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ՆԱԽԱԲԱՆ
«Ընդհանուր

երկրաբանության»

դասագրքերում

սովորաբար տրվում է միայն միներալների դասակարգումը
ըստ նրանց քիմիական հատկանիշների և կառուցվածքի,
առանց

արտաքին

հատկանիշների

նկարագրության,

ծագման և բնության մեջ նրանց տարածման քննարկման:
Ինչ վերաբերում է լեռնային ապարներին, այս դեպքում ևս,
հեղինակները

սահմանափակվում

են

համառոտ

նկարագրությամբ

ըստ նրանց ծագման՝ հրաբխային,

նստվածքային

մետամորֆային

և

տարատեսակների:

Երկրաբան ուսանողները միներալների և ապարների հետ
առավել հանգամանալից ծանոթանալու հնարավորություն
ունեն

«Միներալոգիա

և

պետրոգրաֆիա»

առարկան

անցնելիս, որից զրկված են աշխարհագետները: Այս
ուսումնական

ձեռնարկի

հեղինակներն

անհրաժեշտ

համարեցին առավել մանրամասն նկարագրել, քննարկել
ցրոն

առաջացնող

հատկությունները
բնակտորների

միներալների

(նրանց

առկայությունը

արտաքին
և

այլն),

առանձնանշանները,
ապարների

ծագումնաբանական տիպերը (նրանց միներալային կազմը,
կառուցվածքը, կայունությունը հողմահարման նկատմամբ
և կիրառման ոլորտները):
Հեղինակները իրենց անկեղծ շնորհակալությունն են
հայտնում Ա. Նահապետյանին և Օ. Ավետիսյանին, ովքեր
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իրենց

վրա

էին

վերցրել

թարգմանության դժվարին

այս

ձեռնարկի

հայերեն

աշխատանքը և տեքստի

համակարգչային շարվածքը:
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ՄԱՍ I
ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐ
ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Երկրակեղևը

և

Երկրի

թիկնոցը

բաղկացած

են

տարբեր ձևի, կազմի, կառուցվածքի, հատկությունների և
տարբեր

տարածում

ունեցող

ապարներից

ու

միներալներից: Ապարները բաղկացած են միներալներից՝
երկրակեղևում

բնական

քիմիական

ռեակցիաների

արդյունքներ:
Միներալների

նկարագրությունը

առաջին

անգամ

տրվել մ.թ.ա. 500թ.-ին Սան Հեյդինի «Հին առասպելներ

լեռների և մարդկանց մասին» չինական ձեռագրում, որտեղ
բերված են վկայություններ 17 միներալների մասին:

Միներալ բառը առաջացել է լատինական «minera»
բառից, որը
նշանակում
է «հանքաքարի
կտոր»
(Короновский, 2006), «իրականացնել լեռնային մշակումներ,
զբաղվել
լեռնային
գործով…»
(Юбельт,
1978):
Գիտնականների կողմից միներալները տարբեր կերպ են
սահմանվում: Ոմանք որպես միներալ առանձնացնում են
միայն կարծր մարմինները, ուրիշները միներալներ

են

համարում նաև հեղուկ, գազանման և ամորֆ մարմիները,
այսինքն «միներալ»

հասկացությունը միներալոգիայի
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զարգացման պրոցեսում ունեցել է տարբեր սահմանումներ
(Григорьев, 1985):
Ա.Ալիսոնը և Դ.Պալմերը (Аллисон, Палмер, 1984)
որպես

միներալներ

ընդունում

են

առանձնացված,

բյուրեղային կառուցվածք ունեցող այն նյութերը, որոնցից
բաղկացած են գրեթե բոլոր ապարները: Իրենց կարծիքով, «

միներալը դա բյուրեղային կառուցվածք ունեցող բնական
անօրգանական կարծր նյութ է, որը բաղկացած է մեկ
տարրից
կամ
մի
քանի
տարրերի
օրինաչափ
համադրությունից և ունի բնութագրական ֆիզիկական
հատկություններ» (էջ 50): Որպես բացառություն, վերը
նշված հեղինակները միներալներին են վերագրում նաև մի
շարք կավային միներալներ և որոշ հիդրօքսիլներ, որոնք
չունեն բյուրեղային կառուցվածք:
Խ. Բատին և Ա.Պրինգը (Батти, Принг, 2001) միներալը
սահմանում են, որպես

«միատարր կարծր մարմին, որն

առաջացել է բնական պրոցեսների արդյունքում; միներալն
օժտված է ատոմների
կանոնավոր, օրինաչափ
դասավորվածությամբ, որը որոշում է նրա քիմիական
կազմի
սահմանները
և
բնորոշ
ֆիզիկական
հատկությունները» :
Ն.Վ.Կորոնովսկին

(Короновский,

2006),

որպես

միներալներ է ընդունում «քարոլորտում տեղի ունեցող

բնական ֆիզիկա-քիմիական ռեակցիաների արդյունքում
առաջացած կարծր նյութերը, որոնք ունեն որոշակի
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քիմիական կազմ, բյուրեղային կառուցվածք և ունեն
բաժանման մակերևույթներ» (էջ 89):
Միջազգային
միներալների
առաջարկում
տարրերը

միներալոգիական

անվանման
է
և

գծով

միներալներ
քիմիական

ասոցիացիայի
հանձնաժողովը

համարել

բյուրեղային

միացությունները,

որոնք

առաջանում են երկրաբանական պրոցեսների ընթացքում
(Nickel, 1995):
Միներալների առաջացման սկիզբը վերագրում է
երկրակեղևի առաջացման ժամանակաշրջանին, այսինքն
4-5 մլրդ տարի առաջ, երբ Երկրի հալված հրահեղուկ
սիլիկատային զանգվածից սկսեցին բյուրեղանալ առաջին
միներալները: Ներկայումս հայտնի է մոտ 3800 միներալ և
նրանց

տարատեսակները:

Նոր

միներալների

հայտնաբերման և նկարագրման զուգընթաց այդ թիվն
աճում է միջին հաշվով տարեկան 25 միներալով (և
ընդհանուր ցուցակից 5 միներալի հեռացմամբ) (Батти,
Принг, 2001):

§ 1. Բնության մեջ միներալների տեղադրման
ձևերը
Կարծր միներալները հիմնականում բյուրեղային
նյութեր

են

որոնք

ունեն

կանոնավոր
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նիստեր

կամ

հանդիպում

են

նաև

անկանոն

հատիկների

և

հոծ

զանգվածների տեսքով:
Հազվադեպ հանդիպում են ամորֆ միներալներ՝
անձև զանգվածների տեսքով:
Բնության մեջ բյուրեղային միներալները հանդիպում
են կամ առանձին բյուրեղների և սերտաճումների տեսքով,
կամ

կուտակումների

ագրեգատներ):

տեսքով

Վերջիններիս

բնույթը

(միներալային
կախված

է

առաջացման պայմաններից:

Բյուրեղ բառն առաջացել է «կրիստալես» բառից, որը
նշանակում է սառույց, լեռնային բյուրեղ: Սովորաբար
բյուրեղները իրենցից ներկայացնում են կարծր մարմիններ`
ատոմների,

իոնների,

մոլեկուլների

կանոնավոր

դասավորվածությամբ: Հաճախ բյուրեղները ձևավորվում
են բազմանկյունների տեսքով: Բյուրեղների համար բնորոշ
են

համասեռությունը,

անիզոտրոպությունը

և

նիստավորվելու հատկությունը (Геол. словарь, т.1, 1960, էջ
355):
Միներալային ագրեգատներից առավել տարածված են
հետևյալները`


Հատիկային ագրեգատներ – միներալային հատիկների
կուտակումներ, որոնք ունեն համեմատաբար անկանոն
ձև, բնության մեջ հանդիպում են բավականին հաճախ:



Բյուրեղախումբ

(դրուզներ)

–

համեմատաբար

կանոնավոր բյուրեղների սերտաճումներ, որոնք իրենց
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մի ծայրով սերտաճած են ապարին: Առաջանում են բաց
ճեղքերում, դատարկություններում, քարանձավներում
բյուրեղների աճի ժամանակ (նկ.1):

ա

բ

գ

Նկ. 1. Բյուրեղախմբեր‘ ա–քվարցի, բ– գիպսի, գ - ալեքսանդրիտի

 Կրկնաբյուրեղներ - երկու կամ ավելի բյուրեղների
սերտաճումներ: Օրինակ, գիպսը հաճախ առաջացնում է
կրկնաբյուրեղներ

-

«ծիծեռնակի

պոչ»

(նկ.2),

իսկ

պլագիոկլազները՝ բարդ կրկնաբյուրեղներ:

ա

բ

Նկ. 2. Գիպսի բյուրեղներ` ա - կրկնաբյուրեղներ,
ծիծեռնակի պոչ և գիպսի առանձին բյուրեղներ (Павлинов и др.,
1983) , բ - գիպսի կրկնաբյուրեղներ (նկարը համացանցից)
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 Դենդրիտներ - բյուրեղների հարթ սերտաճումներ են
թաղանթի տեսքով: Առաջանում են բարակ ճեղքերում
միներալների արագ բյուրեղացման ժամանակ (նկ.3):

Նկ. 3. Մանգանի միացությունների դենդրիտներ կրաքարի
մեջ (Павлинов и др., 1983)

 Սեկրեցիաներ - առաջանում են ապարների
դատարկություններում միներալային նյութի կուտակման
արդյունքում և ունեն կոնցենտրիկ կառուցվածք: Մանր սեկրեցիաները (լայնական կտրվածքում մինչև 10մմ չափի)
կոչվում են նշաքարեր (մինդալիններ), խոշորները՝ ժեոդներ
(նկ. 4):

ա

բ

գ

Նկ. 4. Սեկրեցիաներ, կազմված ագաթից և
խալցեդոնից (ա), մինդալիններ ապարի մեջ (բ), ժեոդներ,
կազմված քվարցից և խալցեդոնից (գ) (Павлинов и др., 1983)
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 Կոնկրեցիաներ - շրջանաձև ագրեգատներ են, որոնք
առաջանում են բյուրեղացման միջուկի շուրջ միներալային
նյութի նստեցման արդյունքում (նկ. 5):

ա

բ

Նկ. 5. Ավազային գնդաձև կոնկրեցիաներ (ա), մարկազիտի
կոնկրեցիա (բ), (Павлинов и др., 1983)

 Օօլիտներ – մանր (լայնական կտրվածքում մինչև
10մմ

չափի)

կոնցենտրիկ

կառուցվածքի

շրջանաձև

առաջացումներ, որոնք նման են կոնկրեցիաներին: Առաջանում են շարժվող ջրում միներալային նյութի նստեցման
արդյունքում:
 Մակահոսուկներ (հոսանստվածքներ) – ձևավորվում
են

դատարկություններում

լուծույթների

դանդաղ

գոլորշիացման արդյունքում: Լինում են տարբեր ձևի և
սովորաբար ունեն կոնցենտրիկ կառուցվածք: Հայտնի են
բողբոջաձև, ողկյուզաձև, սառցալեզվակաձև (կաթիլաձև)
առաջացումներ:
քարանձավների

Մակահոսուկները,
առաստաղից,
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որոնք

աճում

կոչվում

են
են

ստալակտիտներ, իսկ քարանձավների հատակից դեպի վեր
աճող մակահոսուկները՝ ստալագմիտներ (նկ. 6):
1

2

ա

բ

գ

1

2
բ

Նկ. 6. Մակահոսուկային ձևեր` ա - օպալի (1) և մալախիտի (2)
բողբոջաձև տեսքի (Павлинов и др., 1983),
բ, գ, - սառցալեզվակաձև (նկարը համացանցից)`
բ- ստալակտիտներ, գ – ստալագմիտներ

§ 2. Միներալների դասակարգումը
Գոյություն

ունեն

միներալների

տարբեր

դասակարգումներ՝ ըստ առաջացման հաջորդականության,
ձևավորման պայմանների, քիմիական կազմի և այլն:
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Ըստ

առաջացման

հաջորդականության

առանձնացնում են՝


առաջնային
մագմայի

միներալներ,
սառեցման

բյուրեղացման
ապարների

որոնք

կամ

ժամանակ,

ձևավորվում

ջրային
ինչպես

մետամորֆիզմի

են

լուծույթների
նաև

տարբեր

ժամանակ

(վերջին

դեպքում տեղի է ունենում վերաբյուրեղացում պինդ
վիճակում);


երկրորդային

միներալներ,

որոնք

ձևավորվում

են

հիպերգենեզի գոտում գոյություն ունեցող միներալների
ձևափոխման արդյունքում:

Ըստ

ձևավորման

եղանակի

և

պայմանների

Պ.Կորբելը և Մ.Նովակը (Корбел, Новак, 2004) առաջնային
միներալները դասակարգում են՝


մագմատիկ

միներալներ

բյուրեղանում
անմիջապես

են

-

այս

տարբեր

մագմատիկ

միներալները

խորություններում

հալոցքից

կամ

երկրի

մակերևույթ դուրս եկած լավայից,


նստվածքային միներալներ - այն միներալները, որոնք
ձևավորվում են ջրային ավազաններում նստեցման
արդյունքում կամ դիագենեզի ժամանակ;



մետամորֆային
կոնտակտային

միներալներ
մետամորֆիզմի

-

ռեգիոնալ

ապարների,

և

որոնք

ձևավորվում են բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի
պայմաններում;
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հիդրոթերմալ միներալներ – ձևավորվում են ջրային
հանքային լուծույթներից բյուրեղացման արդյունքում:
Երկրորդային

միներալները

վերը

նշված

հեղինակների կողմից դասակարգվում են՝


օքսիդացման

գոտու

միներալներ,

ձևավորվում

են

առաջնային միներալների օքսիդացման ժամանակ;


ցեմենտացման գոտու միներալներ, ձևավորվում են
առաջնային

միներալների

վերականգնման

արդյունքում:

Ըստ քիմիական կազմի միներալները բաժանվում են
հետևյալ դասերի (Батти, Принг, 2001; Корбел, Новак, 2004;
Короновский, 2006; Лебедева, 1972; Павлинов и др.,1983;
Самсонов, Туринге, 1984 և այլն).


բնածին տարրեր՝ ալմաստ, գրաֆիտ, երկաթ, ոսկի,
պղինձ, կապար, ծծումբ, արծաթ, պլատին, սնդիկ և այլն
(ներկայումս հայտնի են 30-ից ավելի բնածին տարրեր);



սուլֆիդներ

և

արսենոպիրիտ,

դրանց

նմանակներ՝

գալենիտ,

կինովար,

անտիմոնիտ,
մարկազիտ,

մոլիբդենիտ, պիրիտ, պիրրոտին, խալկոպիրիտ և այլն;


հալոգենիդներ (ներկայացված են ավելի քան 100
միներալներով)՝ հալիտ, սիլվին, ֆլյուորիտ և այլն;



օքսիդներ

և

հիդրօքսիդներ՝

անատազ,

բրուկիտ,

հեմատիտ, գեոթիտ, իլմենիտ, կասիտերիտ, քվարց,
կորունդ, մագնետիտ, պիրոլյուզիտ, պիրոքլոր, ռուտիլ,
խրիզոբերիլ, քրոմիտ, շպինել, ուրանինիտ և այլն;
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կարբոնատներ

(ըստ

զանգվածի

կազմում

են

երկրակեղևի 1.5%-ը)՝ դոլոմիտ, կալցիտ, մագնեզիտ,
սիդերիտ և այլն;


սուլֆատներ,

քրոմատներ,

վոլֆրամատներ`

մոլիբդատներ

անհիդրիտ,

գիպս,

և

բարիտ,

միրաբիլիտ, ցելեստին, ալունիտ, վոլֆրամիտ, շեելիտ և
այլն;


ֆոսֆատներ, արսենատներ և վանադատներ (հայտնի են
ավելի քան 450 միներալային տեսակներ)` ապատիտ,
քսենոտիմ, մոնացիտ և այլն;



սիլիկատներ` առավել տարածված ապարառաջացնող
միներալներ

են.

պիրոքսեններ,
նեֆելին,

դաշտային

ամֆիբոլներ,

լեյցիտ,

ինչպես

սպաթներ,

օլիվին,

փայլարներ,

քվարց,

նաև

տոպազ,

բերիլ,

տուրմալին, նռնաքարեր, ցիրկոն, սֆեն, անդալուզիտ,
դիստեն, սիլիմանիտ և այլն:
Օրգանական

միացություններին

են

պատկանում

սաթը, մարգարիտը, բուստերը (կորալներ), որոնցից սաթը
առաջացնում է խոշոր արմատական հանքավայրեր և
առափնյա-ծովային ցրոններ:
Վերը թվարկած միներալները, իրենց հերթին, կարելի
է բաժանել ապարառաջացնող և ուղեկից (ակցեսոր)
միներալների:
տարածում

Առաջիններին
ունեցող

գերազանցապես

են

պատկանում

միներալները,

բաղկացած
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են

ապարները`

լայն

որոնցից
օլիվին,

պիրոքսեններ,

ամֆիբոլներ,

սպաթներ,

փայլարներ,

ֆելդսպաթոիդներ,

դաշտային

քվարց:

Ուղեկից

միներալներին են պատկանում այն «միներալները, որոնք

ապարներում առաջացնում են աննշան քանակությամբ,
բայց
որակական,
որոշակի
կազմի
խառնուրդ»
(Геологический словарь., т. 1, 1960, էջ 25), ակցեսորները « հազվագյուտ և հանքային տարրերի միներալների

ցրոնների յուրօրինակ ձևեր են» (Ляхович, 1968):

§ 3. Ցրոնների դասակարդումը
Միներալի արժեքից կախված, նրա տեսակարար կշռից,
բնության մեջ կուտակման պայմաններից և կոնցետրացման
մասշտաբներից,

պարագենետիկ

ասոցիացիաներից

Ա.Պ.Բոժինսկին (Божинский, 1965) նրանց ստորաբաժանում է
վեց

խմբի

ցրոնների

և,

համապատասխանաբար,

վեց խումբ

ըստ

օգտակար

առանձնացնում
հանածոի

է

տեսակի

(միներալի).


Թանկարժեք քարերի ցրոններ, մեծ մասամբ ալմազների.
Հազվադեպ հանդիպում են սապֆիրների, ռուբինների
ցրոններ, որոնց տեսակարար կշիռը 2.7-3.5գ/սմ 3 է:



Ազնիվ

մետաղների

ցրոններ՝

ոսկու,

պլատինի

և

պլատինի խմբի միներալների, հազվադեպ արծաթի. Այս
միներալների տեսակարար կշիռը տատանվում է 10.5-ից
մինչև 21.5գ/սմ3 :
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Հազվագյուտ

մետաղների

ցրոններ՝տանտալի

և

նիոբիումի, որոնք կորզվում են տանտալ-կոլումբիտի
խմբի միներալներից (տեսակարար կշիռը 5.2-8.2 գ/սմ3 ) և
պիրոքլորի (տեսակարար կշիռը 4.1-5.4 գ/սմ3 ):


Անագի և վոլֆրամի ցրոններ՝ կասիտերիտ և վոլֆրամիտ
(տեսակարար կշիռը 5.8-6.2 գ/սմ3
(տեսակարար կշիռը 6.1 գ/սմ3 ):



), նաև շեելիտի

Հազվագյուտ հողային միներալների ցրոններ՝ մանացիտի,
քսենոտիմի, էվքսենիտ, լոպարիտի (տեսակարար կշիռը
4.5-5.5 գ/սմ3 ) :



Տիտան-ցիրկոնիումային ցրոններ՝ իլմենիտի , ռուտիլի,
լեյկոքսեն, ցիրկոն, նաև մոնացիտի որպես ուղեկից
միներալ. Այս միներալների տեսակարար կշիռը 4.2-5.5
գ/սմ3 է:

Բացի

թվարկված

խմբերի

ցրոններից

և

նրանց

միներալներից, հանդիպում են և այլ միներալների ցրոններ,
որոնք ունեն կարևոր նշանակություն՝




Սև

մետաղների

ցրոններ՝

մագնետիտի,

տիտանոմագնետիտի և քրոմիտի.
Հղկող (աբրազիվ) միներալների ցրոններ՝ նռնաքարի և
կորունդի.



Ալյումին

պարունակող

միներալների

սիլիմանիտի, անդալուզիտի և դիստենի
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ցրոններ՝

ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՔԱՐԵՐ
§1. Հասկացություն թանկարժեք քարերի մասին
Թանկարժեք

քարերին

են

պատկանում

տարբեր

քիմիական կազմի միներալներ, որոնք հանդիպում են
բնության մեջ հազվադեպ և փոքր քանակությամբ: Նրանք
կամ անգույն են, կամ ունեն գեղեցիկ գույն, փայլ,
թափանցիկություն, բարձր կարծրություն, ինչը թույլ է
տալիս նրանց

հղկել, տալով որոշակի ձև` բազմաթիվ

նիստերով:
Թանկարժեք քարերը բաժանվում են երեք դասի (Геол.
словарь., т. 1, 1960)`

 առաջին դաս. ալմաստ (նիստավորված տեսքով
կոչվում է ադամանդ); կորունդի տարատեսակները`
ռուբին

և

շափյուղա;

ալեքսանդրիտ`

զմրուխտ`

քլորազրկված

կանաչ

բերիլ;

խրիզոբերիլ, ազնիվ

շպինել; էվկլազ;
 երկրորդ դաս. տոպազ, ակվամարին (կանաչակապտավուն

բերիլ),

բերիլ,

կարմիր

տուրմալին,

դեմանտոիդ (կանաչ նռնաքար), ֆենակիտ, ամետիստ
(մանուշակագույն քվարց), պիրոպ ալմանդին (կարմիր
նռնաքար), ուվարովիտ (կանաչ նռնաքար), հիացինտ
(կարմիր ցիրկոն), ազնիվ օպալ;
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 երրորդ

դաս

(կիսաթանկարժեք

քարեր

են).

նռնաքարեր, կորդիերիտ, կիանիտ, էպիդոտ, դիոպտազ,
փիրուզ, կանաչ

և պոլիխրոմ տուրմալին,

բյուրեղապակի, ծխամած

լեռնային

քվարց, խալցեդոն, ագաթ,

սերդոլիկ, հելիոտրոպ, խրիզոպրազ և այլն; այդ խմբին են
պատկանում նաև օրգանական ծագման միներալները`
մարգարիտը, գետային մարգարիտը, կորալը, սաթը:
Այս գլխում կդիտարկվեն միայն այն թանկարժեք
քարերը, որոնք առաջացնում են առանձին ցրոններ կամ
հանդիպում

են

ցրոններում

բավական

հաճախակի`

հիմնական միներալի հետ:

§ 2. Միներալներ - առաջին դասի թանկարժեք
քարեր
2.1. Ալմաստ
Ալմաստը յուրաքանչյուր մարդու մոտ ասոցվում է
անհամեմատելի փայլի ու անգերազանցելի կարծրության
հետ: Հենց նրա կարծրությամբ էլ պայմանավորված է
միներալի անվանումը, որը ծագում է արաբերեն «almas»
(կարծրություն) և հունարեն «адамас» (անհաղթահարելի,
անխախտելի) բառերից:
Դեռ

հնագույն

օգտագործվում

էր

ժամանակներից
որպես

նրբաճաշակ

ալմաստը
զարդ

և

գնահատվում էր շատ թանկ: Միայն 19-րդ դարի վերջերից
սկսեցին

օգտագործել

նաև
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ալմաստի

մեկ

այլ

հատկությունը` նրա բացառիկ կարծրությունը, որը 100
անգամ գերազանցում է քվարցի կարծրությունը, 140-150
անգամ`

կորունդի

և

մի

քանի

տասնյակ

անգամ

ձուլվածքների կարծրությունը, որոնք օգտագործվում են
կտրող գործիքների պատրաստման մեջ (Милашев, 1976;
Самсонов, Туринге, 1984 և ուրիշներ): Ալմաստը սկսեցին
օգտագործել արտադրությունում՝ ապարների հորատում,
տարատեսակ

նյութերի

մեխանիկական

վերամշակում,

բարակ մալուխների ձգում, որպես հղկանյութ և այլն:

2.1.1. Ալմաստի հատկությունները
Ալմաստը

ածխածնի

ալոտրոպ

ձևերից

է,

որի

ատոմային համարը հավասար է 6-ի, ատոմային քաշը`
12.011(1): Բյուրեղային ցանցում ածխածնի յուրաքանչյուր
ատոմ շրջապատված է չորս ատոմներով:
Ալմաստի հիմնական տարբերակիչ հատկանիշներիցն
են նրա բարձր կարծրությունը` մյուս միներալների հետ
համեմատած,

առավել

բարձր

ջերմահաղորդականությունը` բոլոր կարծր մարմինների
հետ համեմատած, բեկման և դիսպերսիայի (լուսացրման)
բարձր ցուցանիշները: Ալմաստը դիէլեկտրիկ է: Միներալի
բնութագրիչ

հատկանիշներից

է

հանդիսանում

օդում

մետաղի հետ շփման շատ ցածր գործակիցը (0.1): Դա
պայմանավորված է նրանով, որ ալմաստի մակերևույթի
վրա ձևավորվում են ադսորբցվող գազի նուրբ թաղանթներ,
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որոնք քսուքի դեր են կատարում: Շփման ցածր գործակցով
է պայմանավորված ալմաստի բացառիկ կայունությունը
քայքայման նկատմամբ: Ամլաստը առանձնանում է նաև
ամենաբարձր առաձգականության մոդուլով և սեղման
ամենացածր գործակցով: Այն չի թրջվում ջրում:
Ալմաստի գույնը բավական խայտաբղետ է: Ամենից
հաճախ հանդիպում են անգույն, դեղին, գորշ, մոխրագույն
և սև ալմաստներ: Հազվադեպ հանդիպում են կանաչավուն,
կապտավուն և վարդագույն երանգներով ալմաստներ, այն
դեպքում, երբ կանաչ, կապույտ և կարմիր գույների վառ
երանգները

բավական

հազվադեպ

են

հանդիպում:

Բյուրեղների գունավորման մեջ նկատվում է բավական
հետաքրքիր

առաձնահատկություն`

գունավորման

անհավասարաչափ կենտրոնացում բյուրեղի առանձին
հատվածներում:
Ալմաստը
բյուրեղներ:

հաճախ

Հանդիպում

բյուրեղիկների

առաջացնում

է

են

քանի

նաև

սերտաճումներ,

մի

տարբեր

առանձին
մանր

միկրո-

և

թաքնված բյուրեղային ագրեգատներ` կազմված բազմաթիվ
մանր հատիկների սերտաճումներից:
Առանձին

բյուրեղներն

աչքի

են

ընկնում

ձևերի

բազմազանությամբ: Առավել բնորոշ են ութանիստ և
խորանարդաձև բյուրեղները, որոնք եզրավորվում են հարթ
կամ հարթ-աստիճանաձև նիստերով:
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Հանդիպում

են

նաև

ուռուցիկ

կոր

նիստերով

բյուրեղների գտածոներ (Милашев, 1976) (նկ. 7, 8, 9):

Նկ. 7. Ալմաստի բյուրեղների ձևեր (Ферсман, 1955)

ա

բ

Նկ. 8. Յակուտական ալմաստներ` ա – չհղկկված
բյուրեղներ, բ – ալմաստի բյուրեղ, 15մմ (Корбел, Новак, 2004)
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ա

բ

գ

Նկ. 9. Ալմաստի բյուրեղներ (Самсонов, Туринге, 1984),
Ռուսաստանի ալմաստի ֆոնդ` ա-Գորնյակ (44,6 կարատ),
բ - ՍՄԿԿ 50 տարին (71,5 կարատ), գ - Օրլով (189,62
կարատ)
Ալմաստի մակերևույթը հազվադեպ է լինում հարթ և
փայլուն: Նրա վրա լինում են բազմաթիվ փոսիկներ,
ակոսներ, շտրիխներ, տարբեր ելուստներ, որոնք ցրում են
լույսը և բյուրեղներին հաղորդում են խամրած, յուղոտ կամ
ապակենման փայլ:
Ալմաստը հաճախ առաջացնում է նաև մանրհատիկ
հարաճումներ և մանրբյուրեղային ագրեգատներ.


կող (բորտ) - անգույն կամ երանգավորված ալմաստներ
անկանոն մանրհատիկ սերտաճումներ;



բալաս - պղտոր-սպիտակ գույնից մինչև մոխրապողպատագույն

երանգի

(1725թ.)

