шкалою Мооса

8 7 Не відповідає

Світлозаломлення,
°

1,619-1,627, ±0,010 1,550-1,544 Не відповідає

Двозаломлення від+0,008 до 
+0,010

0,009 Відповідає

Густина, г/см2 3,53, ±0,040; 0,050 2,65 Не відповідає

Згідно проведеної діагностики об’єкта дослідження, за розробленим 
алгоритмом, встановлено параметри (табл. 1), що не відповідають топазу: 
колір -  лимонно-жовтий; відсутнє грубе штрихування вздовж вісі; показник
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твердість -  7, заломлення -  1,550-1,544°, густина -  2,65 г/см .

Для визначення групи та назви об’єкта дослідження нами проведено 
аналіз діагностичних ознак каменю та порівняння їх з параметрами різних груп 
каміння. Встановлено, що діагностичні ознаки об’єкта дослідження та кварцу 
подібні, за параметрами зазначеними в табл. 2

Таблиця 2 -  Характеристика діагностичних ознак об’єкта дослідження та 
кварцу___________________________________________________________________

Параметр Діагностичні ознаки кварцу [15] Фактично 
встановлено по 

об’єкту 
дослідження

Колір Безбарвний, пурпуровий, 
червоний, жовтогарячий, жовтий, 
лимонно-жовтий, зелений, 
блакитний, фіолетовий, 
коричневий, білий, сірий, чорний

Лимонно-жовтий

Блиск Скляний Скляний
Твердість, за 
шкалою Мооса

7 7

Світлозаломлення,
О

1,544-1,553 1,544-1,553

Двозаломлення 0,009 0,0093
Еустина, г/см , ° 2,66, ±0,01 2,65

Після проведення співставлення діагностичних ознак (табл. 2), 
встановлено, що об’єкт дослідження є кварцом. Адже результати 
інструментальної діагностики, а саме, твердість, світлозаломлення, дисперсія, 
густина відповідають діагностичним ознакам кварцу. Враховуючи те, що 
діагностований кварц має лимонно-жовтий колір, то згідно різновидів кварцу, 
його можна віднести до цитрину.

Таким чином, за результатами проведеної діагностики нами встановлено, 
що камінь відноситься до напівдорогоцінного каміння, групи кварцу і має назву 
цитрин.
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