ճառագայթաձև

կառուցվածքի գնդաձև ագրեգատներ;


կարբոնադո

–

հոծ

կառուցվածքի

մանրհատիկ

ագրեգատներ, ինչպես նաև ծակոտկեն, կոքսաձև և
շլակաձև

տարատեսակներ
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(հոծ

կարբոնադոներ,

ծածկված էմալաձև կեղևով, որն ամլաստից կարծր է և
գնահատվում է շատ թանկ):
Ալմաստի
կարծրությունը`

տեսակարար
10

կշիռը

(ամենակարծրն

է

3.5գ/սմ3
բոլոր

է,

հայտնի

նյութերից):
Թափանցիկությունը

–

կիսաթափանցիկից

մինչև

թափանցիկ (երբեմն որպես ալմաստ են ընդունում քվարցի
թափանցիկ հատիկները. որոնց

միմյանցից կարելի է

տարբերել բրոմոֆորմի մեջ ընկղմելով, որտեղ ալմաստը
իջնում է մինչև հատակը, իսկ քվարցը` լողում է),
լյումինէսցենցիան կապույտ է, դեղին: Փայլը ադամանդյա է:
Ալմաստը քիմիապես իներտ է, այն չի ենթարկվում
ամենաուժեղ

թթուների

ազդեցությանը

(աղաթթու,

ծծմբական, ազոտական, ֆտորաջրածնական թթուներ),
նույնիսկ եռման պայմաններում: Չի փոխազդում նաև
ալկալիների

հետ:

Միայն

հազվագյուտ

սելիտրայի

կամ

սոդայի

ալկալիների,

հալոցքներում

ալմաստը

օքսիդանում և այրվում է:
Ալմաստը ջերմության լավ հաղորդիչ է: Շփման
ժամանակ այն էլեկտրականանում է: Ալմաստի հալման
ջերմաստիճանը 3700-40000C է: Օդում մինչև 850-10000 C
տաքացնելիս ալմաստը այրվում է: Մաքուր թթվածնի
հոսքի պայմաններում այն այրվում է 720-8000 C-ում, իսկ
թթվածնի հոսքի բացակայությամբ նորմալ մթնոլորտային
ճնշման

պայմաններում

ավելի
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քան

1200-15000

C

տաքացնելիս ալմաստը վերածվում է գրաֆիտի (Милашев,
1976):
Թեև ալմաստն ունի շատ բարձր կարծրություն, ուժեղ
և կտրուկ հարվածների ազդեցությամբ այն կարող է
տրոհվել ըստ հարթությունների` ութանիստ նիստերին
զուգահեռ:

Ալմաստի

մակերևույթներով

բյուրեղների`
տրոհվելու

պայմանավորված

է

հնարավորություն

է

հատկությունը

նրա կատարյալ
տալիս

որոշակի

հերձմամբ:

ալմաստների

Այն

մշակման

ժամանակ բյուրեղների վնասված կտորները տաշելու
փոխարեն տարանջատել:

2.1.2. Ծագումը և տարածումը բնության մեջ
Գյություն ունեն ալմաստների ծագման և հասակի
մասին տարբեր հիպոթեզներ` մագմայական, մանտիական,
երկնաքարային, ֆլյուիդային և այլն: Գիտնականների մեծ
մասը կողմ են ալմաստների ծագման մագմայական և
մանտիական
ալմաստները

տեսություններին,
ձևավորվում

խորություններում

և

են

որոնց
մեծ

գերբարձր

համաձայն

(մոտ

200

ճնշման

կմ)
տակ

(մոտավորապես 35000-40000 մթնոլորտ, 35-40կբար): Նման
պայմաններում
խորանարդային

ածխածնի

ատոմները

բյուրեղային

ցանց`

ձևավորում
ալմաստ,

են
որը

հետագայում մագմայի միջոցով դուրս է բերվում երկրի
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մակերևույթ` «պայթման խողովակների»

առաջացման

պրոցեսի ընթացքում:
Ալմաստն իրենից ներկայացնում է հազվագյուտ, բայց
միաժամանակ

լայն

տարածում

ունեցող

միներալ:

Ալմաստի արդյունաբերական հանքավայրեր կան բոլոր
մայրցամաքներում, բացի Անտարկտիդայից և կապված են
հիմնականում

կիմբեռլիթային

և

լամպրոիդային

խողովակների հետ, որոնք հանդիպում են երկրակեղևի
հնագույն քիչ շարժուն տեղամասերում` կրատոններում,
մայրցամաքների կենտրոնական կայուն հատվածներում
(Оллиер, 1984): Այս տիպի հիմնական հանքավայրերը
հայտնի են Աֆրիկայում, Ռուսաստանում, Ավստրալիայում
և Կանադայում:
Ալմաստի

առաջին

արմատական

հանքավայրը

բացվել են 1871 թ-ին Հարավային Աֆրիկայում Կիմբեռլի
կոչվող վայրում (այստեղից էլ առաջացել է ալմաստ
պարունակող

ապարի

Հարավաֆրիկյան

անվանումը`

հայտնագործությունից

«կիմբեռլիտ»):
հետո

կարճ

ժամանակում հայտնաբերվեցին կիմբեռլիտների մի քանի
տասնյակ ելքեր, իսկ ներկայումս աշխարհում հայտնի են
շուրջ 1000-ից ավելի ելքեր, սակայն նրանցից միայն քչերն
ունեն արդյունաբերական նշանակություն:
Ըստ

քիմիական

կիմբեռլիտները

և

միներալոգիական

պատկանում

են

կազմի

գերհիմքային

ապարներին, որոնք աղքատ են սիլիկաթթվով և հարուստ
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են մագնեզիումով: Կիմբեռլիտի գույնը տարբեր է ոչ միայն
տարբեր խողովակներում, այլ նաև միևնույն խողովակի
տարբեր հատվածներում: Այն կարող է փոխվել գրեթե սևից
մինչև

կապտա

կամ

կանաչամոխրագույն

կամ

բաց-

մոխրագույն և գորշ: Կիմբեռլիտի հիմնական զանգվածն
ունի մանրհատիկային կառուցվածք և անփայլ մակերևույթ:
Այս ֆոնի վրա հստակ առանձնանում են սև իլմենիտի,
մուգ կարմիր նռնաքարի, երբեմն բաց կանաչավուն օլիվինի
և

զմրուխտե-կանաչավուն

պիրոքսենի

խոշորահատիկ

ներփակումները:
Թարմ և քիչ փոփոխված կիմբեռլիտն ունի բարձր
մեխանիկական

ամրություն`

զնգոցով

է

ետ

մղվում

տարատեսակները

երկրաբանական
նրանից:

համեմատաբար

մուրճը

Հողմնահարված

թույլ

հարվածների

դեպքում կոտրատվում են:
Ալմաստը
բյուրեղների

կիմբեռլիտում
կամ

սերտաճումների
մանրահատիկ

մի

քանի

տեսքով,
խիտ

գտնվում
փոքր

ինչպես

կամ

է

բյուրեղների

նաև

ծակոտկեն

առանձին
բազմաթիվ

ագրեգատների

տեսքով:
Ալմաստների խտությունը կիմբեռլիտում բավական
ցածր է` ամենահարուստ հանքավայրերում կազմում է
ապարի զանգվածի մեկ միլիոներորդ մասը: Սակայն
ալմաստի արժեքն այնքան բարձր է, որ դրա հայթայթումը
արդարացնում է բոլոր

ծախսերը`նույնիսկ
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հանքային

հումքի 4-5 հարյուրմիլիոներորդական և ավելի ցածր
պարունակության դեպքում:
«Պայթման խողովակները» իրենցից ներկայացնում են
խոշոր

խառնարաններ,

երկրակեղևում,

որոնք

հազվադեպ`
լցված

են

խոշոր

ճեղքեր

կիմբեռլիտով:

Խառնարանների տրամագիծը երկրի մակերևույթի մոտ
կազմում

է

10-1500մ,

ինչը

խորությանը

զուգընթաց

նեղանում է և վերածվում է մի քանի մետր լայնության
ճեղքի (նկ. 10):

Նկ. 10.Ալմաստաբեր կիմբերլիտային պայթման
խողովակի ուղղահայաց սխեմատիկ կտրվածք (Милашев, 1976)`
1 –փուխր բերվածքներ ( կավ, ավազ), 2- կավային թերթաքարեր,
3 – դիաբազ , 4 – կրաքար, 5 – քվարցիտներ, 6 – գրանիտներ և այլ
առավել կարծր ապարներ,
7 – դեղին հող (կավային զանգված,
որն իրենից ներկայացնում է կիմբերլիտի հողմնահարման
վերջնական արդյունքը, 8 – կապույտ հող, (խիստ
հողմնահարված կիմբերլիտ), 9 – ալմաստաբեր
կիմբերլիտ՝պայթյունից ճեղքված շրջապատող
ապարների կտորներով
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Ամենահարուստ «պայթման խողովակները» գտնվում
են Արևմտյան Ավստրալիայի հյուսիսում: Ալմաստի խոշոր
հանքավայրեր

կան

Հնդկաստանում,

ՀԱՀ-ում,

Տանզանիայում,

Բրազիլիայում,

Կանադայում,

Յակուտիայում (Ռուսաստանի Դաշնություն):
Բավական

մեծ

քանակությամբ

ալմաստ

է

արդյունահանվում ցրոններից Կենտրոնական Աֆրիկայի
հարավում,

Արևմտյան

Աֆրիկայում,

Բրազիլիայում,

Արևմտյան Ուրալում (Ռուսաստանի Դաշնություն), ինչպես
նաև Հարավ-արևմտյան Աֆրիկայի ափամերձ հատվածի
օվկիանոսի հատակից (Батти, Принг, 2001): Պատմական
ալմաստների

մեծ

մասը

գտնվել

է

ցրոններում

(Հնդկաստան, Բրազիլիա, Կոնգո, Անգոլա, Նամիբիա):
Ալմաստի ցրոններ կան նաև Կալիմանտան, Սուլավես,
Ճավա

կղզիներում,

Կասկադյան

Թայլանդում,

լեռները

Ապալաչներում,

Սիերա-Նևադա

դրենացնող

և

գետերում,

Արևելաավստրալական

ծալքավոր

գոտում, Ուրալում (Трофимов, 1980): Գրականությունում
կան

բազմաթիվ

տեղեկություններ

այն

մասին,

որ

ալմաստների համար արմատական աղբյուր կարող են
հանդիսանալ

ոչ

միայն

կիմբեռլիտները:

Տարբեր

ապարներից ալմաստների բազմաթիվ գտածոները վկայում
են

այդ

մասին

(Геворкян,

1997;

Каминский,

1984;

Каминский, Геворкян, 1976; Каминский, Прокопчук, 1974;
Кутыев, Кутыева, 1975; Кухаренко, 1955; Лукьянова и др.,
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1978; Милашев, 1972; Трофимов, 1980; Шестопалов, 1936;
1938; Шило и др., 1979; Camsell, 1911; Kaminsky, 2007 և
ուրիշներ):

2.1.3. Ալմաստի արդյունահանումը
Ալմաստն
ցրոններում

առաջին
դեռևս

անգամ

մ.թ.ա.

հայտնաբերվել

III

է

հազարամյակում

Հնդկաստանում, որտեղից այն մ.թ.ա. V դարում հայտնվել է
Հունաստանում:

Զգալի

քանակությամբ

հնդկական

ալմաստներ Եվրոպա սկսեցին ներմուծվել միայն 13-րդ
դարում: Դարերի ընթացքում Հնդկաստանը շարունակում
էր

համաշխարհային

շուկայում

ալմաստների

արտահանման մեջ մնալ մենաշնորհատեր:
XVIII դարի սկզբում (1725թ.) ալմաստների խոշոր և
հարուստ ցրոններ են հայտնաբերվել Բրազիլիայում և այն
կարճ

ժամանակում

ալմաստի

արդյունահանմամբ

հայտնվեց աշխարհում 1-ին տեղում` առաջ անցնելով
Հնդկաստանից և պահպանելով առաջատարի դիրքերը
մինչև 19-րդ կեսերը: Բրազիլական ալմաստների մեծ մասն
իրենցից ներկայացնում էին

1-ին կարգի բարձրորակ

բյուրեղներ, թեև ունեին փոքր չափեր: Երբեմն դրանց մեջ
հանդիպում էին նաև բավական խոշոր բյուրեղներ, որոնք
համաշխարհային ճանաչում են գտել`«Հարավի աստղ»,
«Եգիպտոսի աստղ» , «Մինասի աստղ», « Մինաս-Ժերաիս»,
«Դրեզդենի անգլիական ալմաստ» և «Նախագահ Վերգաս»:
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Ալմաստի արդյունահանման գործում Բրազիլիան իր
առաջատար դիրքերը զիջեց այն ժամանակ, երբ 1867թ.-ին
Օրանժ գետի ափին (Հարավային Աֆրիկա) հայտնաբերվեց
առաջին ալմաստը: Դրանից պատրաստեցին «Էվրիկա»
ադամանդը` 10.75 կարատ քաշով: Մի քանի տարի անց
(1871թ.) գետի հունում առաջին անգամ գտնվեց ալմաստ
պարունակող ապարը` « կիմբեռլիտը» : Այդ ժամանակից
ալմաստների

արդյունահանումը

դարձավ

աֆրիկյան

երկրների «դեմքը», ինչը մի կողմից բերում էր հսկայական
հարստություն, իսկ մյուս կողմից` դժբախտություն և
տաժանակիր աշխատանք:
1902թ.-ին Պրետորիայից (Հարավային Աֆրիկա) ոչ
հեռու Կուլինան անունով մի որմնադիր հայտնաբերում է
ալմաստների նոր հանքավայր` «Պրեմիեր» խողովակը: Այդ
հանքավայրում

է

գտնվել

աշխարհի

ամենախոշոր

ալմաստը` «Կուլինան»` 3106 կարատ քաշով:
1912թ.-ին

Աֆրիկայի

արևելքում

(Նամիբիա)

հայտնաբերվեցին ալմաստների առափնյա-օվկիանոսային
հարուստ ցրոնները, որոնք տալիս են համաշխարհային
արդյունահանման 20 %-ը:
18-19-րդ դարերում ալմաստների արդյունահանումը
արմատական հանքավայրերից և ցրոններից ուղեկցվել է
մեծ դժվարություններով և վտանգներով. հարյուրավոր և
հազարավոր ոսկեխույզների ձեռքի աշխատանք ոչ մեծ
տեղամասերում,

լեռնային

փորվածքների
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պատերի

և

առաստաղի

հաճախակի

հիվանդություններ,
ավարը

փլուզումներ,

առավել

յուրացնելու

հաջողակ

նպատակով

սով

ու

ոսկեխույզների

ծագած

վեճեր

ու

սպանություններ, ահա սրանք էին թանկարժեք միներալի
հազարավոր որոնողների մահվան պատճառը:
Ռուսաստանի տարածքում առաջին ալմաստը 0.5
կարատ քաշով գտնվել է 1829թ. հուլիսի 4-ին Ուրալում
Պերմի նահանգում Կրեստովոզդվիժենսկի ոսկու հանքում
ճորտ գյուղացի 14-ամյա Պավել Պոպովի կողմից` ոսկի
լվանալիս: Այդ գտածոյի համար նրան ազատություն է
շնորհվում: Այնուհետև այդ նույն վայրում գտնվել է ևս
երկու ոչ մեծ բյուրեղ: Հաջորդ 28 տարիների ընթացքում
Ուրալում գտնվել է միայն 131 ալմաստ` 60 կարատ
ընդհանուր քաշով:
Սիբիրում 2/3 կարատ քաշով առաջին ալմաստը
գտնվել է Ենիսեյսկ քաղաքի մոտ 1897թ. նոյեմբերին
Մելնիչնի

գետում:

Ալմաստի

հետագա

որոնումներն

այստեղ վերսկսվել են 1948թ-ից, երբ գտնվել է այդ
թանկարժեք միներալի հաջորդ բյուրեղը:
1954թ-ին Յակուտիայում հայտնաբերվել է ԽՍՀՄ-ում
առաջին կիմբերլիտային

«պայթման խողովակը», որն

անվանվել է «Զարնիցա» : Այդ խողովակը հայտնաբերել է
երկրաբան

Լ.ԱՊոպուգաևան:

Մեկ

տարի

անց

հայտնաբերվել են «Միր» (Յու.Ի.Խաբարդինի Ամակիևյան
արշավախումբ)

և

«Ուդաչնայա»
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(В.Н.Щукин)

խողովակները: Այնուհետև հաջորդեց ալմաստների նոր
հանքավայրերի

հայտնաբերումը`

«Այխալ»,

«Կոմսոմոլսկայա», « Յուբիլեյնայա», «Ինտերնացիոնալնայա»

և

այլ

խողովակներ,

որոնցից

АЛРОСА

ընկերությունը մինչև հիմա ալմաստ է արդյունահանում:
XX դարի 70-ական թթ-ին ալմաստի խոշոր հանքավայր է
հայտնաբերվում Ավստրալիայում` «Արգայլ»

խողովակը:

XX դարի 90-ական թթ-ին արմատական հանքավայրեր են
հայտնաբերվում Կանադայի հյուսիսում, որոնցում արդեն
արդյունահանվում է ալմաստ:
Ալմաստի

հանքավայրերն

Բոտսվանայում,

Անգոլայում,

են

բացվել

նաև

Սիերա-Լեոնեում,

Նամիբիայում, Կոնգոյում (նախկին Զաիր):
XX դարի 80-ական թթ-ին ալմաստի հանքավայր
հայնաբերվում են Արխանգելսկի մարզում (Ռուսաստանի
Դաշնություն) Մ.Վ.Լոմոնոսովի (6 խողովակ) և Վ.Գրիբի
անվան հանքավայրեր: Առաջին հանքավայրում 2004թ-ից
տարվում են ալմաստի արդյունահանման աշխատանքներ:
2007թ-ին Յակուտիայում բացվում է ալմաստի
Վերխնե-Մունսկ խոշոր հանքավայրը` 3.5 մլրդ դոլար
պաշարներով:

Տարեկան

1.2-2

մլն.

տ.

ապարի

արդյունահանման դեպքում հանքավայրը կշահագործվի 25
տարի: Այս հանքավայրն իրենից ներկայացնում է երեք
կիմբեռլիտային խոշոր խողովակներ, որոնք տեղադրված
են

АЛРОСА-ի

Ուդաչնինսկ

լեռնահարստացնող

կոմբինատից 130 կմ հեռավորության վրա:
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Ռուսաստանի

Դաշնության

Գիտությունների

ակադեմիայի Սիբիրյան բաժանմունքի Երկրաբանության և
միներալոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Ն.Պ.Պոխիլենկոյի
կարծիքով

կան

հանքավայրեր
արևմուտքում,

հեռանկարներ,
կբացվեն

որ

ալմաստի

Կանադայի

Սասկաչևանի

ծայր

խոշոր
հյուսիս-

հյուսիս-արևմուտքում

Մաքենզի գետի ավազանի ստորին հոսանքում, Քվեբեկի
հյուսիսում, Օնտարիո նահանգում:
Ալմաստի
Հայաստանի

հետքեր

են

տարածում:

հայտնաբերվել

1972-1976թթ-ին

նաև

տարբեր

ապարներում (օլիվին, հիպերբազիտների ելքերի հետ
կապված ալյուվի, սերպենտինիտների էլյուվի և կոլյուվի)
գտնվել են ալմաստի 40-ից ավելի բյուրեղներ և դրանց
բեկորներ (Геворкян Р., Геворкян М., 2003):
Ալմաստի
գործընթաց

է:

արդյունահանումը
Հանքավայրի

բավականին

բարդ

հայտնաբերումից

հետո

տարիներ են անցնում մինչև վերջինիս շահագործումը,
քանի որ նախապես անհրաժեշտ է հաշվարկել ալմաստի
պաշարները
հանքավայրը

հանքավայրում,
վերամշակման

նախապատրաստել
համար,

ապահովել

անհրաժեշտ տեխնիկայով և սարքավորումներով, կառուցել
հարստացնող գործարան և այլն:
Ներկայումս ալմաստի արդյունահանումը, ինչպես
արմատական հանքավայրերում, այնպես էլ ցրոններում,
մեքենայացված է: Ալմաստ պարունակող կիմբերլիտային
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խողովակների վերին հորիզոնները վերամշակվում են բաց
եղանակով (Յակուտիա), իսկ խորքային հորիզոնները`
ստորգետնյա (հանքահորային) եղանակով:
Այժմ աշխարհում ալմաստի գլխավոր մատակարարը
Աֆրիկան է:
Կանխատեսումների համաձայն 10-20 տարի անց
ալմաստների արդյունահանման կենտրոնը Հարավային
Աֆրիկայից կտեղափոխվի մայրցամաքի կենտրոնական
հատված: Ըստ Ռոյտեր գործակալության տվյալների` այժմ
Հարավային Աֆրիկայում արդյունահանվում է 5.1 մլրդ
ԱՄՆ

դոլար

արժողությամբ

ալմաստ,

Կենտրոնական

Աֆրիկայում` 2.2 մլրդ դոլար, Արևմտյան Աֆրիկայում` 0.34
մլրդ դոլար:
2012թ-ի

սկզբին

ալմաստի

արդյունահանման

ծավալներով առաջատարը Ռուսաստանի Դաշնությունն էր
(34.857 մլն կարատ), Բոտսվանան (22 մլն կարատ), Կոնգոն
(20 մլն կարատ): Ըստ ալմաստի արժեքի` առաջատարների
ցուցակն ուներ հետևյալ տեսքը` Բոտսվանա` 2.9 մլրդ
դոլար,

Ռուսաստանի

Դաշնություն`

2

մլրդ

դոլար,

Կանադա` 1.4 մլրդ դոլար, ՀԱՀ` 1.3 մլրդ դոլար, Անգոլա`
1.2 մլրդ դոլար:
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2.1.4. Ալմաստի խոշոր բյուրեղները
Ալմաստների առավել արժեքավոր խոշոր բյուրեղները
հանդիպում

են

շատ

հազվադեպ:

Այդ

պատճառով

յուրաքանչյուր խոշոր (50 կարատից ավելի` 1 կարատը
հավասար է 200 մգ-ի) ալմաստին տրվում է որոշակի
անուն:
Ամլաստի

խոշոր

բյուրեղների

բարձր

պարունակությունը բնորոշ է Կիմբերլի դաշտի հանքերին
(Աֆրիկա) - աղ.1:
Աղյուսակ 1
Քիմբեռլի դաշտի ալմաստի որոշ հանքերում խոշոր
բյուրեղների պարունակությունը
(ըստ Ջ.Բ.Սաթթոնի – Милашев,1976)

Հանքի
անվանումը

Խոշոր
բյուրեղների
միջին
մեծությունը,
կարատ*

Կիմբեռլի
Դեբիրսի
Դյութոյթսպեն
Վեսսելթոն
Բուլտֆոնթեյն

17.7
18.7
20.1
15.8
15.0

Խոշոր բյուրեղենրի
ընդհանուր
զանգվածի
հարաբերությունը
արտադրանքի
ընդհանուր
զանգվածին,
11.3
11.6
17.1
2.1
0.9

*Այստեղ որպես խոշոր «բյուրեղներ»
կարատ և ավելի քաշով քարերը
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Խոշոր
բյուրեղների
քանակը
100000կարատի
համեմատ
638
620
846
135
58

ընդունվում են 10

Բյուրեղների չափերից է կախված ալմաստի արժեքը:
Մեծ ալմաստների համար այն որոշվում է հետևյալ
բանաձևով`
C=0,5p (p+2)A ,
որտեղ C - ալմաստի ընդհանուր արժեքն է, p - բյուրեղի
զանգվածն է կարատներով, A – մեկ կարատի արժեքն է:
Այս բանաձևի համաձայն, աշխարհի ամենախոշոր
3106

կարատ

քաշով

(մինչև

մշակումը)

«Կուլինան»

ալմաստի արժեքը 1 կարատի դիմաց շուրջ 30 ԱՄՆ դոլար
գնի դեպքում գնահատվել է 145 մլն դոլար:
Պատմական

ժամանակաշրջանում

գտնված

ալմաստների խոշոր բյուրեղների մեջ կան մի քանի շատ
հայտնի և նշանավոր քարեր` «Կուլինան» (3106 կարատ,
ՀԱՀ), «Էքսելսիոր» (995.2 կարատ, ՀԱՀ), «Սիերա-Լեոնեի
աստղ»
Վերգաս»

(969.8

կարատ,

Սիերա-Լեոնե),

(726.6 կարատ), «Ջոնկեր»

«Նախագահ

(726 կարատ),

«Հոբելյանական» (650.8 կարատ), «Դեբիրս» (428.5 կարատ),
«Օռլով»

(400 կարատ),

«Ռեգենտ»

(400 կարատ),

«Կոհինուր» («Կոխ-ի-նոր» ), «Պրեմիեր» , «Շահ» և այլն:
Բոլոր այս ալմաստները գտնվել են XIV դարի սկզբից
մինչև XIX դարի վերջն ընկած ժամանակահատվածում:
«Պատմական» ալմաստներից ամենահինը հանդիսանում
են «Կոինուրը»

(«Կոխ-ի-նոր») և «Ռեգենտը»

«Փիթթ» ): «Կոինուրի»

(«Փիթ»,

մասին առաջին հիշատակումը

վերագրվում է 1304թ: Միայն «Նախագահ Վերգասն»
գտնվել 1938թ-ին:
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է

XX դարի 70-ական թթ-ին գտնվել են խոշոր չափերով և
եզակի գեղեցկությամբ մի քանի ալմաստներ. 968.9 կարատ
(1971թ., Կոտ-դ'Իվուար – (նախկին Փղոսկրի ափ), 961.1
կարատ (1972թ., Սիերա-Լեոնե), 616 կարատ (1974թ.,
Հարավային Աֆրիկա), 54.5 կարատ (Տանզանիա, եզակի
գեղեցկությամբ
(1980թ.

վարդագույն

դեկտեմբեր,

ալմաստ),

ԽՄԿԿ

342.5

XXVI

կարատ

համագումար,

Յակուտիա)` Յակուտիայում ալմաստի արդյունահանման
ողջ

պատմության

ընթացքում

գտնված

ամենախոշոր

ալմաստը: Յակուտիայի կիմբերլիտներում գտնված խոշոր
ալմաստներից են նաև
կարատ),

«Մարիա»

«Աէրոֆլոտի 50 տարին”»
(105.98

կարատ),

(232

«Վալենտինա

Տելեշկովա» (51.66 կարատ) և այլն:

2.2. Ռուբին և շափյուղա
Ռուբինը և շափյուղան իրենցից ներկայացնում են
կորունդի

թափանցիկ,

գեղեցիկ

գունավորված

տարատեսակները և օգտագործվում են որպես թանկարժեք
քարեր:
Ռուբինը (լատին. «rubens» - կարմրող, կարմիր)
կորունդի

թափանցիկ

կարմիր

(մուգ

կարմիր)

տարատեսակն է, իսկ շափյուղան (հուն. «սապֆիրոս»

-

երկնագույն) թափանցիկ կապույտ (երբեմն վարդագույն,
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դեղին, կանաչ) կորունդն է: Տեսակարար կշիռը 4.0-4.1 գ/սմ3,
կարծրությունը` 9: Հանդիպում են երկար պրիզմաձև,
տակառիկաձև բյուրեղների, հղկված հատիկների տեսքով
(նկ. 11):

ա

բ

գ

Նկ. 11. Կորունդի գունավոր տարատեսակներ( Корбел,
Новак, 2004)`
ա – ռուբին, 16մմ, Ջեգդալեկ, Աֆղանստան, բ – ռուբին, 15մմ,
Կոլա թ-կղի, Ռուսաստանի Դաշնություն, գ – սապֆիր, 41մմ,
Քաշմիր, Հնդկաստան

Ռուբինը

և

շափյուղան,

ինչպես

և

սովորական

կորունդը (սանսկր. « Kuruwinda » – ռուբին) իրենցից
ներկայացնում են Al2O3 բաղադրությամբ միներալ, այսինքն
պատկանում է օքսիդների դասին:
Շափյուղայի խոշոր բյուրեղները, մինչև 20 կգ քաշով,
հանդիպում են Ռատնապուրում և Ռակվանում (Շրի
Լանկա),

իսկ

մինչև

50մմ

երկարությամբ

ռուբինի

բյուրեղները հանդիպում են Ջեգդալեկում (Աֆղանստան),
Մոգոկում (Մյանմա), Լուկ-Իենում (Վիետնամ): Շափյուղան
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և ռուբինը հանդիպում են ցրոններում` Ավստրալիայում,
Թայլանդում, Շրի Լանկայում, Հնդկաստանում և այլն:
Արմատական

հանքավայրեր

կան

Բրազիլիայում,

Հունաստանում, Ղազախստանում, Ուրալում:
Թթուների ազդեցությանը չեն ենթարկվում:
Ռուբինի կարմիր գունավորումը կապված է քրոմի,
իսկ շափյուղայի կապույտ գունավորումը` երկաթի և
տիտանի խառնուրդի առկայության հետ: Ռուբինը և
շափյուղան

կարելի

ջերմաստիճանում

է

ստանալ

(20400

C-ից

շատ
բարձր)

բարձր
Al2O3-ի

արհեստական ձուլմամբ (հալեցմամբ): Ռուբին ստանալու
համար ավելացնում են մինչև 2.5% Cr2O3, իսկ շափյուղա
ստանալու համար` Fe և Ti (Геол. словарь, т.1, 1960, էջ 345):

§ 3. Միներալներ – երկրորդ դասի թանկարժեք
քարեր
3.1. Տոպազ, բերիլ, խրիզոբերիլ, պիրոպ,
ալմանդին, դեմանտոիդ, գրոսուլյար
Տոպազը (սանսկր. «tapas»
Պլինիում

Մեծի,

Կարմիր

- կրակ կամ, համաձայն

ծովում

Տոպազիոս

կղզու

անվանումից) Al2SiO4(F,OH)2 կազմի միներալ է: Տոպազի
մանր հատիկները և բյուրեղները սովորաբար անգույն են,
հազվադեպ դեղնավուն, երկնագույն, կանաչավուն և բաց
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վարդագույն

երանգով:

Փայլը

ապակյա

է,

հղկված

հատիկների մակերևույթին հաճախ` անփայլ: Թափանցիկ
է, հղկված հատիկներում` կիսաթափանցիկ: Տեսակարար
կշիռը 3.6 գ/սմ3, կարծրությունը` 8: Փխրուն է, կոտրվում է
միջին դժվարությամբ կամ դժվարությամբ: Թթուներում չի
լուծվում: Co(NO3)2-ով թրջված հատիկները շիկացնելուց
հետո ձեռք են բերում երկնագույն-կապույտ երանգ:
Բեկորներում և հղկված հատիկներում շատ նման են
քվարցին,

բարիտին,

ցիրկոնին

և

օպտիկական
ձևավորված

ապատիտին,

շպինելին:

Հեշտությամբ

հատկություններով:
պրիզմատիկ

բերիլին,

երբեմն

տարբերվում

Հանդիպում

բյուրեղների,

է

է

լավ

ռադիալ-

ճառագայթաձև ագրեգատների, հատիկների տեսքով (նկ.
12):

ա

բ

գ

դ

Նկ. 12. Տոպազի բյուրեղներ` ա –տոպազի բյուրեղախումբ, բ –
49մմ չափի բյուրեղ, ԱՄՆ (ա, բ – Корбел, Новак, 2004), գ –
տոպազներ (ուղղահայաց բյուրեղի քաշը 12,710կգ), Ուկրաինա
(Самсонов, Туринге, 1984), դ - տոպազ (Լեռնային թանգարան,
Ռուսաստանի Դաշնություն) (Куликов, Буканов, 1988)
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Ըստ

ծագման

լինում

է

պեգմատիտներում,

գրանիտներում, գրեյզեններում, քվարցային երակներում:
Պեգմատիտներում տոպազի բյուրեղների չափերը հասնում
են մինչև մի քանի մետրի: Խոշոր բյուրեղներ են գտնվել
Անդրբայկալում
տոպազ`

13.1

(1840թ,
կգ

թափանցիկ

քաշով),

Ուրալում

կարմրադեղին
(1911թ.,

թույլ

թափանցիկ կանաչաերկնագույն կանոնավոր բյուրեղ` 32
կգ

քաշով),

Ուկրաինայում

Վոլինսկի

հանքավայրում

(1966թ., աշխարհի խոշորագույն բյուրեղներից մեկը, 117 կգ
քաշով) – (Самсонов, Туринге, 1984),

ինչպես նաև Մինաս

Ժերայիս (Բրազիլիա), Հյուսիսային Իռլանդիայի անագի
երակներում (Корбел, Новак, 2004):
Բերիլ («բելիոս» - բերիլ) բերիլիումի և ալյումինիումի
սիլիկատ է` Be3Al2(Si6O18): Երբեմն պարունակում է FeO,
Cr2O3, V2O3, ալկալիների (մինչև 6%) խառնուրդներ: Բերիլի
տարատեսակներից են զմրուխտը (պարս. Zummurud – վառ
կանաչ բերիլ Cr2O3-ի պարունակությամբ), ակվամարին
(aqua – ջուր, marinus – ծովային, կանաչաերկնագույն,
երկնագույն-կանաչավուն բերիլ), վորոբյեվիտ (վարդագույն
ցեզիումային բերիլ), հելիոդորը
պարգև,

ոսկեգույն

բերիլ

են

երկաթի

գոշենիտը:

պարունակությամբ),
պատկանում

(հելիոս - արև, դորոն –

II

դասի

օքսիդի
Դրանք

թանկարժեք

փոքր
բոլորը

քարերին,

բացառությամբ զմրուխտի (I դաս): Բերիլը լինում է նաև
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դեղին, դեղնականաչ, անգույն: Բնության մեջ բերիլի
տարածվածությունը միջին է:
Տեսակարար

կշիռը

կազմում

է

2.6-2.9

գ/սմ3,

կարծրությունը`7.5- 8:
Հանիպում է գրանիտային պեգմատիտների, ինչպես
նաև

գրեյզեներում, քվարց-վոլֆրամիտային

և

քվարց-

կասիտերիտային երակներում: Սովորաբար ունի անկանոն
բեկորների, անկյունային և թույլ հղկված հատիկների տեսք:
Հազվադեպ հանդիպում է երեսակված բյուրեղների տեսքով
(նկ. 13):

ա

բ

գ

Նկ. 13. Բերիլի բյուրեղներ` ա, բ – (Самсонов, Туринге,1988),
գ – նկարը համացանցից

Բերիլի
(Ուրալ),

հանքավայրեր

Անդրբայկալում,

Բրազիլիայում,
Ավստրալիայում,

կան

Իլմենյան

ՀԱՀ-ում,

Բլեք-Հիլս

Մադագասկարում:
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Կոլումբիայում,

լեռներում

Պորտուգալիայում,

լեռներում
(ԱՄՆ),
ԳՖՀ-ում,

Այն իրենից ներկայացնում է բերիլիումի գլխավոր
հանքաքարը (պարունակում է ավելի քան 14% BeO),
օգտագործվում է որպես թանկարժեք քար: Բերիլը լայնորեն
կիրառվում է որպես լեգիրող մետաղ (բերիլային պողպատ,
որպես հումք տիեզերական նավերի համար, քանի որ այն
ալյումինից թեթև է):
Խրիզոբերիլը (հուն. «խրիսոս» - ոսկի) BeAl2O4 կազմի
միներալ է: Նրա տարատեսակներից են ալեկսանդրիտը
(Cr2O3-ը կազմում է 0.36%, գույնը ցերեկային լույսի տակ
զմրուխտե-կանաչավուն է, իսկ արհեստական լույսի տակ`
կարմիր) և ցիմոֆանը (հուն «կիմա» ալիք) կամ «կատվի
աչք» : Ալեքսանդրիտը պատկանում է թանկարժեք քարերի
I դասին:
Խրիզոբերիլը առավել հազվագյուտ միներալ է, քան
բերիլը: Սովորաբար այն դեղին է, դեղնականաչավուն,
կապտականաչավուն երանգի: Տեսակարար կշիռը կազմում
է 3.75-3.8 գ/սմ3,

կարծրությունը`8.5: Շատ կայուն

է

թթուների նկատմամբ:
Հանդիպում

է

բարակ

և

հաստ

–

աղյուսաձև

բյուրեղների տեսքով, հաճախ շրջանաձև սերտաճումների
տեսքով: Խոշոր բյուրեղներ են գտնվել Բրազիլիայում,
Չեխիայում,

Զիմբաբվեում,

Մադագասկարում, Ուրալում (նկ. 14):
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Շրի

Լանկայում,

Նկ. 14. Քրիզոբերիլլ, 35մմ, Էսպիրիտու-Սանտու, Բրազիլիա
(Корбел, Новак,, 2004)

Պիրոպը (հուն. «պիրոպոս» - կրակի նման, բոցակերպ)
մագնեզիումային կավահողային նռնաքար է` Mg3Al2(SiO4)3:
Պարունակում է 20%-ից ոչ պակաս երկաթային բաղադրիչ,
ինչպես

նաև

CaO

և

Cr2O3

խառնուրդներ:

Գույնը

տատանվում է կարմիրից մինչև բաց մանուշակագույնկարմրավուն, բաց մանուշակագույն, մուգ շագանակագույն:
Առավել արժեքավոր են համարվում ռուբինի գույնի և
դեղնակարմրավուն պիրոպները, նարնջագույն և դեղին
տարատեսակներն ավելի ցածր են գնահատվում: Պիրոպը
պատկանում է բարձր ջերմաստիճանային մագմայական
միներալներին, հանդիպում է գերհիմքային ապարներում
(քիմբեռլիթներ,
ձևավորում

է

պերիդոտիտներ,
զգալի

պիրոքսեններ),

կոնցենտրացիաներ

ցրոններում,

որոնցում ասոցվում է դիոպսիդի, մագնետիտի և ալմաստի
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հետ: Հանդիսանում է ալմաստին ուղեկից միներալ`
կիմբերլիտների հետ կապված ցրոններում:
Տեսակարար կշիռը կազմում է 3.6-3.86 գ/սմ3 (Словарь
по геологии россыпей, 1985) – 3.5գ/սմ3 (Корбел, Новак, 2004),
կարծրությունը`7-7.5: Հիպերգեն պայմաններում անկայուն
է: Փայլը փոխվում է ապակյայից մինչև կպրագույն փայլի,
կոտրվածքը` խեցանման, անհավասար: Հանդիպում է
իզոմետրիկ բյուրեղների տեսքով, գոգավոր նիստերով
շրջանաձև անհարթ հատիկների տեսքով (նկ. 15): Պիրոպի
ամենախոշոր բյուրեղները (468.5 և 633.4 կարատ) գտնվել
են դելյուվիալ նստվածքներում (Չեխիա):

ա

բ

Նկ. 15. Պիրոպ` ա - 3մմ-անոց հատիկներ, Տրշեբենիցե, Չեխիա
(Корбел, Новак, 2004), բ – նկարը համացանցից

Ալմանդինը

(Փոքր

Ասիայում

Ալաբանդա

վայրի

անվանումից, որտեղ հնագույն ժամանակներում մշակում
էին

ակնագործական

Պլենիում
տարածված

Մեծ)

քարեր`

իրենից

«ալաբանդի

ներկայացնում

ակնագործական
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նռնաքար`

վենելսա»,
է

առավել

Fe3Al2(SiՕ4)3

բաղադրությամբ: Գույնով նման է պիրոպին: Տեսակարար
կշիռը 3.83-4.30 գ/սմ3 է, կարծրությունը` 7-7.5: Բյուրեղների
ձևը ռոմբոդոդեկաէդրային է, տետրագոնտրիօկտաէդրային,
նիստերում` հաճախ զարգացած ստվերագծերով (նկ.16):
Ալմանդինի բյուրեղների չափերը տատանվում են մի
քանի մմ-ից մինչև 44 մմ: Ալմանդինի հանքավայրերը
կապված են մետամորֆային ֆորմացիաների և ցրոնների
հետ (Կիտելյան, որպես առանձին օգտակար բաղադրիչ
ոսկերչական ալմանդինը տարածված է Հնդկաստանում
ոսկերչական քարերի ալյուվիալ և էլյուվիալ համալիր
ցրոններում,
ցրոններում,

Շրի

Լանկա

կղզում`

Մադագասկարում,

Ռատնապուրիի

ԱՄՆ-ի

Այդահո

նահանգում, ինչպես նաև Ուրուգվայի ոսկեբեր ցրոններում)
(Корбел, Новак, 2004; Самсонов, Туринге, 1983; Словарь по
геологии россыпей, 1985):

ա

բ

Նկ. 16. Ալմանդին` ա - 38մմ, Ավստրիա ( Корбел, Новак, 2004),
բ – նկարը համացանցից

51

Դեմանտոիդը (գերմ. «Demant»

- ալմաստ բառից)

բնութագրվում է գույների խաղով, պայմանավորված լույսի
ճառագայթների ուժեղ բեկմամբ, և վառ փայլով, հատկապես
արհեստական լուսավորության ներքո: Այդ պատճառով
դեռ վաղ ժամանակներում այն համեմատել են ալմաստի
հետ:

Դա

առավել

արժեքավոր

անդրադիտների

կանաչ

հազվագյուտ

նռնաքար

է,

ուսկերչական

տարատեսակը: Հնագույն ժամանակներում այն սխալմամբ
անվանում էին խրիզոլիտ: Համարվում է նռնաքարի խմբի
ամենագեղեցիկ միներալը: Տեսակարար կշիռը կազմում է
3.8-3.9 գ/սմ3, կարծրությունը` 6.5: Գունավորումը կապված
է երկաթի օքսիդի առկայության հետ, իսկ պայծառությունը
և ինտենսիվությունը` քրոմի խառնուրդի հետ (տոկոսի
հարյուրերրորդական մասի սահմաններում):
Հանդիպում է շրջանաձև և օվալաձև հատիկների
տեսքով` սովորաբար մինչև 10 մմ չափի (նկ. 17): Նման է
խրիզոլիտին,

օլիվինին,

գրոսուլյարին,

տուրմալինին,

շպինելին, քիչ` զմրուխտին:

ա

բ

գ

Նկ. 17. Դեմանտոիդի հանդիպող ձևերը` ա, բ – ( Самсонов,
Туринге,1984), գ – նկարը համացանցից
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Գրոսուլյարը

(լատ.

«grossularia»

-

հաղարջ)

անվանումը տվել է ակադեմիկոս Կ.Լակսմանը 1970թ-ին,
պայմանավորված հաղարջի պտուղների հետ միներալի
բյուրեղների
նռնաքարի

նմանությամբ:

Դա

տարատեսակ

է`

բաց

կանաչ

Ca3Al2(SiO4)3

գույնի
կազմով:

Ալյումինիումը տեղակալվում է եռավալենտ երկաթով, որը
պայմանավորում

է

միներալի

գունավորման

ինտենսիվությունը: Երկաթի 2%-ից ցածր պարունակության
դեպքում
Միներալը

գրեթե

անգույն

է,

քրոմի

աննշան

խառնուրդը նրան տալիս է վառ կանաչ գունավորում:
Հանդիպում է ռոմբոդոդեկաէդր և տետրագոնտրիօկտաէդր
ձևի տարբեր չափերի բյուրեղների տեսքով (նկ. 18):

Նկ. 18. Գրոսսուլյարի հանդիպող ձևերը (նկարը
համացանցից)
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Հայաստանում հայտնի

են

Մեղրիի և Կապանի

շրջաննների նռնաքարի հանքավայրերը (Գեղիի, Սուրբ
քարի և այլն), Հրազդանի, Հանքավանի, Աղավնաձորի,
Ուլաշիկի, Մայմեխի, Աղվերանի, Թեժսարի, Արտանիշի,
Ուրասարի և Ամասիայի հանքավայրերը, ինչպես նաև
Կարաիմանի, Ինակդաղի և այլ երևակումները (Арапов,
Меликсетян

,

1966):

Հայաստանում

նռնաքարի

երևակումները և հայտնի հանքավայրերը պատկանում են
կոնտակտ-մետասոմատիկ

(սկարներ),

կոնտակտ-

մետամորֆային (եղջերաքար), ռեգիոնալ-մետամորֆային
տիպերին: Առավել տարածված է սկարնային տիպը: Այս
տիպում առավել տարածված միներալը նռնաքարն է և
կազմում է ապարի ծավալի 50-60%-ից մինչև 70-95%-ը:
Գերակշռում է անդրադիտը, ինչը իջեցնում է նռնաքարի
որակը որպես հղկանյութ (Арапов, Меликсетян, 1966):

3.2. Վանակն – լեռնաբյուրեղ
Վանակնը

(հուն. «կրիստալոս»

սառույց, հնագույն

ժամանակներում այն համարում էին քարացած սառույց)
հանդիսանում է քվարցի (վենդերեն «twardy» - կարծր, կամ
գերմ. «Querklufterz, Quererz»
հանքաքար

-

Куликов,

- հատվող երակների

Буканов,

1988)

անգույն,

ջրաթափանցիկ տարատեսակը, որի տակ սովորաբար
հասկանում են միևնույն կամ մոտ քիմիական կազմ
ունեցող (SiO2, SiO2(nH2O) (Schumann, 1978) միներալները,
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որոնք բաժանվում են բյուրեղային (քվարց, տրիդիմիտ,
կրիստոբալիտ, կոեսիտ, ստիշովիտ), բարակ թելանման
կամ

թաքնված

լյուցետին)

և

բյուրեղային
ամորֆ

(խալցեդոն,
(օպալ,

քվարցին,

լեշատելիերիտ)

տարատեսակների (նկ. 19):
Ըստ գույնի վանակնից բացի առանձնացնում են նաև
ռաուխտոպազը

(ծխագույն

կիսաթափանցիկ,

քվարց)`

դարչնագույն,

ծխագույն-մոխրավուն,

բաց

դարչնագույն, մորիոնը` սև, ամետիստը` մանուշակագույն,
բաց մանուշակագույն, ցիտրինը` ոսկեգույն կամ բաց
դեղին, պրազեոլիտը` բաց կանաչ, ռոզենքվարցը` պղտոր
վարդագույն,

շափյուղա-քվարցը`

պղտոր

կապույտ,

խրիզոպրազը` կանաչ:

Նկ. 19. Քվարցի տարատեսակներ ըստ ձևի և գույնի
(Корбел, Новак, 2004)

Ամետիստը և ցիտրինը պատկանում են ոսկերչական
(թանկարժեք) քարերին, իսկ մնացածը` ոսկերչական55

արհեստագործական
տարատեսակները,

քարերին:
բացի

Քվարցի

այս

ամետիստից,

բոլոր

վարդագույն

քվարցից և ցիտրինից, նաև արժեքավոր պյեզոօպտիկական
և տեխնիկական հումք են: Վանակնի տեսակարար կշիռը
2.65

գ/սմ3

է,

կարծրությունը`

7:

Լյումինեսցենցիան

բացակայում է:
Վանակնի

հանքավայրեր

երկրագնդի

բոլոր

կղզիներում

(Մադագասկար,

և

երևակումներ

մայրցամաքներում

կան

և

առանձին

Թասմանիա):

Աշխարհի

խոշորագույն եզակի ցրոնները գտնվում են Բրազիլիայում,
որը հանդիսանում է համաշխարհային շուկայում վանակնի
հիմնական մատակարարը:
Հիմնական

արմատական

հանքավայրերը

ներկայացված են հիդրոթերմալ քվարցային երակներով և
ալբիտ-միկրոկլինային
նշանակություն
գրանիտային
հանքաբեր

ունեն

պեգմատիտներով:
սաղմնային

ինտրուզիաների
քվարցային

Քիչ

պեգմատիտները

էկզոկոնտակտում

երակները

և

(Россыпные

месторождения..., 1997):
Խոշոր, լավ ձևավորված բյուրեղներ հանդիպում են
քվարցային երակներում, որոնք տեղադրված են հին
սիլիցիումային

ֆորմացիաներում:

Նրանք

վանակնի

ներփակումներով երակային հանքաքարեր են (Սիբիր,
Ուրալ, Ղազախստան և այլն): Այստեղ հանդիպում են նաև
տարբեր չափերի գեղեցիկ քվարցային բյուրեղախմբեր և ոչ
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մեծ

մոնոբյուրեղներ:

Ուկրաինայի

պեգմատիտներում

վանակնի բյուրեղները ծխագույն են, հաճախ` զոլավոր,
տարբեր

ինտենսիվությամբ:

Այստեղ

բյուրեղները

ձևավորվել են ազատ պայմաններում և երբեմն նրանց քաշը
հասնում է մի քանի տոննայի: Վանակնի խոշոր անգույն
բյուրեղներ կան նաև Ղազախստանի պեգմատիտներում,
որտեղ գտնվել է 77 տոննա քաշով ամենամեծ բյուրեղը:
5.5 տոննա քաշով բիպիրամիդային բյուրեղներ գտնվել
են Դիամանտինում (Բրազիլիա), իսկ 7մ երկարությամբ
բյուրեղներ`

Բետաֆու

շրջանի

(Մադագասկար)

պեգմատիտներում և Շվեյցարիայի ալպիական տիպի
երակներում (Корбел, Новак, 2004; Самсонов, Туринге, 1984):
Վանակնը մեծ քանակությամբ արդյունահանվում է
Կանադայում

և

ԱՄՆ-ում:

Նրա

արմատական

հանքավայրերը կապված են գրանիտների հետ և գտնվում
են նրանց էկզոկոնտակտներում:
Հայաստանում

վանակնի

արդյունաբերական

նշանակություն ունեցող հանքավայրեր չկան, կան միայն ոչ
մեծ երևակումներ Վանաձորում (Չապարի երևակումը`
Լերմոնտովո

գյուղից

2-2.5կմ

հյուսիս-արևմուտք,

Մարգահովտի, Քարաբերդի, Տանձուտի և Ֆիոլետովոյի
երևակումները) և Հրազդանի (Կաքավաձորի, Մեղրաձորի,
Մարմարիկի, Արզաքանի և այլն) շրջաններում: Վանակնի
երևակումներ են նկատվել նաև Շիկահողում և Ջրաշենում:
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Վանակնի (պյեզոօպտիկական քվարցի) բյուրեղները
լայնորեն

կիրառվում

են

արդյունաբերության

ռադիոտեխնիկական և օպտիկական ճյուղերում: Քվարցից
պատրաստված

իրերը

օգտագործվում

են

սարքերի

պատրաստման, բժշկության, ոսկերչության մեջ: Առավել
արժեքավոր են բյուրեղների խոշոր, կատարյալ թափանցիկ
տարատեսակները`

առանց

գունավորման,

ներփակումների և ճեղքերի:

§ 4. Միներալներ - երրորդ դասի թանկարժեք
քարեր (կիսաթանկարժեք քարեր)
Միներալների այս խմբի մեջ մտնում են ոսկերչականարհեստագործական քարերը (ժադեիտ, նեֆրիտ, ագաթ,
վանակնի

մի

շարք

տարատեսակներ,

և

այլն)

և

արհեստագործական (հասպիս, քարացած ծառ, օբսիդիան,
նկարազարդ կայծքար և այլն) քարերը:
Սովորաբար նրանք իրենցից ներկայացնում են վառ
փայլով, գեղեցիկ գույնով կամ նախշով միներալներ և
ապարներ,

որոնք

տարբերվում

են

կարծրությամբ,

քիմիական կայունությամբ և լավ հղկվելու ու փայլեցվելու
հատկությամբ:
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4.1.Ժադեիտ
Ժադեիտը (ֆրանս. Jade, իսպ. ijada – կողք, կող, այս
քարով բուժում էին կողերի ցավերը) համեմատաբար
հազվագյուտ պիրոքսեն է` NaAlSi2O6 կազմի:
Գույնը սպիտակ է, բաց կանաչից մինչև զմրուխտեկանաչ,

երբեմն

սև,

մանուշակագույն,

վարդագույն,

կապույտ:

Վառ

գորշ,

դեղին,

կանաչ

գույնը

պայմանավորված է քրոմի խառնուրդով, գորշ կանաչ
գույնը` երկաթի:
Տեսակարար կշիռը 3.2-3.5 գ/սմ3 է, կարծրությունը` 6.57:
Փայլը ապակյա է: Ժադեիտի բարձր կարծրությունը
պայմանավորել

կիրառումը

գործիքներ

պատրաստելու համար` դեռևս նեոլիթում:

Ավելի ուշ

նրանից

է

սկսեցին

վերջինիս
զարդեր

պատրաստել:

Ժադեիտի

մշակման արվեստը առավել զարգացած էր Չինաստանում:
Այստեղ ժադեիտը համարվում էր բոլոր թանկարժեք իրերի
նախահայրը: Այն համարվում էր գթասրտության, խելքի,
քաջության,

դիմացկունության,

արդարության,

համեստության խորհրդանիշ: Ժադեիտից պատրաստված
հմայիլները մարդուն պաշտպանում էին բոլոր տիպի
անհաջողություններից և դժբախտություններից, ժադեիտը
համարվում

էր

պաշտամունքային

թանկարժեք

քար

ժամանակակից Մեքսիկայի և Կենտրոնական Ամերիկայի
մինչկոլումբոսյան

քաղաքակրթություններում:
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Հնդկաստանում

ժադեիտը

XVI-XVII

դարերում

օգտագործում էին ֆլեյտաներ պատրաստելու համար
(Куликов, Буканов, 1988):
Իր որակի և հատկությունների շնորհիվ ժադեիտը ոչ
միայն արհեստագործական քար է, այլև պատկանում է III
դասի

ոսկերչական

քարերին:

Ամենաարժեքավորը

զմրուխտե-կանաչ ժադեիտն է, որն օգտագործվում է
մատանիներ, ականջօղեր և այլ ոսկերչական զարդեր
պատրաստելու համար:
Համաշխարհային
ոսկերչական

և

շուկայում

բարձրորակ

արհեստագործական

ժադեիտի

մատակարար է Մյանման:
Ժադեիտը

ձևավորվում

պայմաններում

մանտիական

է

գերբարձր

էկլոգիտային

ճնշման

պիրոքսեն-

օմֆացիտի կազմում` պիրոպի և ալմաստի հետ միասին:
Այն հանդիպում է նաև բարձր աստիճանի մետամորֆային
ապարներում: Բնության մեջ ժադեիտը հանդիպում է նաև
ցրոններում (նկ. 20):

ա

բ

Նկ. 20. Ժադեիտի ձևերը` ա –Ղազախստան
(Самсонов, Туринге, 1984), բ – նկարը համացանցից
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Ժադեիտի

հանքավայրերը

Ռուսաստանում

(Բևեռային

հայտնի

Ուրալ,

են

Սայաններ),

Ղազախստանում (Հյս. Մերձբալխաշ), Մյանմայում, ՉԺՀ,
ԱՄՆ,

Մեքսիկայում:

ՉԺՀ-ում

գտնվել

է

ժադեիտի

մեծաբեկոր` 160 տ քաշով և մոտ 80 մ3 ծավալով, գեղեցիկ
զմրուխտե-կանաչ

գույնի`

երկնագույն,

և

կրեմագույն

երանգներով (Куликов, Буканов, 1988):

4.2. Նեֆրիտ
Նեֆրիտը (հուն. « նեֆրոս» - երիկամներ, այս քարին
վերագրում

էին

հատկություններ)

երիկամների

հիվանդության

Ca2(Mg,Fe)5(Si4O11)(OH)2

բուժիչ
կազմով

տրեմոլիտ-ակտինոլիտի շարքի մոնոկլինային ամֆիբոլի
խիտ կպչուն թաքնված բյուրեղային թելանման ագրեգատ է:
FeO-ի պարունակությունից կախված գույնը տատանվում է
մուգ-կանաչից

մինչև

գրեթե

անգույն,

հազվադեպ

հանդիպում են սպիտակ, մոխրագույն, սև գույնի նմուշներ
(Ni և Mn խառնուրդների առկայության դեպքում) (Геол.
словарь, т.2, 1960; Словарь по геологии россыпей, 1985):
Տեսակարար կշիռը 2.8-3.3 գ/սմ3 է, կարծրությունը` 6-6.5:
Ծագումը մետամորֆային է: Ունի բարձր ֆիզիկական
ամրություն: Նեֆրիտը կոտրելու համար երեք անգամ
ավելի շատ ջանք է պահանջվում, քան գրանիտը կոտրելու:
Նեֆրիտի

բացառիկ

ամրության

շնորհիվ

այն

օգտագործվել է դեռևս նախնադարյան մարդու կողմից,
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որից

պատրաստում էին նեֆրիտե

կացիններ, մուրճեր,

դանակներ և ծայրեր նետերի համար և այլն: Վ.Ի.
Լեբեդինսկին (Лебединский, 1973) հետաքրքիր օրինակ է
բերում նեֆրիտի ամրության մասին, երբ գերմանացի
«պողպատի»

թագավոր Կրուպի գործարաններից մեկում

ճնշման տակ փորձել

են կոտրել նեֆրիտի մեծաբեկորը և

արդյունքում առաջին փորձն ավարտվել է նրանով, որ
նեֆրիտը մնացել է անսասան, իսկ պողպատե զնդանը
կտորների է բաժանվել:
Ֆիզիկական ամրությունից բացի, նեֆրիտը օժտված է
նաև

բարձր

պատճառով

քիմիական
լավ

հարթություններում

կայունությամբ,

պահպանվում
տեկտոնական

է

այդ

իսկ

վրաշարժերի
տեղաշարժերի

ժամանակ (նկ. 21):

ա

բ

Նկ. 21. Նեֆրիտի հանդիպող ձևերը` ա – տարբեր
գունավորման նեֆրիտներ, 1:2,5
(Самсонов, Туринге, 1984), բ – նեֆրիտի մշակված, կլորացված
ճալաքար (նկարը համացանցից)
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Նեֆրիտը հեշտությամբ մշակվում է և գնահատվել է
իր գեղեցկության, ամրության և մածուցիկության շնորհիվ
դեռևս հնագույն ժամանակներից: Ամբողջ աշխարհում
հայտնի են նեֆրիտից պատրաստված չինական տարբեր
իրերը, իսկ Բաբելոնում և Շումերյան թագավորությունում
նեֆրիտը համարվում էր մոգական քար, որը մարդուն
օգնում է տարբեր իրավիճակներում (այդ թվում նաև
ծննդաբերության ժամանակ): Հին Չինաստանում նեֆրիտը
(ժադեիտի հետ միասին) կիրառվում էր աստվածներին
նվիրված ծիսակատարությունների

ժամանակ,

նրանից

պատրաստում էին ինքնատիպ երաժշտական հարվածային
գործիքներ: Նեֆրիտը մեծ հարգանք էր վայելում նաև
Կենտրոնական

Ամերիկայի

մինչկոլոմբոսյան

քաղաքակրթություններում, երբ այն բավական լայնորեն
կիրառվում

էր

տարբեր

նպատակներով:

Եվրոպայում

նեֆրիտը համարվում էր բուժիչ քար երիկամային խիթ
հիվանդության ժամանակ (Куликов, Буканов, 1988):

4.3. Ագատ
Ագատը (ахатэс - ագատ, ըստ Սիցիլիա թերակղզում
Ագատես գետի անվանման) իրենից ներկայացնում է
սիլիկահողի
խալցեդոնի

(SIO2),

հիմնականում

թաքնված

բյուրեղային
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նուրբ,

թելանման

տարատեսակների

զոլավոր, շերտավոր ագրեգատ: Ոսկերչական գործում
«ագատ»

տերմինը հաճախ վերագրում են խալցեդոնի

ցանկացած տարատեսակին:
Ագատը

հայտնի

է

եղել

ժամանակներից

(մ.թ.ա.

372-287

նկարագրությունը

առաջին

անգամ

Թեոֆրաստի «Քարերի մասին»
անվանումը

կապում

էր

դեռևս

հնագույն

թթ.):

Նրա

հանդիպում

է

տրակտատում, որը նրա
Ախատես

գետի

հետ

(ժամանակակից Դիրիլլո գետը) (Quick, 1974): Կարծիք կա
նաև (Куликов, Буканов, 1988), որ առավել հավանական է
հանդիսանում

այն

ենթադրությունը,

որ

ագատի

անվանումը ծագել է սեմիթական «ախիտ» կամ ավելի ուշ
արաբական

«ա կիկ»

բառից (ըստ Բիրունիի, « ա կիկ»

սերդոլիկ): Հոմանիշն է ագատեսը:
Ագատը
երակների,

հանդիպում
ժեոդների

առաջացումները

լցնում

է

տարբեր

տեսքով:
են

նշաքարերի,

Ագատի

հրաբխային

այս
լավայի

դատարկությունները կամ հրաբխային ապարների ճեղքերը
և ունեն տարբեր չափեր` մի քանի մմ-ից մինչև մի քանի
տասնյակ սմ (նկ. 22):
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Նկ. 22. Ագատի տարատեսակներ (Корбел, Новак, 2004)

Տեսակարար կշիռը 2.57-2.64 գ/սմ3 է, կարծրությունը`
6.5-7.0: Փայլը ապակյա է: Քիմիապես կայուն է:
Ագատի գունավորումը պայմանավորված է մոխրաերկնագույն և սպիտակ զոլերի հաջորդափոխմամբ: Կան
ագատի բազմաթիվ տարատեսակներ, որոնք տարբերվում
են իրենց գույնով, նախշով, զոլավորմամբ ու տեսքով:
Ագատի բոլոր տարատեսակները կարելի է բաժանել
տեխնիկական

և

արհեստագործական

տեսակների:

Տեխնիկական ագատ են համարվում առանց ճեղքերի,
կատարյալ,

համասեռ,

հավասարաչափ

գունավորված

տարատեսակները: Տեխնիկական ագատը պետք է ունենա
մեծ կարծրություն և ամրություն, որոնցից պատրաստում
են ժամացույցի մեխանիզմների քարեր, կրնկատակեր
էլեկտրական

հաշվիչների

և

այլ

էլեկտրաչափիչ

սարքավորումների համար, կերներ տարբեր բուսոլների
համար, հավանգներ և այլն:
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Ագատի բնութագրիչ առանձնահատկությունը նրա
սուբմիկրոսկոպիկ ծակոտկենությունն է, ինչի շնորհիվ այն
ենթարկվում է արհեստական գունավորման` ծակոտիների
միջոցով

ներկանյութերով

լուծույթների

ներծծման

ճանապարհով:
Ագատը կիրառվում է ոսկերչական և դեկորատիվ
իրեր պատրաստելիս դեռևս հնագույն ժամանակներում
(հուլունքներ,
հմայիլներ,

ականջօղեր,

տարբեր

զարդեր,

տիպի

անոթներ

թալիսմաններ,
և

այլն):

Շատ

ժողովուրդներ հավատում էին, որ ագատը կարող է փրկել
թույնից (այդ թվում նաև օձի թույնից), հագեցնել ծարավը և
լավացնել

տեսողությունը,

պերճախոսություն,

զերծ

հաղորդել

պահել

ուժ

տարբեր

և

բնական

վտանգներից և այլն:
Ագատի

արդյունաբերական

հանքավայրերի

հիմնական մասը կապված է հրաբխային համալիրների
հետ` մեծ մասամբ բազալտների և անդեզիտների հետ
(Киевленко, Сенкевич, 1983, Настасиенко, 1979): Ագատը
առաջանում է նաև տուֆերում, տուֆոբրեկչիաներում,
ռիոլիտային ծածկոցներում, հազվադեպ` նստվածքային
ապարներում:
Ագատի խոշոր հանքավայրեր կան Անդրկովկասում
(հիմնականում

Հայաստանում),

Ռուսաստանի

Դաշնությունում (Թիմանի բլրաշարք, Ուրալ, Անդրբայկալ,
Ամուրի

և

Մագադանի

մարզեր),
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Բրազիլիայում,

Ուրուգվայում,

Չեխիայում,

Հնդկաստանում,

Ավստրալիայում, Կանադայում

ԱՄՆ-ում,

և շատ այլ երկրներում

(Куликов, Буканов, 1988):
Հայաստանում

հայտնի

են

ագատի

հետևյալ

հանքավայրերը (Арутюнян, Мнацаканян, 1966).


Իջևանի (ագատաբեր միակ գոտին Սևքար և Սարիգյուղ
գյուղերից դեպի արևելք-հյուսիսարևելք),



Շահնազարի և Տաշիրի (Կալինինոյի),



Կապանի շրջանի Ցուրտ աղբյուրի (Արծվանիկ գյուղից
3 կմ հյուսիս) և Պելորի (Արծվանիկ գյուղից 3 կմ
հարավ-արևմուտք),



Գորիսի շրջանի Խոթի (Որոտանի կիրճի ձախ լանջում,
Խոթ գյուղից 1 կմ արևելք) և Շահվերդիլարի (գ.
Որոտանի ձախ ափ, Շահվերդիլար գյուղից 1 կմ
հյուսիս),



Ագատի

երևակումները

բազմաթիվ

այլ

Շամշադինի

երևակումները

շրջանում

Հայաստանի

և

մյուս

շրջաններում:

4.4.Սաթ
4.4.1. Հասկացություն սաթի մասին, սաթի
տարատեսակները
Սաթը (լիտվ.gintaras) իրենից ներկայացնում է մի շարք
փշատերև ծառերի բրածո խեժ, որը երկրագնդի տարբեր
շրջաններում կավիճ - չորրորդային ժամանակաշրջանում
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վերակերպվել է սաթի: Քիմիական տեսանկյունից սաթը
թթուների

ամորֆ

բարձրմոլեկուլային

միացություն

է

(C10H16O4)` ծծմբի, երբեմն ազոտի և մոխրի խառնուրդով:
Սաթը հայտնի է եղել մարդկանց վաղուց: Սաթից
պատրաստված առաջին իրերը (հուլունքներ, հմայիլներ),
թիթեղներ և սաթի չմշակված կտորներ, գտնվել են հնագույն
մարդկանց

դամբարաններում

և

կացարաններում,

և

վերագրվում են ուշ պալեոլիթի-նեոլիթի դարաշրջանին,
իսկ սաթի մասին առաջին հիշատակումները վերագրվում
են մ.թ.ա. X դարին (գոյություն ունի սաթի մասին սեպագիր
արձանագրություն կոթողի վրա, որը պահպանվում է
Բրիտանական թանգարանում): Սաթե իրերի լայնածավալ
արտադրությունը սկսվել է նեոլիթում (մ.թ.ա. 4000-5000
տարի առաջ): Սաթի մշակման առաջին արհեստանոցը
հայտնի է դեռևս նեոլիթի վերջում բրոնզե դարի սկզբում:
Մ.թ.ա. I դարում սաթը հայտնի է եղել Եվրոպայի
բնակչությանը,

իսկ

մ.թ.

սկզբում

բալթիական

սաթի

առևտուրը ընդգրկեց աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները:
Միջին դարերում սաթին վերագրում էին «մոգական
հատկություններ», և այն համարվում էր հզոր թալիսման և
բուժիչ միջոց խպիպի (վահանաձև գեղձի հիվանդություն),
անգինայի, դողերոցքի և այլ հիվանդությունների համար:
XVII – XIX դարերում Ռուսաստանում, Լեհաստանում,
Ուկրաինայում հարուստ ընտանիքներում դայակները և
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ստնտուները

սաթե

մանյակ

էին

կրում,

«որպեսզի

նորածինը լինի առողջ և ուրախ» (Куликов, Буканов, 1988):
Ներկայումս «սաթ»

հասկացությունը ունի մի քանի

հավաքական իմաստներ` ցանկացած բրածո խեժերը,
բրածո խեժերի հանքային տեսակները, որոնք հանդիպում
են տարբեր հանքավայրերում, բայց ունեն ընդհանուր
տեխնոլոգիական

հատկություններ,

միներալոգիական
հանքավայրի`

տեսակները,

բալթիական

սաթ:

բրածո

խեժերի

միավորված
Սաթի

ըստ

հիմնական

տարատեսակներն են սուկցինիտը, ռումինիտը, բիրմիտը և
սիմետիտը, որոնք միմյանցից տարբերվում են գույնով,
տեսակարար

կշռով,

կարծրութամբ,

սաթե

թթվի

պարունակությամբ:
Բալթիական սաթը դեռևս XIX դարի երկրորդ կեսերին
բաժանվում էր վեց տեսակների` սուկցինիտ (ամբողջ
բալթիական

սաթի

ստանտինիտ

(հազվագյուտ

(հազվագյուտ),
(«անհաս»

98%-ը),

բեկերիտ

գեդանիտ
սև

(շուրջ

սաթ),

(հազվագյուտ),

2%-ը),
գլեսսիտ

կրանցիտ

սաթ, շատ հազվագյուտ), հաշվի առնելով

ֆիզիկական

և

ֆիզիկաքիմիական

հատկությունների

տարբերությունները:
Ըստ

թափանցիկության

աստիճանի

բալթիական

սաթը լինում է թափանցիկ, կիսաթափանցիկ, անթափանց:
Սաթի թափանցիկությունը կապված է նրա փոքրագույն
դատարկությունների առկայության հետ:
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4.4.2. Սաթի ծագումը
Վ.Ս.Տրոֆիմովը (Трофимов, 1974) գտնում է, որ սաթը
Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae և մի շարք այլ ընտանիքի
տարբեր ծառերի բրածո խեժ է: Այդ պատճառով նա
տարբերում է սաթի մի քանի ծագումնաբանական տիպեր`
սոսու, կիպարիսի, տակսոդիևի, արաուկարիի և այլն:
Խեժը

ձևավորվում

փայտանյութում

և

է

միջուկում,

ծառերի

կեղևում,

վերաճելով

սաթաբեր

անտառների, և առանձնանում է կեղևից,

ճյուղերից,

արմատներից, բայց հիմնականում բնից: Խեժի կազմի մեջ
մտնում են բևեկնախեժը (սկիպիդարը), ջուրը և խեժային
թթուները:

Տաք

պայմաններում

ջուրը

մերձարևադարձային
և

հեշտ

ցնդող

կլիմայի
բևեկնախեժը

գոլորշիանում են, իսկ խեժը խութերի տեսքով կարծրանում
է ծառերի վրա:
Սաթե խեժը քիմիապես շատ կայուն է, այն չի
ենթարկվում խոնավության, ջերմության և օդի քայքայիչ
ազդեցությանը: Այն բանից հետո, երբ ծառերը ապրում են
իրենց դարը և սկսում են քայքայվել, խեժը պահպանվում է
և կուտակվում է հողում: Այստեղ այն քարանում

և

վերածվում է սաթի: Աստիճանաբար սաթի կտորները,
կաթիլները, լեզվակները, պալարները ծածկվում են ավելի
երիտասարդ

նստվածքներով,

թաղվում

նրանց

տակ:

Այսպես տեղի է ունենում արմատական հանքավայրերի
առաջնային սաթի կուտակում:
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4.4.3. Սաթի հատկությունները
Սաթի գույնը պղնձադեղին է, դեղնա-դարչնագույն,
երբեմն կապույտ, կանաչ, սև: Մասնագետները տարբերում
են սաթի ավելի քան 200 գույն և երանգ:
Տեսակարար կշիռը 0.97-1.2 գ/սմ3 է, կարծրությունը` 22.5: Փխրուն է, բայց հեշտությամբ մշակվում է և լավ
փայլեցվում:

Թափանցիկությունը

փոփոխվում

է

լայն

սահմաններում, բնորոշ է զգալի ծակոտկենությունը (ինչի
շնորհիվ ջրով հագենալիս սաթի ծավալը մեծանում է),
կոտրվածքը խեցանման է:
Սաթի թափոններից ստանում են հումք սաթե լաքի
համար, թթուներ, սաթե յուղ, որոնք ունեն արժեքավոր
հատկություններ: Այսպես օրինակ, սաթե լաքով պատված
դաշնամուրը պահպանում է հարթ պայծառ փայլը մի քանի
տասնյակ

տարիներ:

Սաթե

ներկով

ծածկված

նավի

հատակը չի պատվում կակղամորթներով: Սաթե լաքը
պահածոների տուփերի թիթեղը դարձնում է բացարձակ
կայուն

կոռոզիայի

նկատմամբ:

Սաթը

նաև

լավ

էլեկտրամեկուսիչ է:
Սաթը հանդիպում է անկանոն ձևի և կաթիլանման
հոծ

ագրեգատների

մակահոսված

տեսքով,

առաջացումների,

խտացված-թերթաձև
ելունդների,

կոպիճի,

լայնակի կտրվածքում մի քանի տասնյակ սանտիմետր
չափեր և մինչև 10 կգ քաշ ունեցող բեկորների, կտորների
տեսքով (դա երբևէ գտնված ամենախոշոր ագրեգատն է)
71

(Корбел, Новак, 2004; Словарь по геологии россыпей, 1985;
Трофимов, 1965) - նկ. 23:

Նկ. 23. Սաթի հանդիպող ձևերը (Корбел, Новак, 2004;
Cамсонов, Туринге, 1984)

4.4.4. Բնության մեջ սաթի տարածվածությունը
Սաթը Երկրի վրա բավական լայն տարածում ունի,
բայց նրա արդյունաբերական հանքավայրերը հազվագյուտ
են: Համաձայն Վ.Ս.Տրոֆիմովի (Трофимов, 1965) սաթի
հանքավայրերը

և

առանձին գտածոները հայտնի են

հետևյալ շրջաններում.
Ամերիկյան մայրցամաքի սահմաններում կան միայն
մի

քանի

գտածոներ

Գրենլանդիայում

և

(Խորե

փոքր

կուտակումներ

կղզի,

Հյուսիսային

Գրենլանդիա), Ալեության կղզիներում, Ալյասկայում
(Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսի ափ, Կուկ գետի
վերին հոսանք, Կուկ գետի և նրա մի շարք վտակների
ափերը),

Կանադայում
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(Կավճի

հասակի

թերթաքարերում), ԱՄՆ-ում (Նյու Ջերսիի կանաչ
ավազներում, Վիրջինիայի նահանգ), Մեքսիկայում,
Ասիայում սաթի գտածոները և ոչ մեծ հանքավայրերը
հանդիպում են ավելի հաճախ քան Ամերիկայում. Նոր
Սիբիրական

կղզիներում,

Յան

գետի

ստորին

հոսանքում, Կամչատկայում (Տիգիլ գետի մոտ Պենժին
ծովախորշի

գորշ

ածուխներում

և

կավերում),

Սախալին կղզում (գորշ ածխում), Ճապոնիայում,
Ռուսաստանի Դաշնության Պրիմորյեի երկրամասում
(ածխի

շերտերում),

Թայմիր

թերակղզում,

Ղազախստանում, Մյանմայում և Թայլանդում (մուգերկնագույն թերթաքարերում և
սաթի՝

բիրմիտի

ավազաքարերում;

արդյունահանման

գլխավոր

կենտրոնները գտնվում են Հուկաունգ գետի հովտում
Մայնգկաուն քաղաքի մոտակայքում);
Եվրոպայում գտնվում են սաթի առավել խոշոր
հանքավայրերը՝

Բալթիկ

ծովի

ափամերձ

հատվածները (առավել խոշոր հանքավայրը գտնվում է
Սամբի թերակղզում ՌԴ-ի Կալինինգրադ մարզում)՝
Բալթիական սաթաբեր նահանգ; սաթով հարուստ են
նաև Լեհաստանի հյուսիսում տարածված մորենները,
Ֆրանսիայի

ֆլյուվիոգլացիալ

նստվածքները,

Հունգարիայի, Ավստրիայի մի շարք շրջաններ; սաթ
արդյունահանվում է նաև Ռումինիայում (ռումինիտ)
Բուզէու և այլ գետերի ավազանում; Ուրալում սաթը
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հանդիպում է Պերմի մարզի մոխրագույն կավերում և
լիգնիտներում; Բարենցի ծովի շրջանում (Պեչորա
գետի գետաբերան, Չեխական ծոց, Մեզենի ծոց և այլն);
Կովկասում սաթի գտածոները հայտնի են Թբիլիսիի
շրջակայքում, Թարթառ գետի երկայնքով ԼՂՀ-ում;
Իտալիայում (սիմետիտ) սաթը արդյունահանվում է
հիմնականում Սիցիլիա կղզում, կա նաև Ռեգիոյի և
Մեսինիի

ափամերձ

կղզիներում

և

հատվածներում,

Սթրոմբոլի

հրաբխի

Լիպար

ստորոտում,

Էթնայի մոտակայքում, Պո գետի երկայնքով և այլն;
սաթը

հանդիպում

է

նաև

Իսպանիայում

և

Պորտուգալիայում;
տեղեկություններ կան նաև Աֆրիկայի հյուսիսային
ափերում և Նոր Զելանդիայում սաթի գտածոների
մասին

(այստեղ

տարատեսակը,

որն

հայտնի
իրենից

է

խեժի

կոպալ

ներկայացնում

է

չորրորդական ժամանակաշրջանի խեժ, որը դեռ պետք
է

«հասունանա»

մի քանի միլիոն տարիների

ընթացքում, որպեսզի վերածվի իսկական սաթի):
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ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԱԶՆԻՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

§1. Ոսկի
Ոսկին մարդու կողմից օգտագործված առաջին
մետաղներից է: Այն տարբերվում է օդում չօքսիդանալու
հատկությամբ, իր համասեռությամբ, բարձր տեսակարար
կշռով, ունի գեղեցիկ արտաքին տեսք, լավ հատկանիշներ և
տեխնիկական

հատկություններ,

ալքիմիկոսները
«մետաղների

ժամանակին
արքա»

և

այդ

այն

պատճառով

անվանում

արտահայտում

էին
Արևի

խորհրդանշանով:
Սլավոնական «золото» անվանումը, ըստ երևույթին,
ծագել է «сол» արմատից, ընդհանուր է «солнце» բառի
հետ, և կապված է մետաղի «արևային» գույնի հետ:

1.1.
Ոսկու

Ոսկու հատկությունները

գույնը

պարունակության

ոսկե-դեղին

մեծացմամբ

է,

դառնում

արծաթի
է

ավելի

արծաթավուն, մինչև արծաթասպիտակ (էլեկտրում), իսկ
պղնձի բարձր պարունակությունը պայմանավորում է նրա
վարդագույն

երանգը:

Փայլը

մետաղական

է,

թերթայնություն չունի, կարծրությունը` 2.5-3, տեսակարար
կշիռը 19.3 գ/սմ3 է (խառնուրդների առկայության դեպքում
այն կարող է հասնել 19.7 գ/սմ3 ), աչքի է ընկնում բարձր
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կռելիությամբ

(պլաստիկությամբ)

և

ձգելիությամբ

(հեշտությամբ գլանվում է մինչև 0.00008 մմ հաստությունը
և ձգվում է մինչև 0.000002 մմ, ունի բարձր քիմիական
կայունություն (լուծվում է միայն

«արքայաջրում»

-

աղաթթվի և ազոտական թթվի խառնուրդ, ինչպես նաև
ալկալիական մետաղների ցիանիդներում` Na-ի ցիանիտ և
K-ի ցիանիտ):
Դ.Ի.

Մենդելեև

ի

տարրերի

պարբերական

համակարգում ոսկին (Au) գտնվում է 6-րդ կարգում`
արծաթի, պլատինի և պլատինոիդների հարևանությամբ:
Նրա

ատոմային

համարը
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է,

ատոմային

կշիռը`

196,96654(3): Վերը նշված մետաղների հետ միասին ոսկին
կազմում է ազնիվ մետաղների ընտանիքը, որոնք կարող են
կայուն միացություններ առաջացնել միայն իրենց նման
հատկությւոններ

ունեցող

մետաղների

հետ:

Այդ

է

պատճառը, որ բնության մեջ ոսկին տարածված է միայն
բնածին տեսքով: Այն սովորաբար հանդիպում է արծաթի
կամ պղնձի խառնուրդի հետ: Ըստ կազմի տարբերում են
հետևյալ խառնուրդները` էլեկտրումը, որը պարունակում է
25-75%

արծաթ,

իրիդիումային,

պալադիումային,

ռոդիումային, պղնձային, պլատինային և վիստմուտային
ոսկին (Геологический словарь, т.1,1960):
Ոսկու

մաքրության

աստիճանը

և

կողմնակի

խառնուրդների առկայությունը որոշվում է նրա հարգով,
որն արտահայտում է մաքուր ոսկու պարունակությունը
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պրոմիլներով (%0): Օրինակ` 560 հարգը ցույց է տալիս, որ
տվյալ նմուշը պարունակում է 560% ոսկի և 440%
լիգատուրներ, այսինքն կողմնակի խառնուրդներ:
Միայն արժութային ոսկու չորսուներն են բաղկացած
գրեթե քիմիապես մաքուր ոսկուց (մինչև 99.99%` 0.01%
խառնուրդների
գործում

և

դեպքում):

Տեխնիկայում,

մետաղադրամների

ոսկերչական

հատման

համար

օգտագործվում է համաձուլվածքների ոսկին (ավելացվում է
արծաթ և պղինձ, ինչպես նաև նիկել):
Ըստ ձևաբանության առանձնացնում են օկտաէդր և
խորանարդային բյուրեղներ, դենդրիտային և կմախքային
ագրեգատներ,

թերթիկներ,

թիթեղներ,

մետաղալարեր,

հանդիպում են նաև բնակտորներ (նկ. 24):

ա

բ

գ

Նկ. 24. Ոսկու ագրեգատներ` ա, բ - Կալիֆորնիայի
հանքավայրից, ԱՄՆ (Корбел, Новак, 2004), գ – նկարը
համացանցից
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1.2. Ոսկու ծագումը և բնության մեջ նրա
տարածվածությունը
Ոսկին

սովորաբար

կապված

է

հիդրոթերմալ

քվարցային և քվարցային-կարբոնատային

երակների,

սուլֆիդային հանքայնացման գոտիների հետ, հազվադեպ
սկարների և որոշ հանքայնացված հրաբխային ապարների
հետ: Այն հանդիպում է ամբողջ աշխարհում: Հանքային
ոսկու հայտնի հանքավայրեր կան Ուրալում, Միջին
Ասիայում,

Անդրբայկալում,

Հեռավոր

Արևելքում,

Աֆրիկայում, Ավստրալիայում, Եվրոպայում (Ավստրիա,
Չեխիա, Ռումինիա): Հայտնի են Սիբիրի, Ուրալի, Միջին
Ասիայի, Հյուսիսային Ամերիկայի, Ավստրալիայի ոսկեբեր
ցրոնները (Юбельт, 1978): Շատ հայտնի են Տրանսվաալի
(ՀԱՀ) ոսկեբեր կոնգլոմերատները, որտեղ մինչքեմբրյան
ապարներում կենտրոնացված են համաշխարհային ոսկու
պաշարների 60%-ը: Պաշարների այդ չափաբաժնի մեծ
մասը բաժին է ընկնում Վիտվատերստանդին, որտեղ 110
տարվա ընթացքում արդյունահանվել է ավելի քան 17000
տոննա ոսկի:
Բնության մեջ ոսկին միշտ հանդիպում է արծաթի և
բավական հաճախ պղնձի հետ: Այն հանդիպում է հաճախ
պղնձային

և

բազմամետաղային

հանքաքարերում

և

կորզվում է դրանցից որպես ուղեկից միներալ: Ոսկուն
ուղեկցում

են

պիրիտը,

արսենոպիրիտը,

սիլվինիտը, կալավերիտը և այլ միներալներ:
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քվարցը,

Երկրակեղևում ոսկու միջին պարունակությունը
(կլարկը) կազմում է չնչին մեծություն` 5/10-7 %, սակայն
ոսկին

հանդիպում

է

ապարների

բոլոր

հասակի

կոպլեքսներում, մինչև ամենահին: Այն առկա է նաև
Համաշխարհային օվկիանոսի ջրերում (մինչև 4-10 մգ/տ),
տեղ-տեղ (Կարիբյան ծով) հասնում նույնիսկ 15-18 մգ/տ,
հանդիպում է նաև հողում (որոշ հումուսային հողերում
մինչև 0.5գ/տ), կլանվում է բույսերի և նրանց մոխրի կողմից,
երբեմն պարունակում են մինչև 600գ/տ: Ճյուղերում և բնի
վերին

հատվածում

(օրինակ

եղևնիների)

ոսկու

պարունակությունը 100 և ավելի անգամ գերազանցում է
բնում և արմատներում ոսկու պարունակությանը, ինչն
ապացուցում է բույսերի մեջ ներթափանցումը լուծված
տեսքով (Соболевский, 1970):

1.3. Ոսկու առաջին գտածոները և
արդյունահանումը
Ոսկու առաջին գտածոները ըստ երևույթին կապված
են հեռավոր անցյալի հետ, երբ դեղին և ծանր քարը
(բնակտորը) գրավեց մարդու ուշադրությունը: Այնուհետև
հաջորդեց այդ գտածոների օգտագործումը որպես զարդեր:
Հետագայում մարդը սովորեց մշակել ոսկին և նրանից
պատրաստել տարբեր մանյակներ, ականջօղեր և այլ իրեր:
Արդեն Ամրա մշակույթի դարաշրջանում (նեոլիթ,
մ.թ. 4500-6000 տարի առաջ) պատրաստում էին ոսկյա
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զարդեր և կենցաղի իրեր, ինչի մասին վկայում են
Եգիպտոսի

գտածոները,

ինչպես

նաև

Զիմբաբվեում

(Աֆրիկա) պահպանված բազմաթիվ նկարները, որոնք ցույց
են տալիս ոսկու լվացման լեռնային աշխատանքների բոլոր
մանրամասները

և,

ըստ

անգլիացի

հնէաբանների,

պատկանում են մ.թ.ա. 10-9 հազարամյակներին:
Ոսկու որոնումն ու արդյունահանումը ոմանց բերեց
առասպելական

հարստություն,

իսկ

ոմանց

էլ`

սնանկացում և կործանում: Այս կամ այն շրջանում ոսկու
հայտնաբերման լուրը աներևակայելի իրարանցում էր
առաջացնում` «ոսկու տենդ» : Միլիոնավոր մարդիկ լքում
էին

իրենց

բնակավայրերը

հաջողությանն
նպատակ`

ընդառաջ,

ցանկացած

և

գնում

հետապնդելով

եղանակով

սպասվող
լոկ

առաջինը

մեկ

հասնել

հեռանկարային տեղամասերը, գտնել որքան հնարավոր է
շատ ոսկի և հարստանալ:
Երբ 1848թ. Կալիֆոռնիայում հայնաբերեցին ոսկու
հարուստ ցրոնները, միլիոնից ավելի մարդկանց համակեց
«ոսկու տենդը» , որը նշանավորվեց ոչ միայն հսկայական
հարստությունների հայտնաբերմամբ, այլ նաև արյունալի
պայքարով:

Երեք տարի անց, 1851թ-ին «ոսկու տենդը»

հասավ մինչև հեռավոր Ավստրալիա և մարդկանց ամբոխը
նետվեց այնտեղ: Երկիրը, որից սարսափում էին այստեղ
աքսորված անուղղելի հանցագործների պատճառով, մեկ
ակնթարթում

դարձավ

աշխարհում
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առաջինը`

ոսկու

արդյունահանմամբ

և

միաժամանակ

վերածվեց

հարյուրհազարավոր ոսկեխույզների բաղձալի վայրի:
1886թ-ին

Վաալ

գետի

հովտում

(Հարավային

Աֆրիկա) ալմաստի հանքավայրի հարևանությամբ ոմն
Օստհեյզենի ֆերմայում բացվեց ոսկու խոշոր հանքավայրը:
Դա Վիտվատերստանդն էր, աշխարհում ամենախոշոր
ոսկեբեր

շրջանը,

որտեղ

ոսկու

արդյունահանումը,

աշխարհում առաջին անգամ, դրվեց արդյունաբերական
հիմքի վրա: Դա հնարավորություն էր տալիս ոսկեբեր
հանքաքարը

կորզել

մեծ

խորությունից:

Ներկայումս

խորությունը Վիտվատերստանդի հանքավայրում հասնում
է մինչև 3.8 կմ-ի: ՀԱՀ-ում է գտնվում աշխարհում
ամենախոշոր Վաալ-Ռիֆս հանքը Կլեկսդորպում, որտեղ
տարեկան ընդերքից կորզվում է շուրջ 80-90 տոննա ոսկի
(մշակվում է ավելի քանի 10 մլն տոննա հանքաքար): ՀԱՀում ոսկու ընդհանուր պաշարները գնահատվում են 25 000
տոննա:
1896-1900թթ. սկսվում է նոր «ոսկու տենդը» `
Կլոնդայկի
Ալյասկայում,

էպոպեան
որը

Հյուսիսային

նկարագրվել

Կանադայում
է

Ջեկ

և

Լոնդոնի

ստեղծագործություններում և ցուցադրվել Չարլի Չապլինի
ֆիլմերում:
Թվում

է,

թե

ոսկու

խոշոր

հանքավայրերի

հայտնաբերման դարաշրջանը XIX դարում ավարտվում է,
սակայն վերջերս, ընդամենը 28 տարի առաջ, Տոկանտինս
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գետի

ձախ

Պելադայում

վտակի

վերին

(Բրազիլիա)

հոսանքներում,

հայտնաբերվել

Սերա-

է

ոսկու

ամենահարուստ հանքավայրը (նկ. 25):

Նկ. 25. Բրազիլիայում ոսկու նոր հանքավայրի տեղադիրքը

Հազարավոր

չքավորներ

սլանում

են

այնտեղ`

փորձելով գտնել երջանկություն և, միջոց` դուրս գալու
աղքատության

ճիրաններից:

Առաջին

գտնված

10

կիլոգրամանոց բնակտորը Սերա Պելադայի (Մերկ լեռ)
վրա` սևեռեց ավելի քան հիսուն հազար մարդկանց
ուշադրությունը:
Չորս տարվա ընթացքում այստեղ արդյունահանվել է
ավելի քան 30 տոննա ոսկի, որը խլել է 78 մարդու կյանք
(զոհվել

են

փլուզվող

ապարի

բեկորների

տակ)

և

հարստացել են ընդամենը 20-25 «ընտրյալներ» ` 100 հազար
ոսկեխույզներից

(1-1.5

տարվա

աշխատանքների

ընթացքում): Ոսկեխույզներից մեկը, ոմն Զե Մարիա, 1981թ.
ամռանը գտել է թանկարժեք մետաղի 2500 կգ: Մեկ ուրիշը,
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Ամադեու Ալվիս Ռոդրիգեսը, Պարազինյու մականունով,
անգործ զոդագործը, 1983թ. հունվարին ոսկե երակ է
հայտնաբերում, որից հունիս ամսին իր օգնականների հետ
միասին ստացել է 600 կգ ոսկի և 48 կգ քաշով բնակտոր: Մի
քանի օր անց գտնվել է ևս մեկ բնակտոր, ավելի քան 39 կգ
քաշով: Դառնալով միլիոնատեր` Պարազինյուն մեկ ամսվա
ընթացքում կարողացավ վատնել իր ողջ ունեցվածքը և
արդեն

1984թ.

ամռանը

որպես

աղքատ

ոսկեխույզ

վերադարձավ Սերա-Պելադա (Шилле, 1984):
Ոսկու

նշված

հանքավայրը

գտնվում

է

երկու

տեկտոնական իջվածքների հատման կետում, որտեղով
անցնում

են

բազմամետրանոց

հաստության

ոսկե

երակները, ինչը հաստատվել է խորքային հորատմամբ:
Երկրաբանները ենթադրում են, որ ապարի յուրաքանչյուր
խորանարդ մետրում պետք է պարունակվի 5գ-ից ոչ
պակաս ոսկի: Ոսկու հետագա արդյունահանումը այս
տեղամասում հնարավոր է միայն ստորգետնյա եղանակով,
ինչը

կիրականացվի

պետության

կողմից,

առանց

ոսկեխույզների:
Ռուսաստանում ոսկի առաջին անգամ գտնվել է
1704թ-ին Ներչինսկի հանքերում՝ արծաթի հետ միասին:
1719-1799թթ.

ընթացքում

այդ

հանքերից

կորզվել

է

ընդամենը 830 կգ ոսկի:
1745թ.

Ուրալում

գտնվել

է

արմատական

հանքաքարային ոսկի, իսկ 1747թ-ից սկսել է գործել
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«Պերվոնաչալնի»

ոսկու առաջին հանքը: XVIII դարի

ընթացքում Ռուսաստանում արդյունահանվել է ընդամենը
մոտ 5 տ ոսկի, սակայն արդեն XIX դարում՝ 2000 տոննա:
XIX

դարի

40-ական

թվականներին

Ռուսաստանը

աշխարհում

գրավում

էր

տեղը

առաջին

ոսկու

արդյունահանմամբ: XIX դարի վերջերին Ռուսաստանը
արդյունահանում էր տարեկան 40 տոննա ոսկի, ընդ որում
93%-ը՝ ցրոններից:
Հաջորդող
ծավալները

տարիներին

Ռուսաստանում

ոսկու

արդյունահանման

զգալիորեն

փոխվեցին՝

կախված քաղաքական և ռազմական իրավիճակից: ԽՍՀՄի փլուզումից առաջ արդյունահանվել է 302 տ (1990թ),
1991թ-ին՝ 168,1տ (արդեն առանց միջինասիական ոսկու),
1998թ-ին՝

114,6տ

(նվազագույնը):

Այնուհետև

ոսկու

արդյունահանումը Ռուսաստանի Դաշնությունում սկսվեց
աճել բավական արագ տեմպերով. 1999թ.՝ -126.1տ, 2000թ.՝142.7տ, 2001թ.՝- 154.5տ, 2002թ.՝ - 173.5տ, 2003թ.՝- 176.5տ:
Ռուսաստանի

Դաշնությունում

ոսկի

արդյունահանում են Մագադանում, Իրկուտսկում, Չիտայի,
Ամուրի

մարզերում,

Կրասնոյարսկի

երկրամասում,

Յակուտիայում, Չուկոտկայում:
Հայաստանի տարածքում ոսկի արդյունահանել են
դեռևս

հին

ժամանակներում,

ինչը

հաստատվում

է

հնագույն հանքատեղերի բազմաթիվ հետքերով և տարբեր
հնագիտական պեղումներից գտնված ոսկյա իրերով:
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Դեռ

մ.թ.ա.

XIII-XII

դարերում

ոսկին

արդյունահանվում էր Սոթքի հանքավայրում: Հետագա
աշխատանքները այդ նույն հանքավայրում վերագրվում են
մ.թ. I-IV դդ., այնուհետև մ.թ. VII-VIII դդ. (Асланян, 1985):
Հայաստանում ոսկու առկայության մասին դեռևս
XIX

դարում

գրել

են

Վ.Մ.Սեվերգինը,

Է.Էյխվալդը,

Իվանիցկին, Ն.Ի.Լեբեդևը և ուրիշները, ովքեր որպես
հեռանկարային հանքավայր առանձնացրել են Սոթքի
հանքավայրը (այն լքվել և մոռացվել է իր ծաղկման
շրջանից հետո վաղ դարերում) և Աղստև, Արփա, Արաքս
գետերի ալյուվիալ նստվածքները: Դիլիջան քաղաքի և
Բլդան գետի միջև ընկած տեղամասում, Գոլովինկա գետի և
նրա Հայկական բալկա և Սվինուխի աղբյուր վտակների
հովտում XX դարի 30-ական թթ. մշակվում էր ցրոնային
ոսկի: Այստեղ երբեմն գտնվում էին մինչև 146 կգ քաշով
բնակտորներ: Դիլիջանի հանքավայրում Ս.Գ.Ասլամազովը
որոշել է ոսկու արմատական հանքավայրի պաշարները՝
72.68կգ, իսկ Իվանիցկին 1851-52թթ. ոսկի է գտել Վանաձոր
և Փամբակ գետերի գետային նստվածքներում (Амирян,
2007):
Մինչև 1950-1951 թթ. Հայաստանում արմատական
հանքավայրեր հայտնի չէին: Միայն շլիխային հանույթը
ցույց էր տալիս ոսկու առկայություն Դեբեդ, Աղստև,
Մարմարիկ, Արփա, Որոտան, Գեղի, Ծավ և այլ գետերի
ավազանների ալյուվիալ նստվածքներում, ինչպես նաև
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հայտնի էին հանրապետության տարբեր հանքերում փոքր
չափերի հասնող ոսկու երևակումներ:
1951թ. Կովկասոսկի տրեստի ջոկատը (երկրաբան
Տ.Մ.Ստեփանյան)
ցրոնները

և

հայտնաբերեց

հնագույն

սկզբում

հանքահորերի

ոսկեբեր

հետքերը,

իսկ

այնուհետև ոսկու արմատական հանքավայրը Մասրիկ և
Թարթառ գետերի ջրբաժանում, Սոթքի (Զոդի) լեռնանցքից
700-1000մ հյուսիս-արևմուտք: Այդ հանքավայրը (Սոթքի)
1955թ-ից

հետո

հետախուզվել

գլխավորութամբ

է

Հայաստանի

Ս.Մ.Մաթևոսյանի
Երկրաբանական

վարչության արշավախմբի ուժերով:
1951թ. Ա.Գ.Միդյանը հայտնաբերեց Մեղրաձորի և
Մարգահովտի (Համզաչիմանի) հանքավայրերը, ինչպես
նաև

Տանձուտի

ծծմբա-կոլչեդանային

հանքավայրի

ոսկեբեր գոտիները և երկրորդային քվարցիտները (Амирян,
2007):
Ոսկու հանքավայրեր և երևակումներ հայտնաբերվել
են Ալավերդի-Կապան գոտում: Դեռ XX դարի 30-ական թթին ոսկի է հայտնաբերվել նաև Ագարակի, Քաջարանի,
Աթքիզի և այլ հանքավայրերում: XX դարի 60-ական թթ.
հայտնաբերվել

են

Լիչքվազի,

Թեժի,

Տերտերասարի,

Մարջանի, Աթքիզի, Փխրուտի և այլն ոսկու արմատական
հանքավայրերը:

Հայաստանի

հանքավայրերում

ոսկու

պարունակությունը տատանվում է 1գ/տ-ից մինչև 8-10գ/տ:
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Հայաստանում
գրանիտոիդային
Արզականի

ոսկեբեր

տարբեր

ֆորմացիաները՝

տեղամաս),

շրջանների

են

Pz

J-(Ալավերդու

կոլչեդանային

հասակի
(Աղվերան-

և

Կապանի

հանքավայրերում),

Cr-

մինչսենոման (Կողբի և Ծավի տեղամասերի պիրիտացված
գոտիներում

և

բազմամետաղային

հանքաքարերում,

էոցենյան, Մեղրաձորի, Տանձուտի և այլ հանքավայրի
քվարց-շեելիտային և ոսկի-սուլֆիդային հանքաքարերում),
օլիգոցեն-միոցենյան
մոլիբդենային

(Փամբակ-Զանգեզուրի

գոտու

սուլֆիդային

պղինձ-

հանքավայրերում,

ինչպես նաև Սոթքի և Հանքավանի ոսկի-թելուրային
ֆորմացիայի հանքավայրերում): Առավել ինտենսիվ է
երրորդական

ինտրուզիվների

ոսկեբերությունը՝

զարգացած երկու գոտիներում՝ Սևան-Ամասիա և ՓամբակԶանգեզուր: Ոսկին տարածականորեն և գենետիկորեն
սերտ կապված է ամենատարբեր կազմի ինտրուզիվ
ապարների

հետ:

պարունակությունը

Նկատվում

է

գրանիտոիդների

ոսկու
հետ

բարձր
կապված

հանքավայրերում (Магакьян, Амирян, 1967):
Ոսկի կա նաև հանրապետության շատ գետերի
ալյուվիալ
հետքեր

նստվածքներում:
է

գտել

Վ.Ռ.Բոյնագրյանը

Մարմարիկ

(անմիջապես

ոսկու
ԵՊՀ

ուսումնական բազայի հարևանությամբ), Ողջի, Աղստև,
Քաջարան, Գեղի և ուրիշ գետերի ալյուվիալ նստվածքների
լվացման

ժամանակ,

ինչպես
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նաև

Արագածի

լեռնազանգվածի

հյուսիսային

լանջի

ժամանակավոր

ջրահոսքերի հուներում: Այսպես օրինակ, Ողջի գետի
չորրորդ դարավանդի ալյուվիի շլիխի լվացումից ստացված
ոսկին ներկայացված է կարմիր երանգով ոսկե-դեղին
գույնի ձգված անհավասար և թույլ հղկված եզրերով
հատիկներով: Հատիկներն ունեն ուռուցիկ թիթեղների
տեսք՝ անհավասար ակոսավոր մակերևույթով: Թիթեղի
մակերևույթի երեք փոսիկները լցված են կիսաթափանցիկ
քվարցով: Թիթեղի ստորին մակերեսը հարթ է, բայց կան մի
քանի փոսիկներ՝ լցված քվարցի փոքր սերտաճումներով
(Бойнагрян, 2008; 2012):
Համաձայն

պրոֆեսոր

Գ.Կվիրինգի

(ԳՖՀ)

և

ամերիկացի տնտեսագետների հաշվարկների, 1943թ-ից
սկսած (այդ թվականից սկսած կատարվել են բավական
ճշգրիտ

հաշվարկներ)

մինչև

XX

դարի

կեսերը

արդյունահանվել է մոտ 80-85 հազ. տոննա ոսկի: Հնագույն
ժամանակներում այն կազմել է 15-20 հազ. տոննա, միջին
դարերում արդյունահանման ծավալը եղել է փոքր:
Ներկայումս ամենից շատ ոսկի արդյունահանվել է
ՀԱՀ-ում՝ 50 հազ. տոննա, Ռուսաստանում և ԽՍՀՄ-ում՝
ավելի քան 14 հազ.տ, ԱՄՆ-ում՝ ավելի քան 10 հազ.տ, մի
փոքր ավելի քիչ Կանադայում և Ավստրալիայում: Մեծ
քանակությամբ
Ամերիկայում

ոսկի

է

արդյունահանվել

(Կոլումբիա,

Բրազիլիա),
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Հարավային
Մեքսիկայում,

Զիմբաբվեյում, Գանայում, ինչպես նաև Ֆիլիպիններում,
Կոնգոյում և Պերույում:
Նորագույն հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մ.թ.ա.
առաջին

4000-3900

տարիներից

(մինչդինաստիական

հնադարյան Եգիպտոս) մինչև մ.թ. 500թ. (Հռոմեական
կայսրության անկումը) կորզվել է 10 000 տոննա ոսկի:
Վերջին 1000 տարիների ընթացքում (միջնադար) ոսկու
կորզումը կազմել է 2500 տոննա, XVI դարի սկզբից մինչև
XIX դարի սկիզբը (340 տարի)՝ 4900 տոննա: Ոսկու
հիմնական զանգվածը կորզվել է վերջին 200 տարիների
ընթացքում: Ընդամենը կորզվել է 130 հազ. տոննա ոսկի
(դրանից

2/3-ը

XX

դարի

ընթացքում,

որից

կեսը՝

Հարավային Աֆրիկայում):
«Էքսպերտ»

ամսագրի տվյալների համաձայն, 2005թ-ին

ամբողջ աշխարհում կորզվել է 2450տ ոսկի, որը 1կգ-ի
դիմաց 14369 դոլար արժեքի դեպքում կազմում է 35205 մլն
դոլար, այսինքն հսկայական հարստություն՝ բնության
կողմից մարդկանց «պարգևած» :

1.4.
Ոսկու

Ոսկու բնակտորները

բնակտորը

սովորաբար

իրենից

ներկայացնում է ոսկու կտոր կամ կուտակում, ավելի քան
10 գ քաշով, ինչը, բնականաբար, պայմանական թիվ է:
Գլխավորը, որպեսզի գտնված կտորը ոսկու բյուրեղներով
կամ այն շրջապատող միներալների հետքերով հնարավոր
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լինի «կապել» նրա առաջացման տեղի հետ, և ըստ նրա
լրացուցիչ
ոսկու

տեղեկատվություն
տեղադրման

ստանալ

երկրակեղևում

օրինաչափությունների,

նրա

հանքավայրերի առաջացման պայմանների մասին: Այդ
պատճառով, նույնիսկ հայտնի վայրից գտնված ոսկու 5-6 գ
քաշով ոչ մեծ կտորը կարող է ունենալ մեծ գիտական
նշանակություն, քան առավել խոշոր, բայց արդեն հղկված,
հետևաբար իր առաջացման վայրից հեռացված ոսկու
կտորը՝ 1 կգ և ավելի քաշով բնակտորը:
Իրական բնակտորների նշանակությունը հասկացել
են Ռուսաստանում դեռևս XIX դարի սկզբներին և արդեն
1825թ-ից

սկսած,

համաձայն

արքայական

հրամանի,

Սանկտ-Պետերբուրգի «Музеум» լեռնային ինստիտուտ էին
ուղարկվում բոլոր բնակտորները: Ներկայումս ոսկու և
պլատինի առավել արժեքավոր բնակտորները պահվում են
Ռուսաստանի Ալմաստի ֆոնդում:
Բնակտորներն

ունեն

գրանիտի

բյուրեղային

կառուցվածքը հիշեցնող կառուցվածք: Ներկա միներալների
հետքերը ապացուցում են, որ բնակտորները ձևավորվել են
լեռնային բյուրեղի` անկերիտի, կալցիտի, երբեմն պիրիտի,
սֆալերիտի և այլ միներալների բյուրեղների միջև եղած
խոռոչներում (Соболевский, 1970), այսինքն ձևավորվել են
արմատական

հանքավայրերի,

մարմիններում:
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տարբեր

հանքային

Խոշոր

բնակտորների

մեծ

մասը

գտնվել

է

ցրոններում, պատճառով նրանք կրում են հարվածի,
հղկման, քերծվածքների, սեղմումների հետքերը, քանի որ
ցրոններում

գտնվելու

տեղափոխվող

ժամանակահատվածում

ավազի,

կոպիճի

և

գետով

գլաքարերի

զանգվածները ազդել են նրանց վրա՝ մաշելով և ճզմելով
ոսկու կտորները:
Վ.Ի. Սոբոլևսկու տվյալների համաձայն (1970), շուրջ
3000 տարվա ընթացքում գտնվել է 10 կգ և ավելի քաշով
8000 (հնարավոր է նույնիսկ 10 000) բնակտոր: Սակայն,
«հսկա»

բնակտորների թիվը (մի քանի տասնյակ կգ) չի

գերազանցում

20-30-ը,

այսինքն

նրանք

բավական

հազվագյուտ են (աղ. 2 և նկ. 26):
Աղյուսակ 2
Ոսկու խոշորագույն բնակտորները (Соболевский, 1970)

Բնակտորի
անվանումը
Ճապոնացի
Ցանկալի
անծանոթ
Ցանկալի
բնակտոր

Հայտնաբերման
վայրը
Ճապոնիա, Հոկայդո
կղզի
Ավստրալիա, լ.
Մոլիագուլ,
Վիկտորիա նահանգ
Ավստրալիա,
Բալլարատ
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Հայտնաբերման
ամսաթիվը
1901

Քաշը,
կգ
71

5.02.1869

70.9
69.6

8.06.1858

68.8
68.2

Շողացող
Բարկլայ
Կանադացի I
Կանադացի

II
Դենոլի (2
բնակտոր)
Պոսեյդոն (2րդ)
Մեծ
եռանկյուն
Խոլտերմանի
սալիկ
Անանուն

Ավստրալիա,
Վիկտորիա նահանգ
Ավստրալիա,
Բալլարատ
Ավստրալիա, Օրենջ,
Բարրանդոնգա
Ավստրալիա,
Դենոլլի, Վիկտորիա
նահանգ
Կալիֆոռնիա,
«Մոնումենտալ»
գ.Տաշկուտառգանկա,
Ուրալ, Ռուսաստան
Ավստրալիա,
Սիդնեյի շրջակայք
Բրազիլիա, ՍերաՊելադա

27.08.1857

54.2

31.01.1868


50.2
41.02
40.0

1857

42.4



35.6

24.10.1842

36.0



275
100
48

հունիս, 1983

Համարիչում ընդհանուր քաշն է, հայտարարում՝ ոսկու
պարունակությունը:

ա
բ
գ
Նկ. 26. Ոսկու բնակտորներ` ա -Խոլտերմանի սալը, որը
գտնվել է Սիդնեյի մոտակայքում (275 կգ), բ - Մեծ եռանկյունի,
գ -Ուղտ (նկարը համացանցից)
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§ 2. Պլատին
Պլատինը (իսպաներեն platina-արծաթ серебрецо, որը
նշանակում է կեղծ արծաթ) պլատինի խմբի միներալ է: Դ.Ի.
Մենդելեևի պարբերական աղյուսակում գտնվում է 78
համարի տակ և ունի 195,08(3) ատոմական կշիռ: Այն
արծաթի

ու

ոսկու

հետ

թանկարժեք

մետաղների

ընտանիքին է պատկանում:
18-րդ դարի գրականության մեջ պլատինը անվանում
էին «սպիտակ ոսկի», «նեխած կամ փտած ոսկի», «գորտի
ոսկի»:

16-17-րդ

դարում

պլատինը

գնահատվում

էր

կրկնակի էժան քան արծաթը: Այն երկար ժամանակ
կիրառություն

չէր

պատճառով:

գտնում

Պլատինի

իր

դժվարահալության

առաջին

գործնական

կիրառությունը գտել էին դրամակեղծարարները 18-րդ
դարի կեսերին, սկզբում այն խառնելով ոսկյա և արծաթյա
զարդերի,

հետագայում

համաձուլվածքներում:
Ամերիկայում
պլատինը

նաև

Այդ

պատճառով

արդյունահանվող

սկսեցին

մետաղադրամների

հանրության

և

Հարավային

Իսպանիա
առջև

բերվող

հանդիսավոր

կերպով լցնել Կաուկե և Բոգոտա գետերը: Ռուսաստանում
ոսկեխույզները

(ոսկու

տնայնագործական

արդյունա-

հանման բանվոր ) ստիպված էին քրտնաջանորեն ոսկուց
ընտրել պլատինի սպիտակ հատիկները և սկսեցին այն
կապարի փոխարեն կիրառել որսորդական հրացանների
կոտորակներ ստանալու համար, որը խանութներում շատ
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թանկ

արժեր:

Պլատինի

նկատմամբ

վերաբերմունքը

փոխվեց միայն այն ժամանակ, երբ պարզեցին, թե այն
իրենից ինչ է ներկայացնում: 1778 թվականին Իսպանական
կառավարությունը ոչ միայն փոխեց իր հրամանը, այլև
ինքն էլ սկսեց պլատինը խառնել ոսկյա մետաղադրամին,
գնելով այն շատ ցածր գներով:

2.1. Պլատինի հատկությունները
Բնածին պլատինը իրենից ներկայացնում է բնական
համաձուլվածք`

թանկարժեք

(պալադիում,

իրիդիում,

ռոդիում, ռուտենիում, օսմիում) և ոչ թանկարժեք (երկաթ,
պղինձ, նիկել արճիճ, կրեմնիում) մետաղների հետ.

պոլիքսենը պարունակում է 80-88% պլատին և 910% երկաթ

կուպրոպլատինը - 65-73% պլատին, երկաթ12-17%
և պղինձ 7,7-14%

նիկելային պլատին – պլատինի հետ մեկտեղ նրա
կազմի մեջ են մտնում նաև երկաթը, պղինձը և
նիկելը:

պլատինի բնական համաձուլվածքը - միայն
պալադիումի և իրիդիումի հետ:
Կան նաև պլատինի միացություններ ծծմբի, մկնդեղի,
սուրմայի հետ. սպերիլիտ – PtAs2, կուպերիտ բրեգգիտ - (Pt, Pd , Ni) S:
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PtS,

Պլատինի գույնը պողպատագորշ է, սպիտակագորշից
մինչև մուգ գորշ (երկաթի պարունակության դեպքում)
փայլն ու խաղը մետաղական են: Մաքուր պլատինի
տեսակարար կշիռը 21,5 գ/սմ3
մետաղներից

մեկն

է),

է (այն ամենածանր

խառնուրդների

առկայության

դեպքում 14-19 գ/սմ3, կարծրությունը`4-4,5 (մեծանում է
երկաթի պարունակության քանակի ավելացման հետ):
Հալման ջերմաստիճանը հավասար է 17690С, եռմանը`
38000С:
Սենյակային ջերմաստիճանում պլատինը բավականին
իներտ է, տաքացնելիս թթվածնի առկայությամբ դանդաղ
օքսիդանում է` գոյացնելով ցնդող օքսիդներ: Մանրացված
վիճակում շատ թթվածին է կլանում: Այն լուծվում է միայն
տաք «արքայաջրի» և հեղուկ բրոմի մեջ:

Պլատինը

քայքայվում է թթվածնի ներկայությամբ հիմքերի հետ
տաքացնելիս, դրա համար էլ հիմքերը պլատինե ամանի
մեջ հալեցնել չի կարելի: Պլատինը շատ քիմիական
ռեակցիաների

համար

ակտիվ

կատալիզատոր

է

(հատկապես խիստ մանրացված վիճակում): Պլատինը
աչքի

է

ընկնում

մեծ

մածուցիկությամբ

և

լավ

էլեկտրահաղորդականությամբ, ագրեսիվ միջավայրերում
պլատինը մեծմասսամբ կոռոզիայի չի ենթարկվում և մեծ
դժվարությամբ է մտնում քիմիական ռեակցիաների մեջ:
Ֆերոպլատինը մագնիսային է:
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Պլատինը հանդիպում է խորանարդաձև բյուրեղների,
հատիկների, թեփուկների տեսքով (նկ. 27):

ա

բ

Նկ. 27. ա - Պլատինի բյուրեղ (Корбел, Новак, 2004),
բ - պլատինի բնակտոր (фото Леенсона)

2.2. Տարածվածությունը բնության մեջ և բուն
հանքավայրերը
Պլատինը հազվադեպ մետաղներից է: Երկրակեղևում
նրա միջին պարունակությունը ըստ զանգվածի կազմում է
5-10-7 %:
Պլատինը կապված է քրոմիտի, օլիվինի, մագնետիտի
ուլտրահիմքային
պղնձանիկելային

ապարներում,

ինչպես

հանքավայրերի

նաև

(հատկապես

պալադիումային պլատինը) հետ:
Պղնձային և նիկելային պլատինը տարանջատվում են
սերպենտինացման պրոցեսում: Մաքուր պլատինը կարող է
առաջանալ

երկրորդային

պրոցեսների

արդյունքում:

Պլատինի հանքանյութի բուն հանքավայրեր հանդիպում են
պլատֆորմային և ծալքավոր մարզերում և մշտապես
հարում են երկրակեղևի խորքային բեկվածքներին: Նրանց
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առաջացումը տեղի է ունեցել 0,5-1կմ-ից մինչև 3-5 կմ
խորություններում մինչքեմբրից մինչև մեզոզոյ ընկած
ժամանակաշրջանում:
Երկրորդային պլատինը կապված է ցրոնների հետ
(Геологический cловарь, т.2, 1960; Корбел, Новак, 2004; http:
//dic.academic.ru և այլն): Պլատինի բուն հանքավայրերը
կապված են հիմքային և ուլտրահիմքային ապարների –
դունիտներ,

ինչպես

նաև

պիրոքսենիտների

հետ:

լիկվացիոն

սուլֆիդային

պերիդոդիտների

Պլատինի

միներալներ

և
կան

պղնձանիկելային

հանքավայրերում:
ՀԱՀ-ում

պլատինի

հանքավայրերը

կապված

են

Բուշվելդի 39000 կմ մակերեսով և 10000 մ հզորությամբ
2

հսկայական լոպոլիտի հետ, որը պատկանում է միջին
պրոտերոզոյի

ուլտրաբազիտ

–

ֆորմացիային:

Լոպոլիտը

ունի

կառուցվածք:

Միջին

մասի

(«կրիտիկական»

զոնա)

հորիզոնը»

աշխարհում

-

գաբրո

–

նորիտային

շերտավոր

վերին

տեղադրված

ռիթմիկ

հորիզոններում
է

«Մերենսկու

պլատինի

ամենամեծ

հանքավայրը: Այդ հորիզոնում կան նաև տեղամասեր,
որոնք մեկ տոննայում պարունակում են մինչև մի քանի
գրամ ոսկի: Պլատինի մասնիկները, որոնք ազատվում,
մաքրվում են հողմահարման միջոցով, ունենում են ոչ մեծ
(0,1մմ-ից

փոքր)

չափեր

կուտակումներ չեն առաջացնում:
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և

արդյունաբերական

Պլատինի խոշորագույն հանքավայր է նաև Սյոդբերին
Կանադայում,

որն

իրենից

ներկայացնում

է

ուլտրահիմքային ապարների լոպոլիտ: Նրա շրջակայքում
ի տարբերություն Բուշվելդի, կան ոչ մեծ չափերի պլատինի
արդյունաբերական
տալիս

ցրոններ:

Սյոդբերիի

հանքավայրը

է պլատինի համաշխարհային արդյունահանման

40%-ը (առանց Ռուսաստանի): Պլատին պարունակող
լոպոլիտներ

կան

նաև

ԱՄՆ-ում

(Ստիլ

Ուոտեր),

Զամբիայում և Զիմբաբվեում:
Պլատինի խոշոր հանքավայրեր են նաև Ստորին
Տաշլիի

(Ուրալ,

Ռուսաստան),

Տոմպսոն-Ուոբոուդենի

(Մոնիտոբա պրովինցիա) Կանադայում, Կոլումբիայի Չոկո
գետի

ավազան

ու

Ալյասկայի

ցրոնները

և

ԱՄՆ-ի

սուլֆիդային պղնձի հանքավայրերը (Воскресенский, 1985;
Корбел, Новак, 2004; http: //dic.academic.ru և այլն ):
Հայաստանում պլատինի երևակումներ կան Սևանա
լճի հյուսիս արևելյան ծովափին Շորժայի, Դարանակի և
այլն մասերի քրոմիտային հանքավայրերում, ինչպես նաև
Շամլուղի, Ալավերդու, Ախթալայի, Կապանի, Քաջարանի
երևակումներում,

որոնք

հիդրոթերմալ

տիպին

են

պատկանում:

2.3. Պլատինի հայտնաբերումը և
արդյունահանումը
Անհիշելի ժամանակներից պլատին արդյունահանել և
օգտագործել

են

Հարավային
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Ամերիկայում

(ինկեր,

չիբչաներ): Հենց այստեղ էլ 16-րդ դարի կեսերին պլատինի
հետ

ծանոթացան

իսպանացիներն

ու

արծաթի

հետ

նմանության պատճառով անվանեցին platina: Եվրոպայում
պլատինի

հետ

առաջին

անգամ

ծանոթացան

1748

թվականին, երբ Հարավային Ամերիկայից այն Իսպանիա
բերեց

իսպանացի

ծովագնաց,

մաթեմատիկոս

Ա.

դե

Ուլոան, որպես սպիտակ մետաղյա զվարճանքի ֆենոմեն,
որի հատիկները հնոցում չէին հալչում և չէին շիկանում:
Ռուսաստանում պլատին առաջին անգամ գտնվել է
Ուրալում Վերին Իսեթյան օկրուգում 1918 թվականին:
Ոսկեբեր ապարների լվացման ժամանակ հայտնաբերվել
են փայլուն հատիկներ, որոնք չէն լուծվում նույնիսկ
ամենաուժեղ թթուներում: 1824 թվականին Բլագոդատ
լեռան լանջերին, հետո նաև Նիժնիտագիլյան օկրուգում
հայտնաբերվեց և սկսեցին շահագործել մաքուր պլատինի
ցրոններ և Ռուսաստանում հիմնվեց պլատինի առաջին
հանքը:
Հետագա
հայտնաբերվեց

տարիներին
բազմաթիվ

Ուրալում
այլ

պլատին
վայրերում,

մասնավորապես բացվեց Իսովյան ոսկու – պլատինի
ցրոնների համակարգը, որը համաշխարհային ճանաչում
ստացավ:
1828 թվականին Ուրալի գլխավոր լեռնաշղթայում
հայտնաբերվել է աշխարհում առաջին բուն պլատինի
հանքավայրերը, որոնք արդեն հայտնի ցրոնների հետ
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դուրս բերեցին Ռուսաստանին առաջին տեղն աշխարհում
պլատինի ` մետաղի արդյունահանման բնագավառում:
1828 թվականին Ռուսաստանը արդյունահանեց այն
ժամանակների համար չլսված քանակի պլատին – 1550կգ,
մոտավորապես

մեկուկես

անգամ

ավելի

շատ,

քան

արդյունահանվել է Հարավային Ամերիկայում 1741-1825թթ.
ընկած

ժամանակահատվածում:

1892

թվականին

Նիժնիտագիլյան զանգվածում հայտնաբերվել է պլատինի
առաջին բուն հանքավայրը – Սերեբրյակովյան երակը`
Կրուտոյ լոգում, որտեղ և գտնվել է ամենամեծ բնակտորը
(427,5գ):
19-րդ դարի վերջերին պլատինի արդյունահանումը
Ռուսաստանում 40 անգամ գերազանցել է մյուս բոլոր
երկրների միագումար արդյունահանմանը և կազմել է 4,5
տ/տարի: 20-րդ դարի նախաշեմին Նիժնիտագիլյան և
Իսովյան

հանքերը

միասին

տալիս

էին

աշխարհում

պլատինի արդյունահանման 80%, իսկ Ուրալի բաժինը
կազմում էր համաշխարհային պլատինի արդյունահանման
92-95%

(http://www.chaibukha.ru/rus/info

1915թվականին աշխարհում արդյունահանվող

-1.shtml):
պլատինի

95%-ը բաժին էր ընկնում Ռուսաստանին, իսկ մնացած 5%ը Կոլումբիային:
Տարբեր

տարիներին

համաշխարհային

շուկա

պլատինի հիմնական մատակարարողներն էին.
 16-17դդ. – Հարավային և Կենտրոնական Ամերիկան
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 18-րդ դարից – Կոլումբիան (նրա ցրոնները)
 18-րդ դարի կեսերից – Ռուսաստանը – Ուրալի
ցրոնները
 20-րդ

դարի

կեսերից

ՀԱՀ

–

երկրորդ

տեղը

Ռուսաստանը (Նորիլսկի պղնձա նիկելային հանքերը),
որոնք ինչպես նաև ՀԱՀ – հանքավայրերը, պլատինի խմբի
բոլոր 6 մետաղներն էլ պարունակում են, այդտեղ կա նաև
ոսկի

և

արծաթ

(http://www.rpc-platina.ru;

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Платина;http://www.cultinfo
.ru/fulltext// 1/001/ 1008/120/755/htm և այլն): Ներկայումս
շատ պլատին է արդյունահանվում նաև Կանադայում,
ԱՄՆ-ում,

Կոլումբիայում:

Ամբողջ

աշխարհում

այժմ

տարեկան արդյունահանվում է 150տ պլատին: Պլատինի և
պլատինի

խմբի

մետաղների

համաշխարհային

արդյունահանումն ու արժեքը ըստ «Эксперт» ամսագրի
տվյալների 2005 թվականին այսպիսի տեսք է ունեցել (աղ.
3).
Աղյուսակ 3
Պլատինի համաշխարհային արտադրությունը և արժեքը
Մետաղը

Առlաջնային
արտադրությունը,
տ

Միջին

Ծավալը

արժեքը,

մլն. $

$/կգ

Պալադիում

214

6839

1463

Պլատին

206

30290

6240

101

Ռուտենիում

24

2401

871

Ռոդիում

23

66137

1323

Իրիդիում

4

5477

5

Օսմիում

0,001

122903

1

Հայաստանում կան պլատինի երկու գենետիկական
տիպի երևակումներ. Հիստերոմագմատիկ,- որոնք կապված
են ուլտրահիմնային ապարների և հիդրոթերմալ – որոնք
կապված են պղնձի, պղնձամոլիբդենային և կապարցինկային սուլֆիդային հանքերի հետ (Շամլուղ, Ալավերդի,
Ախթալա, Կապան, Քաջարան) հանքավայրերի հետ:
Ուլտրահիմքային
Հայաստանի
աղեղնաձև

ապարները

օֆիոլիտային
գոտիների

ստեղծում

ֆորմացիան,

տեսքով

ձգվում

որոնք
են

են
երկու

հյուսիս-

արևմուտքից հարավ – արևելք (Սևան - Ամասիայի և
Վեդիի): Պլատինի երևակումներ կան Շորժայի, Ջիլի,
Սոտքի շրջաններում (Абовян, 1967):

2.4. Պլատինի բնակտորները
Պլատինի բնակտորներ հանդիպում են ցրոններում, և
բուն

արմատական

հանքավայրերում:

Պլատինի

բնակտորներ գտնվել են 19-րդ դարում Ուրալում

շատ

(աղ. 4):

Այդ բնակտորները գտնվել են ցրոններում, Ուրալի բուն
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հանքավայրում գտնված ամենամեծ բնակտորը կշռել է մոտ
427,5գ

(http://www.chaibukha.ru/rus/info-1.shtm1;

кресенский, 1985):
ցուցադրված

է

Вос-

Ռուսաստանի Ալմաստի ֆոնդում

5918,4գ

և

7860,5գ

քաշով

պլատինի

բնակտորներ:
Աղյուսակ 4
Պլատինի հաշվառված մեծ բնակտորները, որոնք գտնվել են
Ուրալում (Высоцкий, 1913)
Մասսիվը

Հանքավ

Տարին

Բնակտորի քաշն ու քանակը

այր
Նիժնետագիլսկ

Մարտյան

1827-1829

Ընդամենը արդյունահանվել է
3384 բնակտոր: Նրանցից 3340հատը

ովյան

4-100գ,

24

հատը-

100-200գ,

14

հատը- 200գ-400գ, 3 հատը – 665,5գ;
703,5գ և 763,6գ

1829թ-ից
հետո
Սիրկով լոգ

Ավրորինյ
ան
Վերեսովյան

1539,9գ;

1467,4գ;

2371,2գ;

324,1գ; 5562,6գ; 8952,2գ
1843

9635գ; 5408,9գ; 2866,6գ

1859

6552,2գ; 5110,4գ; 4504,6գ

Արդյունահանման

Մոտ 10 բնակտոր 2500 մինչև 6500գ

ողջ ընթացքում
1904

Բոր
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8359գ; 7860գ; 3895գ

Աշխարհի ամենամեծ պլատինի բնակտորը համարվում
է 8395 գ քաշով (ըստ Վիսոցկու 8359գ), որը գտնվել է Ուրալի
Իսովյան

շրջանի

ցրոններում

և

այժմ

պահվում

է

Ռուսաստանի Ալմաստի ֆոնդում:
9535գ քաշով բնակտորը, որը 1843 թվականին գտնվել է
Սիրկով լոգի (Ուրալ) հանքում և համարվել է աշխարհի
ամենամեծ բնակտորը չի պահպանվել, դրա համար էլ
մրցաշարի

արմավենին

անցել

է

8395

գրամանոց

բնակտորին:

§ 3. Արծաթ
Արծաթ (Ag) - բնածին մետաղ է 47 ատոմական
համարով

և

107,8682(2)

ատոմական

կշռով:

Նրա

անվանումը ծագել է սանսկրիտյան «արգենտա» - լուսավոր
բառից: Լուսավոր (սպիտակ) այդ բնածին մետաղի տեսքը
որոշում է նրա անվանումը այլ լեզուներով. Լատիներեն
«արգենտում» «արգենտ», հին հունարեն

«արգենտոս»,

շումերների մոտ «կու-բաբբար», հին եգիպտերեն «խադ»:
Ռուսական - «արծաթ», գերմաներեն –«զիլբեր», անգլերեն
«սիլվեր» ծագել են հին հնդկական «սապա» բառից, որով
կոչում էին Լուսինը և մանգաղը (հողագործի հին գործիք),
քանի որ

արծաթի փայլը հիշեցնում էր Լուսնի լույսը

(http://www.proserbro.com(istoriya – serebra):
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3.1. Արծաթի հատկությունները
Արծաթի

գույնը

նոր

արված

կոտրվածքում

արծաթագույն սպիտակ է, մակերևույթը հաճախ պատված
է սև թաղանթով (արծաթյա իրերի սևանալը, որը արծաթի
մակերևույթին առաջացած թույլ լուծվող AgS-ի սև սուլֆիդն
է, որն արդյունք է օդում պարունակվող ծծմբաջրածնի
առկայության): Արծաթը քիմիապես ավելի ակտիվ է քան
ոսկին, դրա համար էլ բնության մեջ բնական վիճակում
հազվադեպ է հանդիպում: Նրա վրա չեն ազդում աղաթթուն
և նոսրացված ծծմբական թթուն: Այն լուծվում է ազոտային
թթվում և առաջացնում AgNO3 (Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 +
H2O), տաք խտացված ծծմբաթթվի մեջ առաջացնելով
ամալգամու (սնդիկի և արծաթի հեղուկ համաձուլվածք):
Արքայաջրում արծաթը չի լուծվում արծաթի քլորիդի
պաշտպանիչ շերտի առաջացման պատճառով:
Արծաթի փայլը մետաղական է: Անշլիֆներում այն աչքի
է ընկնում շատ բարձր անդրադարձնող հատկությամբ:
Տեսակարար կշիռը 10,5գ/սմ3 է; կարծրությունը` 2,5-3:
Մաքուր արծաթը իրենից համեմատաբար փափուկ և
պլաստիկ մետաղ է, 1 գ արծաթից կարելի է ձգել համարյա
մինչև

2մ

լար:

Աչքի

է

ընկնում

էլեկտրահաղորդականությամբ:

բարձր

Հալվում

է

ջերմա

և

9620

C

ջերմաստիճանում: Հեշտ համաձուլվածքներ է առաջացնում
շատ մետաղների հետ, պղնձի ավելացված փոքր քանակը
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այն դարձնում է առավել ամուր և պիտանի տարբեր իրերի
պատրաստման համար:
Մեկ լիտր ջրում 0,05մգ արծաթի պարունակությունը
իոնների

միջոցով

ապահովում

է

հակամիկրոբային

ակտիվությունը, և այդ ջուրը կարելի է խմել առանց
առողջությանը

վնաս

հասցնելու,

իսկ

երբ

արծաթի

պարունակությունը 1լ ջրում հասնում է 0,1մգ-ի, ապա այն
չի փչանում ամբողջ տարվա ընթացքում:
Առաջացնում

է

խորանարդներ,

հազվադեպ

ութանիստներ, սովորաբար բարակ անկանոն թիթեղներ և
թերթիկներ
անկանոն

լարաձև
ձևի

կամ

ծառակերպ

հատիկներ

և

աճակցորդներ,

զտակտոր

մետաղ

(Геол.словарь, т.2., 1960; Кобел, Новак, 2004; Батти, Принг,
2001; http://www.moikompas. ru/compass/serebro և այլն) (նկ.
28):

Նկ. 28. Արծաթի բնակտորներ
(http://www.moikompas.ru/compas/serebro)
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3.2. Տարածումը բնության մեջ և բուն
հանքավայրերը
Բնածին արծաթը բնության մեջ շատ հազվադեպ է
պատահում (ավելի հազվադեպ քան ոսկին), բայց նրա
մաքրության

աստիճանը

բավականին

բարձր

է:

Երկրակեղևում արծաթի միջին պարունակությունը 7x10 %
6

է ըստ զանգվածի, իսկ ծովի ջրում - 3x108 %:
Սովորական են ոսկու և սնդիկի խառնուրդները:
Հայտնի

են

արծաթ

պարունակող

ավելի

քան

50

միներալներ, որոնցից արդյունաբերական նշանակություն
ունեն 15-20-ը, Էլեկտրումը (ոսկի+արծաթ), կյուստելիտը,

արգենտիտը, պրուստիտը և այլն:
Արծաթը հանդիպում է միջին և ցածր ջերմաստիճանի
հիդրոթերմալ

հանքավայրերում,

երկրորդնային

օքսիդացման

հարստացման

գոտու

սուլֆիդային

հանքավայրերում, երբեմն նստվածքային ապարներում
(ավազներում, որը պարունակում է ածխածնային նյութեր):
Արծաթի հիմնական մասը արդյունահանվում է որպես
կողմնակի արդյունք կապար-ցինկային (50%) և պղնձի
(15%) հանքաքարերի, ինչպես նաև 10% ոսկի պարունակող
հանքաքարերի և միայն 25%-ն է բաժին ընկնում արծաթի
հանքավայրերին:
Արծաթի

հանքավայրեր,

պարունակաությամբ
վայրերում

հանքաքարի

նրա

բարձր

(արդյունաբերական

հանքա-

պարունակության

ստորին
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սահմանը տատանվում է 15-50 մինչև 350գ /տ)
Կոնգսբերգում

(Նորվեգիա),

Կոբոլտում

կան

(Կանադա),

Շնեբերգում և Աննաբերգում (Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետություն): Ցածր ջերմաստիճանային արծաթ
պարունակող երակները տարածված են Կորդիլերների
(Հյուսիսային

Ամերիկա),

Կարպատների

(Եվրոպա),

Ճապոնիայի, Նոր Զելանդիայի երիտասարդ հրաբխային
ապարներում: Արծաթի մեծ պարունակությամբ կապարցինկային հանքանյութ է վերամշակվում Ռուսաստանում
(Ուրալ, Ալթայ, Հյուսիսային Կովկաս), Ղազախստանում և
այլ վայրերում (http://wwwmoikompas. ru/compass/serebro):

3.3. Արծաթի հայտնաբերումը և արդյունահանումը,
խոշոր բնակտորներ
Արծաթը հայտնի էր Եգիպտոսում, Պարսկաստանում,
Չինաստանում դեռևս մ.թ.ա. IV հազարամյակում: Հին
Եգիպտոսում մեր թվարկությունից 2500 տարի առաջ
արծաթյա զարդեր էին կրում և արծաթից դրամ էին
հատում, այն ոսկուց թանկ համարելով: Ասորեստանում և
Բաբելոնում արծաթը համարվում էր սուրբ մետաղ –
համարելով այն Լուսնի խորհրդանիշ:
Ենթադրվում

է,

որ

արծաթի

ամենաառաջին

հանքավայրերից մեկը գտնվել է Սիբիրում, որտեղից
հանքանյութը 5000-3400 տարի առաջ տարվել է Եգիպտոս:
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Մ. թ. ա. VI-V դարերում արծաթի արդյունահանման
հիմնական մասը բաժին էր ընկնում Հունաստանին, իսկ
մ.թ.ա.V-I դարերում – Իսպանիային և Կարթագենին: IIXIIIդդ. արծաթի բազմաթիվ հանքավայրեր էին գործում,
իսկ XV-XVIդդ. արծաթի արդյունահանման հիմնական
հանքավայրերը Եվրոպայի Հանքային լեռներն էին:
Ամերիկայի հայտնագործումը բերեց Հրո Երկրից մինչև
Ալյասկա

արծաթի

հարուստ

հանքավայրերի

գոտու

հայտնաբերումը Մեքսիկայի հարուստ հանքավայրերով
հանդերձ (այստեղ 1521-1945թթ. արդյունահանվել է 205
հազ. տ. արծաթ, որը կազմում էր այդ ժամանակաշրջանի
համաշխարհային հանույթի 1/3 մասը):
Արծաթի խոշորագույն հանքավայրը, որը սկսել են
շահագործել 1545թ. Բոլիվիայում, Պոտոսի լեռն էր, որը
թարգմանաբար նշանակում է «ձայն»:

Արծաթի ժամանակակից արդյունահանումն
աշխարհում
Ներկայումս
արդյունահանվում
տանում,

արծաթի

մեծ

Մեքսիկայում,

Ավստրալիայում,

քանակություն
Պերույում,

Չիլիում,

է

Չինաս-

Լեհաստանում,

Կանադայում, ԱՄՆ-ում և մի շարք այլ երկրներում:
Արծաթի հետախուզված պաշարները Ռուսաստանում
աշխարհի ամենախոշորներն են – համաշխարհայինի
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10,6%-ը: Նրանք գլխավորապես գտնվում են արևելյան
Սիբիրում, Հեռավոր Արևելքում, ինչպես նաև Հարավային
Ուրալում: Նրանցից բուն արծաթի հանքավայրերն են
ընդամենը 18,6%-ը` արծաթի բարձր պարունակությամբ:
Մայսկի

հանքավայրում

(Մագադան)

արծաթի

միջին

պարունակությունը 800գ/տ է (իսկ Մեքսիկայի Պրոանո
հանքավայրում,

որն

ամենահարուստներից

մեկն

է

աշխարհում, այն 789գ/տ է): Ռուսաստանում արծաթի
հիմնական պաշարները բաժին են ընկնում կոմպլեքսային
հանքավայրերին

–

պղնձակոլչեդանայինին

–

21,5%,

կապար-ցինկային – 15,2%, բազմամետաղային - 9,3%:
ԱՊՀ-ի

երկրներում,

բացի

Ռուսաստանից

և

Ղազախստանից (վերևում խոսվել է դրա մասին), արծաթ
արդյունահանվում է Ուզբեկստանում, Տաջիկստանում,
Հայաստանում:
Հայաստանում

արծաթը

կապված

է

հետևյալ

հանքավայրերի հետ (Пароникян, Савченко, 1967);
 կոլչեդանային ֆորմացիաներ – Ախթալայի բարիտբազմամետաղային, Շամլուղի պղնձի, Ալավերդու պղնձի,
կոլչեդան-բազմամետաղային
Շամաշադինի

հանքային

հանքավայրերը,
դաշտի,

Կապանի

պղնձի,

Շահումյանի բազմամետաղային հանքավայրերի խումբը;
 բազմամետաղային
Գազմինի,

Մազրայի

ֆորմացիան

(Բարձրավանի),

110

-

Ազատեկի,

Արևիսի

խմբի

հանքավայրերը Սիսիան գետի վերին հոսանքներում և
Ատկիզինը;
 կապար-ցինկային ֆորմացիա – Մարցիգետի խմբի
հանքավայրերը (Մարց, Իկատակ, Մարցիգետ, Կուրտիկ և
այլն),

Մովսեսի

(Տավուրշի

շրջան),

Ձորագետ

գետի

աջակողմյան վտակների վերին հոսանքներում Պրիվոլնոյե
խմբի հանքավայրերը:
 ոսկի-սուլֆիդային և ոսկի-թելուրային ֆորմացիա –
Սոտքի, Հանքավանի, Մեղրաձորի :
 պղինձ-մոլիբդենային

ֆորմացիա

–

Քաջարանի,

Ագարակի, Դաստակերտի, Հանքավանի:

Խոշոր բնակտորներ
Արծաթի

խոշոր

բնակտորներ

հազվադեպ

են

պատահում: Նրանց առավելագույն քանակը գտնվել է
Արևմտյան Եվրոպայում (Հարցի և Հանքային լեռների
հանքավայրերը) XIV-XVդարերում: Այսպես, 1477թ. «Սուրբ
Գևորգ» (Շնեեբերգի հանքավայրը Հանքային լեռներում,
Ֆրեյբերգից 40-45կմ հեռավորության վրա) գտնվել է 20տ
կշռող

բնաքար

1x1x2,2մ

չափերով:

Այն

հանել

են

հանքանյութից, որի վրա տոնական ճաշ են կազմակերպել,
այնուհետև այն ջարդել են ու կշռել: 1666թ. նորվեգական
Կոնսբերգ հանքավայրում գտնվել է 254 կգ – ոց մի
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բնակտոր,

որն

այժմ

գտնվում

է

Կոպենհագենի

թանգարանում (Դանիա):
Կանադայի

պառլամենտի

շենքում

ներկայումս

պահվում է 612 կգ կշռող արծաթի թիթեղնավոր բնակտոր
Կոբալտի (Կանադա) հանքավայրից: Մեկ այլ նմանատիպ
կտոր, որը գտնվել է այդ նույն հանքավայրում ունեցել է
մոտ 30մ երկարություն (նրա մեջ արծաթը կազմել է 20տ) և
իր չափերի պատճառով ստացել է «արծաթե ասֆալտ»
անվանումը:
Չիլիում, (Խանարսիլո) XVI դարում գտել են 1420 կգ
կշռող

արծաթի

մեծաքանակ

շերտային

արծաթի

բնակտոր:

բնակտորներ

XVIIIդարում
են

հանդիպել

Կանադայում: Ներկայումս Ռուսաստանում շատ հաճախ
արծաթի բնակտորներ են գտնվում Հեռավոր Արևելքում:
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ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԱՆԱԳԱ-ՎՈԼՖՐԱՄԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ
ՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐ

§ 1. Կասիտերիտ
Կասիտերիտը (հունարեն «կասսիտերոս» - անագ)
իրենից ներկայացնում է SnO2

(անագային քար) կազմի

միներալ: Պարունակում է Fe, Ta, Nb, Ni, Mn, In, Zn, W և այլ
խառնուրդներ:

1.1. Կասիտերիտի հատկությունները
Կասիտերիտը

հիմնականում

անգույն,

շագանակագույնի տարբեր երանգների, գորշից մինչև
սևագորշ, հազվադեպ դեղին, սաթադեղին, նարնջագույն,
կարմիր,

կանաչադեղին

երանգների

միներալ

է:

Տեսակարար կշիռը 6,3-7,2գ/սմ2 է, կարծրությունը` 6-7:
Աչքի է ընկնում բարձր քիմիական կայունությամբ և
աբրազիվ ամրությամբ, որի համար էլ պահպանվում է
օքսիդացման զոնայում և կուտակվում է ցրոններում
(հիպերգեն կայունության գործակիցը հավասար է 1,66 , որը
մի քիչ է պակաս ոսկու, պլատինի խմբի միներալների,
ալմաստի

և

տանտալիտի

համապատասխան

գործակիցներից – Шило, 1985): Հազվադեպ է գնդված ձևեր
ընդունում:
Հանդիպում
բյուրեղներով,

է

երկբուրգ

և

սերտաճուկների,

կարճ

հատիկների

համատարած զանգվածների տեսքով (նկ. 29):
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պրիզմատիկ
և

Նկ. 29. Կասսիտերիտի բյուրեղներ (Корбел, Новак, 2004;
նկարը համացանցից)

Ցրոններում կասիտերիտը հանդիպում է անկանոն
հատիկների ձևով, որոնք իրենցից ներկայացնում են
միայնակ

կամ

երկվորյակված

բյուրեղների

կտորներ:

Հազվադեպ հանդիպում են պալարների, կոնկրեցիաների,
ձվարդների,

մակահոսուկակեղևային, բողբոջանման և

ողկույզանման գոյացությունների և ծառակերպ անագի
մասնիկներ: Կասիտերիտը ըստ ծագման կապված է
պեգմատիտների և գրանիտների հետ: Առավել հաճախ
հանդիպում է ցրոններում: Անագի հիմնական հանքաքարն
է: Կասիստերիտի
հանդիպում

է

խոշոր բյուրեղները (մինչև 150մմ)
Գորնի-Սլավկովայում

(Չեխիա),

Պանաշկեյրում (Պորտուգալիա) մինչև 130մմ – Մինոս –
Ժերայեսի պեգմատիտներում (Բրազիլիա) (Корбел, Новак,
2004):
Կասիտերիտի հետ մեկտեղ հանդիպում են տուրմալին,
տոպազ, մուսկովիտ, լեպիդոլիտ, ֆլյուորիտ, վոլֆրամիտ,
արսենոպիրիտ,

մոլիբդենիտ,
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բնածին

վիսմուտ,

փոքր

քանակությամբ

պիրիտ,

խալկոպիրիտ,

սֆալերիտ

և

գալենիտ (Батти, Принг, 2001):
Հաճախ նման են ցիրկոնին (կասիտերիտի փայլը ուժեղ
է), սֆենին, ռուտիլին: Ցիրկոնից և սֆենից հեշտ է
տարբերվում անագե հայելու ռեակցիայով (HCl-ի մեջ ցինկե
թիթեղի վրա վերականգնվում է, մակերևույթը պատվում է
մետաղական անագի բարակ թույլ թաղանթով, որը սկսում
է փայլել ֆիլտրային թղթով հատիկները շփելիս):

§2.Վոլֆրամիտ
2.1. Վոլֆրամիտի հատկությունները
Վոլֆրամը (գերմ. «Wolfram» – «գայլի փրփուր»; ըստ
անագի հանքանյութի խառնուրդների, որոնք ձուլման
ժամանակ կեղտոտում են մետաղի մակերևույթը, մեկ այլ
կարծիքով – Wolf- գայլ, շատակեր, անբարենպաստ է
ազդում երկաթի ձուլման վրա- ուտում է անագը, ինչպես
գայլը – ոչխարին) – (Fe, Mn)WO4 կազմի միներալ է:
Տեսակարար կշիռը 6,7-7,5գ/սմ2 է, կարծրությունը` 5-5,5:
Գույնը գորշից մինչև սև:
Տարբերվում է փխրունությամբ, հեշտությամբ ճեղքվում
է հերձման հարթություններին զուգահեռ, որի պատճառով
բուն հանքավայրից տեղատարվում է 2,5կմ-ից ոչ ավելի:
Վոլֆրամիտի կուտակումները գտնվում են նաև էլուվիալ
լանջային, իջվածքային և ոչ մեծ ձգվածություն ունեցող
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ալյուվիալ նստվածքներում (Словарь по геологии россыпей,
1985):
Հանդիպում է թիթեղաձև և անկյունավոր գնդված
հատիկների

ու

բյուրեղների ինչպես նաև կվարցի հետ

սերտաճուկների տեսքով (նկ. 30):

Նկ. 30.Վոլֆրամիտի հանդիպող ձևերը (նկարը
համացանցից)

Հանդիսանում է վոլֆրամային ցրոնների հիմնական
ցրոնառաջացնող միներալը:
Վոլֆրամի ստացման բուն աղբյուր են

կվարցային

երակները, գրեյզենները, և գրանիտային պեգմատիտները,
որոնք

բուն

վոլֆրամիտային

և

վոլֆրամիտ-

կասիտերիտային ցրոնների սկիզբն են դնում: Վոլֆրամիտը
որպես

ուղեկցող

մետաղ

հանդիպում

է

անագի,

հազվագյուտ մետաղների և ոսկու ցրոններում:
Խոշորագույն
Դաշնային
Կորեայում,

հանքավայրեր

կան

Հանրապետությունում,
Անդրբայկալում

Գերմանիայի
Չինաստանում,

(Ռուսաստան),

ԱՄՆ-ում

(Նևադա և Հարավային Դակոտա նահանգները, Կոլորադո
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գետի

ավազանը),

Բոլիվիայում,

Ֆրանսիայում,

Պորտուգալիայում, Իսպանիայում (Юбельт, 1978):

§ 3.Շեելիտ
3.1. Նրա հատկությունները
Շեելիտը CaWO4 –ի կազմի միներալ է, որն անվանվել է
գերմանացի քիմիկոս Շեելեի պատվին (1742-1786թթ.):
Խառնուրդներում երբեմն պարունակում է մինչև 15%
մոլիբդեն (մոլիբդոշեելիտ, զեյգերիտ), պղինձ – մինչև 30%
(կուպրոշեելիտ), հազվադեպ իտրիում և ցերիում (մինչև
1%):
Տեսակարար կշիռը 6,1գ/սմ3 է, կարծրությունը` 4,5-5:
Սովորաբար

անգույն

դեղնաշագանակագույն,

է,

մոխրասպիտակ,

նարնջագույն,

կարմիր,

կանաչավուն: Հանդիպում է երկբուրգ, կեղծ ութանիստ
բյուրեղներով, հատիկային և հոծ զանգվածի տեսքով (նկ.
31): Շագանակագույն բյուրեղները մինչև 100մմ չափերի
հանդիպում են Հարավային Կորեայում, Չինաստանում,
նարնջագույնը մինչև 40մմ չափերի` Չեխիայի կվարցային
երակներում, մինչև 70մմ չափերի բյուրեղներ` Իտալիայում
(Корбел, Новак, 2004):
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ա

բ

Նկ. 31. Շեելիտի հանդիպող ձևերը` ա – շեելիտի բյուրեղ,
Սիչուան, Չինաստան (Корбел,
Новак, 2004), բ – շեելիտի
բյուրեղներ, շեելիտի հատիկավոր և համատարած զանգվածներ
(նկարը համացանցից)

Հանդիպում

է

գրանիտային

պեգմատիտներում,

գրեյզեններում և մետամորֆային ապարներում: Շեելիտի
հանքավայրեր կան Կովկասում, Անդրբայկալում, ԱՄՆ-ում,
Գերմանիայի

Դաշնային

Հանրապետությունում:

Հայաստանում շեելիտը ամենատարածված միներալն է
բոլոր

վոլֆրամային

վոլֆրամի

մեծ

երևակումներում.

պարունակությամբ

Հանքավանի
մոլիբդեն–պղինձ-

վոլֆրամային հանքանյութերում, Մարգահովիտ գյուղի
ոսկու շեելիտային հանքայնացված շրջանում Աջեբաջ –
Գեղի գոտու սկարներում . և հատկապես, Կեֆաշենյան
սկարնային հանքավայրում:
Շեելիտը Հայաստանում հանդիպում է և գենետիկորեն
կապված
տարբեր

է

սկարների,
տիպի

կվարցացված

եղջերաքարերի,
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կոնտակտային
պորֆիրատեսք

գրանոդիորիտների,

ապլիտային

և

կվարցային

երակներում, մի շարք հիդրոթերմալ պղինձ-մոլիբդենային
հանքավայրերում,

ինչպես

նաև,

տարբեր

քանակի

պարունակությամբ, համարյա բոլոր շրջանների ալյուվիալ
նստվածքներում: Այնուամենայնիվ, նրա քանակությունը
գետաբերուկներում շատ քիչ է (Акопян, 1967):

§ 4. Տանտալ– նիոբատներ
Նիոբիումը և տանտալը հայտնի են որպես կարևոր
ստրատեգիական

մետաղներ,

որոնց

նկատմամբ

պահանջարկը մշտապես աճում է: Տանտալի և նիոբիումի
միներալներից
տանտալիտով

արդյունաբերական
և

պիրոքլորով

են

հարուստ

կոլումբիտով,
գրանիտները

(Նիգերիս, Բրազիլիա):

4.1. Կոլումբիտ-տանտալիտ
Իզոմորֆ շարքի միներալներ են, որոնց սահմանային
անդամներն են կոլումբիտը (Fe, Mn)·Nb2O6 և տանտալիտը
(F,eMn) ·Ta2O6 : Ta2O6 և Nb2O6-ի պարունակությունը
կոլումբիտում հավասար է համապատասխանաբար 1-20%
և 59-76%, իսկ տանտալիտում` 63-86% և 0,2-20%: Կան նաև
անագի (Sn), վոլֆրամի (W), ուրանի (U) և տիտանի ( Ti)
խառնուրդներ: Կոլումբիտի տեսակարար կշիռը 5,2-6,4գ/սմ3
է, տանտալիտին`6,4-8,2գ/սմ3; կարծրությունը` 6-6,5 (մեծը
տանտալիտն է):
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Հանդիպում

են

թիթեղաձև,

հաստ

աղյուսաձև,

պրիզմաձև տեսքով, հազվադեպ պրիզմաերկբրգաձև և
իզոմետրիկ բյուրեղներով` հաճախակի նմանակներով և
սերտաճումներով:

Ցրոններում

հանդիպում

են

անկյունավոր և տարբեր գնդվածության հատիկներ (նկ. 32 33):

Նկ. 32. Կոլումբիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)

Նկ. 33. Տանտալիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)
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Այդ

միներալները

կապված

են

լեյկոկրատային

հազվագյուտ մետաղային գրանիտների և պեգմատիտների,
ալկալային

և

ենթալկալային

պեգմատիտների,

գրանիտների

մետասոմատիտների

և
և

կարբոնատիտների հետ: Նրանք կարևոր ցրոնառաջացնող
հազվագյուտ մետաղների միներալներ են,

իսկ անագային

ցրոններում` ուղեկցող միներալներ:
Տանտալիտտանտալի

կոլումբիտի

ստացման

ցրոնները

կարևոր

նիոբիումի

աղբյուր

են:

ու

Նրանք

սովորաբար հանդիպում են կոմպլեքսային ցրոնների մեջ,
որոնք պարունակում են նաև կասիտերիտ, վոլֆրամիտ,
բաստենզիտ, պարիզիտ և այլ միներալներ:
Կոլումբիտ-

տանտալիտը

բավականին

կայուն

միներալներ են և ցրոններում կարող են հանդիպել սնման
աղբյուրից մինչև 5կմ հեռավորության վրա: Եթե նրանք
ենթարկվել են քիմիական հողմահարման, ապա արագ
քայքայվում են օքսիդացման և տանտալի ու նիոբիումի
դուրս բերման շնորհիվ և արագ մաշվում են:
Այդ

միներալներից

առավել

արժեքավոր

է

տանտալիտը: 1մ ապարի մեջ, նրա մինչև տասնյակ գրամ
3

պարունակության դեպքում ստանում է արդյունաբերական
նշանակություն:

Այնուամենայնիվ,

կոլումբիտ

-

տանտալիտի արդյունաբերական ցրոնները բավականին
հազվադեպ

են:

Նրանց

համար
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առավել

բնորոշ

են

էլյուվիալ-դելյուվիալ

և

քիչ

քանակությամբ

ալյուվիալ

արդյունաբերական ցրոնները:

4.2. Պիրոքլոր
Պիրոքլորը (հունարեն «քլորոս» – կանաչ, քանի որ
միներալը շիկացնելիս կանաչում է) պատկանում է (Na,Ca)2
Nb2O6 (OH,F), Ta2O6F-ի բարդ օքսիդների շարքին: Նրա մեջ
Nb2O5 –ի քանակությունը հասնում է 52-71%, Ta2O5–ի`մինչև
7%: Խառնուրդները ներկայացված են Y, TR, U, Th, Fe, Ti-ով:
Տեսակարար

կշիռը

փոփոխվում

սահմաններում`

կախված

խառնուրդներից,

կարծրությունը`

է

կազմի
5-5,5

4,2-6,4գ/սմ3-ի
մեջ
է:

մտնող
Գույնը

դեղնաշագանակագույն է, շագանակագույն, սև: Հանդիպում
է ութանիստ բյուրեղների և նրանց կտորների տեսքով,
ինչպես նաև անկանոն հատիկներով (նկ. 34):

Նկ. 34. Պիրոքլորի բյուրեղներ, Ուրալ, Ռուսաստան (Корбел,
Новак, 2004)
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Մինչև

20մմ

չափերի

պիրոքլորի

բյուրեղները

հանդիպում են Ուրալում, մինչև 10մմ- Տանզանիայում:
Բյուրեղներ կան նաև Կանադայում և Զաիրում:
Միներալը ռադիոակտիվ է (պարունակում է ուրանի և
թորիումի

խառնուրդներ):

Հիմքային

ապարներում

ցիրկոնի, աստրոֆիլիտի և այլ միներալների հետ միասին
մագմայական

է:

Հանքավայրերի

գերիշխող

տիպը

հանդիսանում է ալկալային սիենիտների և հատկապես
կարբոնատիտների հողմնահարման կեղևը:
Պիրոքլորի ամենահայտնի հանքավայրը գտնվում է
Նիգերիայում:Նիոբիումի, ուրանի և թորիումի հանքանյութ
է:
Պիրոքլորը դասվում է փխրուն միներալների շարքին,
հիպերգենեզի գոտում այն նվազ կայուն է, բավականին
արագ քայքայվում է մինչև փոշենման վիճակին հասնելը:
Այստեղից պարզ է դառնում, թե ինչու պիրոքլորը
կարող է կուտակվել միայն արմատական հանքավայրերից
ոչ շատ հեռու:
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ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՏԻՏԱՆԱՑԻՐԿՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՀՈՂԵՐԻ
ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐ

§ 1. Ցիրկոն
Ցիրկոնը (արաբական «ցերկվին» կամ պարսկերեն –
«ցարգուն» ոսկե բառից) պատկանում է Zr Si O4 կազմի
սիլիկատների շարքին:
Ցիրկոնի

տարատեսակները

ներկայացված

են

ժարգոնով (դեղին, ոսկեդեղին), գիացինտով (կարմիր,
նարանջագույն, կարմրագորշ, վարդագույն), մատարային
ալմաստով (անգույն, թափանցիկ), ստարլիտով (կապույտ,
երկնագույն): Ոսկերչական թափանցիկ տարատեսակները
շատ հազվադեպ են (Куликов, Буканов, 1988):
Ցիրկոնի գույնը փոխվում է ընդարձակ տիրույթներում.
անգույն, դեղին, գորշ, վարդագույն, վառ կարմիր, բաց
կանաչ,

կաթնասպիտակ,

նարնջագույն:

շագանակագույն,

Գունավորումը

թուլանում

է

կարմիր,
բյուրեղի

կենտրոնից դեպի եզրերը: Սովորաբար գունավորումը
կախված

է

մագմայում

ուրանի

պարունակությունից

երբեմն պայմանավորված է այլ միներալներով կամ էլ
բյուրեղի ճեղքերում հիդրօքսիդների կուտակումով:

Մալակոնը կամ ցիրտոլիտը-ցիրկոնի տարատեսակ է,
որը հարուստ է ռադիոակտիվ նյութերով. քայքայվում է
խառնուրդների ռադիոակտիվ ճառագայթման արդյունքում,
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անթափանց է կամ լուսաթափանց: Ուժեղ ալմաստային
փայլ ունի:
Միներալում
տեղակալվում

ցիրկոնը
է

(Zr)

սովորաբար

հաֆնիումով

(Hf).

իզոմորֆ
ZrO2

–ի

պարունակությունը կազմում է 60-67%, HfO2-ինը – մինչև
5%, հազվադեպ` 22-24%: Երբեմն լինում են սկանդիումի
(Sc),

թորիումի

(Th),

իտրիումի

(Y),

ուրանի

(U)

խառնուրդներ (Словарь по геологии россыпей, 1985):
Տեսակարար կշիռը 4,58-4,7գ/սմ3, կարծրությունը` 7-8,
երբեմն իջնում է մինչև 6:
Հանդիպում
պրիզմայական

է

երկար

պրիզմայական

բյուրեղների,

և

ողորկված

և

կարճ
գնդաձև

հատիկների տեսքով (նկ. 35): Ցիրկոնը սովորաբար շատ
կամ քիչ ռադիոակտիվ է:
 Կարմրագորշ և դեղին գույնի բեկորներով ու
գնդված հատիկներով ցիրկոնը նման է կասիտերիտին և
ռուտիլին (առաջինից տարբերվում է թույլ երկբեկմամբ,
իսկ

ռուտիլից՝

ավելի թույլ

փայլով,

հատիկի

հարթ

մակերեսով, ավելի թույլ լուսաբեկմամբ և երկբեկմամբ).
 Ողորկված

հատիկներով

ցիրկոնը

նման

է

մոնացիտին (տարբերվում է ուղիղ մարումով).
 Երբեմն նման է կլինոցոիզիտին (տարբերվում է
օպտիկական հատկություններով).
 Ողորկված

և

անկյունային

մալակոնը հաճախ նման է լեյկոքսենին.
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հատիկներով

Ցիրկոնը դասվում է քիմիական և մեխանիկական
բարձր կայունությամբ միներալների շարքին, թթուները
նրա վրա համարյա չեն ազդում:
Ցիրկոնի
հիմնական
հանքավայրերը
գրանիտոիդներն են, հաճախ մետամորֆիկ ապարները:
Ցիրկոնի մեծ կուտակումներ են նկատվում նեֆելինային
սիենիտներում և պեգմատիտներում: Տվյալ միներալի
խոշոր կուտակումներ կան Կոլայի թերակղզու ալկալային
ապարներում, Նորվեգիայի հարավի սիենիտներում և
պեգմատիտներում, ինչպես նաև Ուրալում:

ա
բ
գ
Նկ. 35. Ցիրկոնի բյուրեղներ` ա - 1-5 երկարապրիզմայական
բյուրեղներ, 6-7- ցիրտոլիտի բյուրեղների սերտաճումներ, 8 –
ապարիտի և ցիրկոնի սերտաճում, 9- քսենոտիմի և ցիրկոնի
սերտաճում, 10-11 – կալիումային գրանիտներին բնորոշ
բյուրեղներ, 12-13 – նատրիումային գրանիտներին բնորոշ, 14-17
– գրանիտոիդների հիմնական տարատեսակներին բնորոշ, 1821- ուշ գեներացիայի ցիրտոլիտի բյուրեղներ (Ляхович, 1968), բ ցիրկոնի բյուրեղ (x20մմ, Վիշնյովի լեռներ Ուրալ) (Корбел, Новак,
2004), գ - նկար համացանցից
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§ 2. Իլմենիտ
Իլմենիտը (տիտանային երկաթաքար, կրիչտոնիտ) FeTiO3 կազմի միներալ է: Անվանված է Իլմենյան լեռների
անունով (Հարավային Ուրալ), որտեղ և առաջին անգամ
այն գտնվել է: Նրա տարատեսակներին բնորոշ են

Mg,

Mn,Sc,V

Fe+2

և

այլն

խառնուրդները:

Օրինակ`

փոխարինումը մագնեզիումով Mg+2 և մանգանով Mn+2
բերում է գեյկիլիտի (Mg TiO3 )և պիրոֆանիտի (Mn TiO3)
առաջացմանը: Իլմենիտը ռուտիլի, լեյկոքսենի և վերջին
ժամանակներս

անատազի

հետ

միասին

տիտանի

ստացման հիմնական աղբյուրն է: Գույնը դեղնասև է,
դարչնասև, (պիրոֆանիտը մուգ կարմիր է) մետաղական
կամ կիսամետաղական փայլով; Տեսակարար կշիռը 4,55գ/սմ3, կարծրությունը՝ 5-6:
Հանդիպում է ոչ կանոնավոր հատիկների, հաստ
աղյուսաձև

բյուրեղների,

շեղանկյունանիստերի,

վատ

հատիկավոր

ձևավորված

և

համատարած

զանգվածների տեսքով: Բյուրեղների մակերեսին հաճախ
ստվերագծում

կա:

Բյուրեղների

և

հատիկների

մակերևույթը անհարթ է, փոսիկավոր: Խորացումները
հաճախ լցված են մարմնադեղին լեյկոքսենով և սֆենի
մոխրագույն
սֆենի,

բյուրեղներով:

մագնետիտի,

Հաճախակի

կորունդի

(Ляхович,1968) - նկ. 36:
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հետ

են

իլմենիտի

սերտաճումները

ա

բ

գ
Նկ. 36. Իլմենիտի հանդիպող ձևերը` ա - (Ляхович, 1968);
բ - (Корбел, Новак, 2004),
գ - նկարը համացանցից

Իլմենիտը ժայթքման և մետամորֆային

ապարերի,

ինչպես նաև ցրոններին բնորոշ միներալի: Միջին և
հիմքային կազմի ապարներում TiO2-ի պարունակությունը
հասնում

է

2%-ի,

գրանիտոիդներում-

200-500գ/տ

առավելագույն` 6000 գ/տ (Кащеев, Кушнарев, 1976; Ляхович,
1968):
Հանդիպում է պիրոտինի, ռուտիլի, մագնետիտի և այլ
միներալների զուգորդություններում: Հայտնի են նրա մինչև
30 կգ քաշով բյուրեղները (Բանկրոֆտի Ֆարադեյ հանքը,
Օնտարիո,

Կանադա):

Իլմենիտի

բուն

Իլմենյան

լեռներում

(Ռուսաստան),

հանքեր

կան

Նորվեգիայում,

Կանադայում ԱՄՆ-ում: Դրանցից այժմ շահագործվում են
միայն երկուսը – Կանադայում և Նորվեգիայում:
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Անկանոն հատիկներով և բեկորատված իլմենիտը
գույնով և փայլով նման է.
 Քրոմշպինելիդներին (տարբերությունը - իլմենիտը
իմերսիոն հեղուկներում անթափանց է և անիզոտրոպ) ;
 Կոլումբիտ - տանտալիտի խմբի միներալներին (կոլումբիտից

տարբերվում

բացակայությամբ,

է

օպտիկական

թերթայնության
անիզոտրոպության

պակաս հստակությամբ և տիտանի նկատմամբ դրական
ռեակցիայով); HCl-ի և HNO3-ի մեջ իլմենիտը չի լուծվում:
Եռացնելիս քայքայվում է H2SO4 –ի մեջ: Հաճախ խառնվում է
լեյկոքսենի

հետ,

որը

նրա

հատիկների

մակերեսին

առաջացնում է գորշ դեղին կամ սպիտակավուն խիտ
քսվածքներ և կուտակումներ:

§ 3. Ռուտիլ
Ռուտիլը

(rutilus

դեղնակարմիր

)

–

կարմրավուն,

TiO2կազմի

վառ

միներալ

կարմիր,
է,

որի

պարունակությունը կազմում է 89-98% (հաճախ անգամ
94%): Խառնուրդներից հայտնի է սկանդիումը ( Sc ) և
տանտալը

(Ta):

միներալների

Ռուտիլը

հետ

տիտան

տիտան

պարունակող

ստանալու

այլ

հիմնական

աղբյուրներից մեկն է: Հոմանիշը - շերլ կարմիր:
Ռուտիլի գույնը կարմրի տարբեր երանգներն են, գորշը,
դեղինը, նարնջագույն դեղինը , գորշադեղինը, սևը, գունատ
կանաչավունը, սպիտակավունը:
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Գունավորման ինտենսիվությունը կախված է երկաթի
պարունակությունից:
Սև ռուտիլը հարուստ է Fe2O3-ով, որը կոչվում է նիգրին
(niger – սև) իսկ այն ռուտիլը որը հարուստ է Fe(Ta,Nb)2O6 ով` (մինչև 50%) ստրյուվերիտ (Ստրյուվերի ազգանունով):
Տեսակարար

կշիռը

4,2գ/սմ3

է

(նիգերինի

և

իլմենոռուտիլի համար-4,9-5գ/սմ3) ; կարծրությունը 6-6,5 է,
փխրուն է, ճզմվում է շատ մեծ դժվարությամբ:
Փայլն

ուժեղ

կառուցվածք

ալմաստային

ունեցողների

մոտ

է,

ագրեգատային

թանձր:

Նիգրինը

բնութագրվում է խեժանման կամ երբեմն մետաղական
փայլով:
Իմերսիոն

լուծույթներում

ռուտիլը

ունի

բարձր

կարգերի ինտերֆերենցման գույներ:
Ռուտիլին բնորոշ են կարճապրիզմային, սյունաձև
ակոսավոր բյուրեղները և համատարած զանգվածները:
Գրանիտում

ռուտիլը

հանդիպում

է

կլորավուն

երկարավուն հատիկներով և խիստ հարթված կողերով,
պրիզմային բյուրեղներով: Հազվադեպ են հանդիպում
բյուրեղների

ծնկաձև

նմանակներ

կամ

խրձաձև

սերտաճումներ: Ցրոններում ռուտիլը ունի անկյունավոր և
հարթացված անկյունավոր հատիկների ձև, երբեմն լավ և
կատարյալ
հատիկների

գնդված
ձև;

բնորոշ

խորդուբորդ
են

ծնկաձև

մակերեսներով
նմանակները,

պրիզմային ասեղնաձև բյուրեղները և նրանց կտորները,
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միլիմետրի հարյուրերրորդականից մինչև 0,2 մմ չափերի
հատիկները (նկ. 37): Հայտնի են ռուտիլի մինչև 150մմ –ի
հասնող խոշոր գտածոներ Գրեյբս –Մաունտինի (Ջորջիա,
ԱՄՆ) հանքավայրից:
Ռուտիլը նման է.
 ցիրկոնին -երկբեկման ուժը անհամեմատ թույլ է;
 կասիտերիտին -երկբեկման ուժը և բեկման ցուցիչը
ցածր են;
 անատազին – արտակարգ բարձր երկբեկման ուժով
և դրական օպտիկական նշանով
 բրուկիտին (տարբերությունը – ռուտիլը միառանցք
է, բրուկիտը երկառանցք է):
Ռուտիլը բավականին կայուն է թթուների նկատմամբ,
ունի բարձր աբրազիոն կայունություն, որի համար կարող
է հեռանալ բուն հանքավայրից տասնյակ և հարյուրավոր
կիլոմետրեր:

ա

բ

գ

Նկ. 37. Ռուտիլի բյուրեղներ և հատիկներ` ա – 48մմ,
Բայա, Բրազիլիա, բ – 21մմ,
Նովու- Օրիզոնտի, Բրազիլիա (Корбел, Новак, 2004), գ –
նկար համացանցից
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Բնության մեջ ռուտիլը շատ տարածված է: Այն մեծ
քանակությամբ առկա է մետամորֆային ապարներում–
գնեյսներում, թերթաքարերում, ամֆիբոլիտներում և այլն,
գաբբրո – անորթոզիտային զանգվածներում և (Նելսոն,
Ամխերստ հանքավայրերը

Վիրջինիայի նահանգ, ԱՄՆ);

որպես ուղեկից միներալ– գրանիտոիդներում (Трохачев,
Костюнина, 1960):
Հայաստանում

ռուտիլի

արդյունաբերական

պարունակությունը կապված է Արզականի (մինչքեմբրյան)
ակտինոլիտ (ամֆիբոլիտ) - մետոմորֆային թերթաքարերի
հետ, որտեղ ռուտիլը ներկայացված է ասեղնաձև 3մմ և
ավելի մեծ չափերի` ալ կարմրից մինչև նարնջագույն գույնի
բյուրեղներով:
1967-1973թթ.
կատարած

և

1975-1977թթ.

հետազոտությունները

Բ.Դ.
ցույց

Հակոբյանի
տվեցին,

որ

ակտինոլիտ- ռուտիլային թերթաքարերը երևակվում են
Ծաղկունյաց
ուղղության

լեռների

հյուսիս-հյուսիս-արևմտյան

լեռնաճյուղերում

ավելի

քան

2կմ

ձգվածությամբ (40մ լայնության և միջինը 10մ հզորությամբ;
որտեղ TiO2 –ի պարունակությունը կազմում է

1,42-

2,78%:Ռուտիլը լայնորեն տարածված է տարբեր ծագման
ցրոններում: Այն առաջացնում է խոշոր և հարուստ
համալիր

ցրոններ`

իլմենիտի,

ցիրկոնի,

մոնացիտի,

տոպազի հետ: Վերը նշված Արզականի բուն հանքավայրից
դեպի հարավ հայտնի են Ապարանի ռուտիլի ցրոնները,
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որոնք երևակվում են Մելիքգյուղի մոտակայքում: Ռուտիլ
պարունակվում է խայտաբղետ կավերի, ավազակավային
նստվածքների և ավազների

շերտախմբերում, որոնք

իրենցից ներկայացնում են ֆիզիկական հողմահարման
նյութեր

և

Արզականի

ռուտիլային

թերթաքարերի

ցրոնների

ձգվածությունը

վերանստեցումներ:
Ռուտիլ

պարունակող

կազմում է 6-7կմ, ունեն

3,5կմ երկարություն

և 31-90մ

հզորություն: Ցրոնների սահմաններում առանձնանում է
ռուտիլով հարստացված մինչև 3,5կմ ձգվածությամբ, 50մ
միջին խորությամբ թաղված ցրոնների մարմինը, որտեղ
ռուտիլի միջին պարունակությունը հասնում է 461գ.մ3 :

§ 4. Լեյկոքսեն
Լեյկոքսենը – TiO2 կազմի միներալ է, որը քիմիական
հողմահարման պայմաններում է տիտան պարունակող
շատ միներալների քայքայման հիմնական երկրորդային
արդյունք (հիմնականում իլմենիտի):
Տիտանի հանքանյութ է: Միներալի անվանումը ծագում
է «քսենոս» բառից, որը նշանակում է «խորթ, օտար»:
Տեսակարար կշիռը 3,3-4,1գ/սմ3 է; կարծրությունը `2,5-5,9:
Գույնը

սպիտակավուն

շագանակագույն,

գորշ,

է,

կաթնադեղին,

մոխրագույն;

փոշի

գորշ

վիճակում

սպիտակ կամ դարչնավուն: Հանդիպում է անկանոն,
անկյունավոր, բայց հաճախ այս կամ այն աստիճանի
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գնդված մինչև համարյա կլոր և բլիթաձև հատիկների
տեսքով:
Գնդված

հատիկներն

առանձնանում

են

հարթ,

փայլեցված լաքապատ մակերևույթի տեսքով, հազվադեպ –
անհարթ և փայլատ: Հաճախակի են լեյկոքսենի ըստ
իլմենիտի

պսևդոմորֆոզները

տիտանոմագնետիտի,

բրուկիտի,

երբեմն
անատազի,

ըստ
սֆենի,

պերովսկիտի:
Առանձին

հատիկներում

նման

է

մալակոնին,

փայտանման անագին, կոլոմորֆ բադելեիտին, կոլոֆանին:
Բոլոր թվարկված միներալներից տարբերվում է տիտանի
նկատմամբ ռեակցիայով (Ti): Լեյկոքսենի աղբյուր են
տիտան պարունակող բազմապիսի ապարները, որոնք
ենթարկվել են խորը քիմիական հողմահարման:
Լեյկոքսենում TiO2-ի պարունակությունը 47-97% է, ջրի
պարունակությանը բաժին է ընկնում 1-2%,, մնացածը
զանազան խառնուրդներ են (քայքայման նյութեր):

§ 5. Մոնացիտ
Մոնացիտը
(հունարեն
«մոնախոս»
–միայնակ)
հանդիպում է առանձին հատիկների տեսքով: Այստեղից էլ
նրա անվանումը: CePO4 կազմի միներալ է (Корбел, Новак ,
2004), (Ce, La) [PO4] (Словарь по геологии россыпей, 1985) :
Կան խառնուրդներ թորիումի (Th – չերալիտում ThO2-ը
կազմում է մինչև 28%, SiO2, իտրիումի (Y), ոչ մեծ
քանակությամբ - ուրան (U), կապար (Pb), երբեմն
կալցիում(Ca), երկաթ, ալյումին, վանադիում:
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Գույնը սաթադեղին է, դարչնավուն դեղին, ոսկեգույն
դեղին, բաց շագանակագույն, կարմրաշագանակագույն,
նարնջագույն,

վարդագույն,

դեղնականաչավուն,

մոխրականաչ, երբեմն անգույն: Գունատ դեղին մոնացիտը
– վաղ գեներացիայի արդյունք է, իսկ մուգ դարչնագույն
խոշոր բյուրեղները ` ուշ գեներացիայի:
Մոնացիտի գունավորումը կարող է պայմանավորված
լինել երկաթի օքսիդի և ենթօքսիդի պարունակության
քանակով:

Կարմրադարչնագույն

բծերը

բյուրեղի

մակերևույթին պայմանավորված են ցերիումի օքսիդային
միացությունների առկայությամբ:
Փայլը հագեցած է, երբեմն խեժային: Լավ գնդված
հատիկներն ունեն հարթ մակերևույթ և ուժեղ փայլ
(ապակենման):
Տեսակարար կշիռը 4.6-5,5գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5-5,5:
Հեշտ է ճզմվում (դրանով այն իր գնդված հատիկային
վիճակում

տարբերվում

է

իրեն

հիշեցնող

ցիրկոնից,

ստավրոլիտից, տուրմալինից):
H2SO4-ի մեջ թրջված մոնացիտը սպիրտայրոցի կրակը
գունավորում է կապտականաչ գույնով:
Հանդիպում է երկարպրիզմայական և թիթեղավոր
բյուրեղներով,

հատիկներով,

ցրոններում

մոնացիտը

ներկայացված է թիթեղավոր, անկյունավոր գնդված լավ
կլորացված ձվաձև կամ էլիպսոիդային տափակեցված
հատիկներով (նկ. 38):
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ա

բ

գ

դ

Նկ. 38. Մոնացիտի բյուրեղների (ա) (Ляхович, 1968) և
հատիկների ցրոններից (բ), 31մմ չափի բյուրեղ Բրազիլիայի
Ֆելիսիու հանքավայրից (գ ) (Корбел, Новак , 2004 ), բյուրեղների
նկարներ համացանցից (դ)

Մինչև

200

մմ

չափի

պրիզմայաձև

բյուրեղներ

հանդիպում են Հյուսիսային Կարոլինայում և Կոլորադոյում
(ԱՄՆ),

Նորվեգիայում,

տարածված

են

մի

Մադագասկարում

քանի

կիլոգրամ

(այստեղ

քաշ

ունեցող

համատարած զանգվածներ); 200 մմ չափի բյուրեղները
բնորոշ

են

Ժերայես,

Ժագուարասու
Բրազիլիա):

մագմայական

է

հանքավայրում

Ըստ
հիմնային

ծագման

(Մինասմոնացիտը

պեգմատիտներում,

գրանոդիորիտներում,

գրանիտներում,

սիենիտներում,

կարբոնատիտներում;

հիդրոթերմալ`ալպիական

տիպի

երակներում և գնեյսներում; մետամորֆային` գնեյսներում:
Տարածված

է

ցրոններում:

Մոնացիտը

խմբակցում

է

ապատիտների, քսենոտիմի և ցիրկոնի հետ, հանդիպում է
ապարների

մեջ

ներփակված

տեսքով:
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առանձին

հատիկների

Մոնացիտի խոշոր հայտնի հանքավայրեր
Հարավային

Նորվեգիայում,

կան

Մադագասկարում,

Հնդկաստանում (Տրավանկուրի ավազներ), Շրի Լանկայում,
Բրազիլիայում, Ավստրալիայում;
Մոնացիտը հազվագյուտ հողերի հանքաքար է: Ըստ
Պ.Կորբելի և Մ. Նովակի (Корбел, Новак, 2004) մոնացիտը
նաև ռադիոակտիվ միներալ է: Վ.Վ. Լյախովիչը (Ляхович,
1968),

մոնացիտը վերագրում է խիստ ռադիոակտիվ

միներալների շարքին:

§ 6. Քսենոտիմ
Քսենոտիմը (հունարեն «քսենոս» նշանակում է օտար
«խորթ» , «տիմի» – «պատիվ» ) - միներալ, որն իրենից
ներկայացնում է իտրիումի ֆոսֆատ (YPO4): Սովորաբար
պարունակում է էրբիումի (Er), ցերիումի (Ce), լանթանի
(La),

սկանդիումի

բերիլիումի

(Be),

(Sc),

թորիումի

կալցիումի

(Th),

(Ca),

ուրանի
ցիրկոնի

(U),
(Zr)

խառնուրդներ: Կառուցվածքով նման է ցիրկոնին: Գույնը
բազմազան է. դեղնադարչնագույն, դարչնակարմրավուն,
դեղնավուն, շագանակագույն, գորշ, կանաչավուն, անգույն:
Տեսակարար կշիռը 4,4-5,1գ/սմ3 է. կարծրությունը` 4-5:
Հանդիպում է երկարապրիզմայինից մինչև աղյուսաձև
բյուրեղների, դրանց կտորների, բյուրեղային սերտաճերի,
տարբեր գնդված հատիկների ձևով (նկ. 39):
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ա

բ
գ
Նկ. 39. Քսենոտիմի բյուրեղները` ա – գրանիտներից
(Ляхович, 1968), բ – x14մմ, ԱՄՆ (Корбел, Новак, 2004), գ քսենոտիմի նկարներ համացանցից

Մինչև 100մմ չափերի պրիզմային բյուրեղները հայտնի
են

Նորվեգիայում,

Շվեդիայում,

Ճապոնիայում,

Մադագասկարում, իսկ մինչև 20մմ չափեր ունեցողները`
Շվեյցարիայում: Մագմայական ծագման է – գրանիտային և
պեգմատիտներում և սիենիտներում ու գրանիտներում,
հիդրոթերմալ

–

ալպյան

տիպի

երակներում,

մետամորֆային` գնեյսներում: Երբեմն թույլ ռադիոակտիվ
է:
Նման

է

դժվարությամբ

ցիրկոնին
է

ու

մոնացիտին:

տարբերվում`

իր

Առաջինից

փոքր

բեկման

ցուցիչներով, մեծ երկբեկման ուժով, լավ հերձումով և
նմանակներով,

իսկ

միառանցքայնությամբ:

մոնացիտից`

իր

Քսենոտիմը

երկբեկմամբ

և

կայուն

է

հողմնահարման նկատմամբ, հղկակայուն է, դրա համար էլ
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շատ լավ պահպանվում է երկար տարածություններ
տեղափոխման

ժամանակ:

Քսենոտիմը

հազվագյուտ

հողերի հանքանյութ է:

§ 7. Էվքսենիտ
Էվքսենիտը (հունական «էվքսենոս» – հյուրընկալ; իր
մեջ հազվադեպ էլեմենտների պարունակության առումով) (Y,Ca,Ce, U, Th) (Nb,Ti, Ta)2O6

կազմի միներալ է, որն

իրենից ներկայացնում է իտրիումի և հազվագյուտ հողերի
(Ce) տանտալ-նիոբատ: Տիտանի գերակշռման ժամանակ
վեր է ածվում պոլիկրազի:
Գույնը սև է, երբեմն դարչնագույն կամ կանաչավուն:
Փայլն ալմաստային է` խեժային երանգով (այլ տվյալներով
- ապակյա): Կոտրվածքը խոռոչավոր է: Փխրուն է: Լուծվում
է HF և H2SO4 թթուների խառնուրդում: Խիստ ռադիոակտիվ
է:
Տեսակարար կշիռը 4,3-5,8գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5,5,6,5:
Հանդիպում է պրիզմայաձև, երբեմն տափակացված
բյուրեղներով,0,1-5,0մմ

չափերի

կտորներով,

անկանոն

հատիկներով, հոծ զանգվածներով (նկ. 40):
Էվքսենիտի աղբյուր են հանդիսանում հազվագյուտ
հողերի

գրանիտային

պեգմատիտները,

ալբիտ- սպոդումենային պեգմատիտները:
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հազվադեպ`

Նկ.40. Էվքսենիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)

§ 8. Լոպարիտ
Լոպարիտը (նախկին անվանումը սաամի –լոպարի) (Na,Ce, Ca) (Ti, Nb)O3 կազմի միներալ է, որը պատկանում է
պերովսկիտի

խմբին:

ZTR

ցերիումային

խումբը

լոպարիտում կազմում է 30-33,5%, Nb2O3 –ինը` 8-12%,Ta2O5
–ինը` 0,6-0,8%: Կան նաև Th –ի և այլ էլեմենտների
խառնուրդներ:

Տեսակարար

կշիռը

4,6գ/սմ3

է;

կարծրությունը` 5,5-6,0: Հիպերգենեզի գոտում բավականին
կայուն է: Լոպարիտը նեֆելինային ապարների շարքի
տարատեսակների`

մալինյիտի,

ուրտիտի

ակցեսոր

միներալ է և այդ ապարների լվացումից առաջացած
ցրոններին բնորոշ միներալ է (Նկ. 41):
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Նկ.41. Լոպարիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)

§ 9. Անատազ
Անատազը (անատազիս – երկարացում, ձգում) TiՕ2
կազմի

միներալ

է,

տարբերվում

է

ռուտիլից

իր

կառուցվածքով և վերջինիս համեմատ առավել հազվադեպ
է հանդիպում: Պարունակում է երկաթի, երբեմն անագի,
նիոբիումի խառնուրդներ (մինչև 2,16% Nb2O3):
Գույնը

սևագորշ

է,

շագանակագույն,

կարմրաշագանակագույն, կապույտ, դարչնագույն, դեղին,
երբեմն անգույն, հազվադեպ երկնագույն-կանաչ, գորշկանաչավուն:

Փոշիացված

վիճակում

սպիտակ

է,

երկնագույն, գունատ գորշ և դեղնավուն: Գունավորումը
հաճախ տեղաբաշխվում է բծերով կամ զոնայական:
Մակերևույթը սովորաբար հարթ չէ, փոսիկավոր է և
կոպիտ անհարթ:
Փայլը ալմաստային է, բյուրեղի մուգ ներկված եզրերին
երբեմն մետաղատեսք, հատիկավոր

ագրեգատներում`

հագեցած: Քիմիապես կայուն է` թթուներում անլուծելի, չի
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հալչում: 620-6500 C տաքացնելիս (այլ տվյալներով - մինչև
800-8500C) վեր է ածվում ռուտիլի: Բավականին փուխր է,
հեշտ է ճզմվում:
Տեսակարար կշիռը 3,8-4,0գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5,5-6:
Վերջին ժամանակներս անատազը դիտարկվում է որպես
տիտան ստանալու հիմնական աղբյուր:
Հանդիպում է աղյուսաձև, պրիզմայաձև կամ բրգաձև
բյուրեղներով և կատարյալ հերձմամբ օժտված անկանոն
հատիկներով (Նկ. 42.):

ա

բ

Նկ.42. Անատազի բյուրեղները` ա – 16մմ,
Խարդանգերվիդդա, Նորվեգիա (Корбел, Новак, 2004),
բ – գրանիտից (Ляхович, 1968)

Մինչև

50մմ

չափի

բյուրեղներ

հանդիպում

են

Շվեյցարիայում, մինչև 30մմ չափի կապտասև բյուրեղներ
Նորվեգիայում, մինչև 15մմ – Մերձբևեռային Ուրալում,
մինչև 30մմ – ԱՄՆ-ի Կոլորադո նահանգում (Корбел, Новак,
2004):
Անատազը նման է


իր բյուրեղներում երբեմն շպինելին;
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երկնագույն և կապույտ անկանոն ու գնդված

հատիկներով – կորունդին (այդ երկուսից տարբերվում է
ճզմման նկատմամբ ավելի քիչ դիմադրությամբ, ուժեղ
ալմաստային փայլով և օպտիկական հատկություններով );


դեղնադարչնագույն

և

դարչնագույն

ագրեգատային կառուցվածքային հատիկներով – ռուտիլից
(տարբերվում

է

երկբեկման

համեմատաբար

ցածր

մեծությամբ և օպտիկական բացասական նշանով):
Անատազի աղբյուր են հանդիսանում փայլարային
և քլորիդային թերթաքարերը, պեգմատիտները, ալպյան
տիպի

երակները,

տարբեր

ապարների

տարածական

հողմնահարման կեղևները (Словарь по геологии россыпей,
1985): Անատազի հայտնի
Թյուրինգյան

աղբյուրներ կան Հարցում և

անտառներում,

Սեն

–

Գոտարդում

(Շվեցարիա), Հյուսիսային Ուրալում, Բրազիլիայում: Այն
առաջանում է նաև իլմենիտի քայքայման արդյունքում:

§ 10. Բրուկիտ
Բրուկիտը (Brookite –այդպես է անվանվել ի պատիվ
անգլիացի միներոլոգ Գ.Ջ.Բրուկի- 1771-1857)- TiO2 կազմի
միներալ է: Երբեմն պարունակում է Fe և Nb խառնուրդներ:
Քիմիական կազմով նման է ռուտիլին և անատազին: Ավելի
հազվադեպ է հանդիպում քան ռուտիլը: Բրուկիտը տիտան
ստանալու աղբյուրներից մեկն է:
Գույնը

բաց

է,

դեղնաշագանակագույն,

մինչև
սև,
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մուգ

շագանակագույն,

սաթադեղին,

հազվադեպ

դարչնաշագանակագույն,

դարչնակարմրավուն,

մուգ

դարչնագույն, կանաչադարչնագույն: Հաճախ նկատվում է
զոնայական գունավորում, սովորաբար բծավոր` տարբեր
գույների

անկանոն

տեղաբաշխմամբ,

հազվադեպ`

հատվածների և շերտերի տեսքով:
Թափանցիկ
արտահայտված

է,

հազվադեպ`

ալմաստային

է,

անթափանց:
մաշված

և

Փայլը
գնդված

հատիկների մակերևույթին` ուժեղ:
Տեսակարար կշիռը 3,9-4,2գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5-6:
Քիմիական հողմնահարման նկատմամբ կայուն է: Փխրուն
է, ճզմվում է մեծ դժվարությամբ (ինչպես ռուտիլը):
Կոտրվածքը

անհարթ

է,

խոռոչավոր:

Թթուներում

անլուծելի է: Հողմնահարման նկատմամբ կայուն է:
Հանդիպում

է

աղյուսաձև,

երկբրգաձև,

երկար-

կարճապրիզմաձև, թիթեղաձև բյուրեղներով, հազվադեպ`
գնդված

հատիկների

ձևով:

Բնորոշ

է

նիստերի

ստվերագծումը (նկ. 43):
Մինչև

50մմ

չափի

բյուրեղներ

հայտնի

են

Շվեցարիայում, ԱՄՆ-ում, Իտալիայում, Մերձբևեռային
Ուրալում

(Корбел,

Новак,

2004);

կվարցի

վրա

լավ

ձևավորված բյուրեղներ են հանդիպում Ավստրիայում,
Պակիստանում, Ֆրանսիայում:
Բրուկիտի աղբյուր են հանդիսանում հիմնային և
գրանիտային պեգմատիտները, ալպյան տիպի երակները:
Բրուկիտը հանդիպում է նստվածքային ապարներում:
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ա

բ

Նկ. 43. Բրուկիտի բյուրեղները` ա – 50մմ, Դոդո,
Մերձբևեռային Ուրալ (Корбел, Новак, 2004), բ –
գրանիտից (Ляхович, 1968)

Բրուկիտը նման է՝


ռուտիլին – տարբերվում է դրանից անոմալ

ինտերֆերենցման

գույներով:

Ռուտիլը

միառանցք

է,

բրուտիտը երկառանցք .


գույներով. դարչնագույն և դեղին սֆենին –

տարբերությունը կայանում է նրանում, որ բրուկիտը
ճզմվում է դժվարությամբ, ունի կտրուկ արտահայտված
դիսպերսայնություն:

§ 11. Սֆեն
Սֆեն

(սֆեն

–

սեպ,

անվանումը

կապված

է

բյուրեղների ձևի հետ)- CaTiOSiO4 կազմի միներալ է:
Հաճախակի են Fe,Al, Mg, Mn, Y, TR,Nb, Ta,Sn, Zn, Be, Na, K,
Th, U խառնուրդները: Al2O3 և Fe2O3 պարունակությունը
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կարող է հասնել 6% (երկուսինն էլ), TR2O3 -ինը- 10%,
(Nb,Ta)2O5 – ինը -1,5%: Երբեմն ռադիոակտիվ է:
Գույնը դեղին է, շագանակագույն, կանաչ, գորշից
մինչև

սև,

անգույն

դարչնագույն,

կաթնասպիտակ,

վարդագույն; փոշիացված վիճակում- սպիտակ:
Մեծ մասսամբ թափանցիկ է կամ լուսաթափանց:
Կաթնագույն և գորշ սֆեները անթափանց են: Բյուրեղների
նիստերին փայլը ալմաստային է, կոտրվածքում խեժային
կամ ուժեղ: Կոտրվածքը հարթ չէ, փոսիկավոր կամ մանր
խորշավոր: Տեսակարար կշիռը 3,5գ/սմ3 է; կարծրությունը`
5-5,5: HCl և H2SO4
մասնակի

կամ

- ի մեջ եռացնելուց քայքայվում է

ամբողջությամբ:

ճզմողականության:Հանդիպում
աղյուսաձև բյուրեղների և
սեպանման
ասեղնաձևի

բազմանիստերի,
հասնող

Փխրուն
է

լավ

է,

միջին

ձևավորված

հարթ ծրարանման կամ
պրիզմայաձև
սուր

մինչև

նիզականման

վերջավորություններով, շեղանկյունաձև` կոպիտ անհարթ
ծռված նիստերով բյուրեղների, ինչպես նաև հատիկաձև և
համատարած

զանգվածների

համադրությամբ

(Геол.

словарь, т. 2, 1960; Корбел, Новак, 2004; Ляхович, 1968) - նկ.
44.
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բ
գ
ա
նկ. 44. Սֆենի (տիտանիտի) բյուրեղներ` ա – Ավստրիա
(Корбел, Новак, 2004),բ – գրանիտից (Ляхович, 1968), գ –
սֆեն հոծ զանգվածների տեսքով (նկարը համացանցից)
Ցրոններում
բյուրեղների,

սֆենը

հանդիպում

բեկորների,

է

առանձին

անկյունավոր

անկանոն

հատիկների, հարթ և փայլող մակերևույթով լավ գնդված
սկավառականման կամ կլորացված հատիկների ձևով:
Երբեմն հանդիպում են խիտ, հողային կամ արծնած
մասնիկներ

իլմենիտի,

պերովսկիտի,

տիտանային

մագնետիտի և այլ տիտան պարունակող միներալների
հետ:
Մինչև

180մմ

չափի

բյուրեղներով

հայտնի

են

Շվեյցարիան, Ավստրիան, Մերձբևեռային Ուրալը; խոշոր
մինչև 40կգ քաշով վատ ձևավորված բյուրեղներ են
հայտնաբերվել Կանադայում և ԱՄՆ-ում:
Սֆենը մետամորֆային և մագմայական միներալ է:
Հանդիպում է որպես շատ տարածված ուղեկից միներալ
բազմաթիվ մետամորֆային և մագմայական ապարներում
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և պեգմատիտներում: Կապված է նաև

ալպյան տիպի

հիդրոթերմալ երակների հետ:
Արտաքին տեսքով սֆենը կարող է նմանվել.
 դարչնագույն և շագանակագույն տարատեսակը–
կասիտերիտին,

մոնացիտին,

ստավրոլիտին,

անդրադիտին, բադելեիտին, ցիրկելիտին, ռամզաիտին,
որոշներն էլ – տանտալ-նիոբատին;
 դարչնականաչավունը` նռնաքարին, անատազին;
 անթափանց կաթնասպիտակը` շեելիտին, բարիտին:
Սֆենի հիմնական տարբերությունը վերը թվարկված
միներալներից, նրա ուժեղ ալմաստային փայլն է և շատ
բարձր երկբեկման ուժը (0,150):
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ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՀՂԿԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

§ 1.Կորունդ
Կորունդը (բնագիրը - kuruwinda – ռուբին) իրենից
ներկայացնում է Al2O3 կազմի միներալ: Տարատեսակներից
է ռուբինը (կարմիր, մուգ կարմիր), սապֆիրը (կապույտ,
երկնագույն,

երբեմն

վարդագույն,

դեղին,կանաչ),

լեյկոսապֆիրը (անգույն), նաժդակը: Սովորաբար կորունդն
ու նաժդակը գորշագույն են:
Տեսակարար կշիռը 3,95 - 4,1գ/սմ3 է; կարծրությունը` 9
(զիջում է միայն ալմաստին): Թթուներում չի լուծվում:
Հանդիպում է անկյունավոր և գնդված հատիկներով,
երկարպրիզմայականից մինչև տակառիկաձև բյուրեղներով
(նկ. 45):

Նկ. 45. Կորունդի հատիկներ – 4մմ, Մոնտանա, ԱՄՆ
(Корбел, Новак, 2004)
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Լետաբեում (ՀԱՀ) գտնվել է 151կգ քաշով սովորական
կորունդի խոշոր բյուրեղ:
Մագմայական

ծագման

կորունդը

անդեզիտներում, պեգմատիտներում և

հանդիպում

է

բազալտներում,

սովորական ցրոնային միներալ է:
Տարբերվում է բարձր կայունությամբ, դրա համար էլ
հաճախ է հանդիպում ոսկու, հազվագյուտ մետաղների և
տիտան-ցիրկոնային

ցրոններում:

Արդյունաբերական

նշանակության ինքնուրույն ցրոնները բնորոշ են ռուբինին,
սապֆիրին, ինչպես նաև տեխնիկական կորունդին և
նաժդակին (էլուվիալ լանջային վալունային ցրոնները դրա
վերջին երկու տարատեսակների համար, հայտի են ՀԱՀում): Կորունդի ցրոններ կան Սիբիրի հարավում (այստեղ
ևս հանդիպում են մեզոզոյի հասակի նաժդակի էլուվիալ
ցրոններ

–

Սալաիրյան

բլրաշարի

Օբուխովյան

հանքավայրը ) (Словарь по геологии россыпей, 1985):
Ռուբինն ու սապֆիրը մենք դիտարկել ենք որպես
առաջին կարգի թանկարժեք քարեր: Սովորական կորունդն
ու նաժդակը հղկանյութ են:
Նաժդակը մանրահատիկ ապար է, որը կազմված է
կորունդի

և մագնետիտի, քլորիտոիդի, մարգարիտի,

պիրիտի և այլ միներալների հատիկների համակցումից:
Նրա գույնը սովորաբար գորշ է, բայց հանդիպում են նաև սև
և մուգ կանաչ տարատեսակներ: Նաժդակի ապրանքային
տեսակներում կորունդի պարունակությունը կազմում է 45150

25%` առաջին, երկրորդ և երրորդ տեսակների նաժդակի
համար և 25% (մինչև 10-15%) - չորրորդ տեսակի համար:
Նաժդակից պատրաստում են պարզագույն հղկանյութեր
(Геологический словарь, т.2, 1960, с. 62):

§ 2. Մագնետիտ
Մագնետիտը

(մագնիսային

անունով – Մագնես) Fe

+2

Fe2

+3

քարը

հովվի

O4 կազմի միներալ է: Ունի

տարատեսակներ. մագնեզիոֆերիտ ( Fe
մի մասը մագնեզիումի

գտնող

+2

-ի մասնիկների

Mg+2 հետ փոխարինումից) ,

սիլֆբերգիտ ( Fe +2 -ը մանգանի Mn +2 -ով փոխարինելիս ),
տիտանոմագնետիտի (Fe +3 մասնակիորեն փոխարինվում է
Ti+4-ով ); պարունակում է V, Cr և այլ խառնուրդներ:
Տեսակարար կշիռը 4,8-5,3գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5,56,5: Փխրուն է, ճզմվում է դժվարությամբ:
Մագնետիտի

գույնը

դեղնասև

է,

երբեմն

դարչնակարմրավուն, փոշիացված վիճակում սևից մինչև
դարչնասև: Փայլը մետաղական է: Անթափանց է: Ուժեղ
մագնիսական

է,

երբեմն

բևեռային

մագնիսական:

Թթուներում լուծվում է դժվարությամբ: NH4CHS և K3 [Fe
(CN)6]-ի հետ տալիս է Fe... և Fe.. – կապույտ գունավորում:
Հանդիպում
բյուրեղներով

է

ութանիստ,

շեղանկյունանիստ

տեսքի

և անկանոն բեկորներով, խիտ բարակ

հատիկավոր մասնիկների և անկյունավոր, թույլ գնդված և
հազվադեպ լավ գնդված հատիկների տեսքով (նկ. 46):
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ա

բ

Նկ. 46. Մագնետիտի բյուրեղները` ա - x20մմ, Չեստեր, ԱՄՆ
(Корбел, Новак, 2004), բ - գրանիտից (Ляхович, 1968)

Մագնետիտը նման է իլմենիտին և քրոմիտին, որոնք
երկուսն

էլ

անցնում

են

մագնիսային

ֆրակցիա:

Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ մագնետիտը
միավորվում է փաթիլներով, իսկ իլմենիտը և քրոմիտը
հաճախ երևակվում են բյուրեղների բարակ հատիկի
եզրերում:
Մագնետիտը
մետամորֆային

սովորաբար
ապարներին

հրաբխային
ուղեկցող

միներալ

և
է

հանդիպում է նաև պեգմատիտներում: Սկարներում այն
մետասոմատիկ է (Հարավային Ուրալի Մագնիտնայա
լեռը), նաև մետամորֆային է, երբեմն

հիդրոթերմալ,

հազվադեպ – էկզոգեն (Геологический словарь, т.2, 1960,
с.5): Երկաթի ստացման կարևոր հանքանյութն է: Հայտնի
են

և

մետասոմատիկ

մագնետիտային
հանքավայրեր

և

մետամորֆ

հանքավայրեր:
կան

Շվեդիայում,

Մագնետիտի
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Ուրալում,

ծագման
խոշոր
Միջին

Ասիայում,

Անդրբայկալում,

Հանրապետությունում,

Գերմանիայի

Հարավային

Դաշնային
Աֆրիկայում,

Լաբրադորում, Վերին լճի մերձակայքում (ԱՄՆ), Կրիվոյ
Ռոգում, Կուրսկում և Երկրագնդի այլ շրջաններում:

§ 3. Տիտանոմագնետիտ
Տիտանոմագնետիտը մագնետիտի տարատեսակ է, որը
պարունակում է TiO2 –ի (մինչև 80) և հազվադեպ V2O5-ի
խառնուրդներ:

Օգտագործվում

է

որպես

երկաթի

և

տիտանի հանքանյութ:
Տիտանոմագնետիտը
դիմացկունությամբ

տարբերվում

և

հղկումային

է

իր

բարձր

կայունությամբ,

համեմատաբար մեծ տեսակարար կշռով (5-5,6գ/սմ3), որի
պատճառով էլ ընդունակ է կուտակվել ծովային ափամերձ
գոտում՝ բարձր հիդրոդինամիկ պայմաններում:

§ 4. Քրոմիտ
Քրոմշպինելիդները (հունարեն «քրոմա» գույն բառից) միներալներ են, որոնք շպինելի խմբի բարդ օքսիդներ են:
Քրոմիտը

(FeCr2O4)

և

մագնեզիաքրոմիտը

(MgCr2O4)

քրոմշպինելիդների խմբի միներալներ են:
Քրոմշպինելիդների կազմը հաստատուն չէ, Cr2O3-ի
պարունակությունը սովորաբար կազմում է 65: Քրոմիտը
և մագնեզիաքրոմիտը պարունակում են 5 Al2O3, իսկ
քրոմպիկոտիտը՝ 30: Որպես խառնուրդներ կան նաև Mn,
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Zn, Co, Ni, Ti, V: Բոլոր տարատեսակները արտաքին
տեսքով շատ նման են իրար և

կարելի է տարբերակել

միայն քիմիական անալիզի արդյունքներով:
Գույնը սև է, փայլը մետաղական, խաղը դարչնագույն:
Տեսակարար կշիռը 4,2 -5,1գ/սմ3 է, կարծրությունը՝ 5,57,5 (կարծրությունը աճում է

Mg և Al պարունակության

մեծացման հետ): Քրոմի հանքանյութ է: Բավականին
կայուն է հիպերգեն պայմաններում և տեղափոխվելիս:
Հանդիպում է ութանիստ բյուրեղների, հատիկային և
զանգվածեղ տեսքով (նկ.47):

Նկ. 47. Քրոմիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)

Ըստ ծագման քրոմիտը մագնետիտի, ուվարովիտի և այլ
միներալների հետ մագմատիկ ծագման է: Կապազերծվում
է ուլտրահիմնային և հիմնային գաբբրո – պերիդոտիտային
ֆորմացիայի
Քրոմիտի

ապարների

խոշոր

քայքայման

հանքավայրեր

կան

արդյունքում:
Թուրքիայում,

Զիմբաբվեում, ՀԱՀ-ում, Կուբայում և Ֆիլիպիններում:
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Հայաստանում քրոմի հանքավայրերը տեղակայված են
վերին

կավճի

դունիտների

և

պերիդիտների

մեջ,

հանդիպում է փոքր չափի բների, երականման մարմինների
կամ

ներփակումների

ձևով`

Սևան-Ամասիայի

կառուցվածքային մետաղծնական զոնայում, որը նեղ և
երկար հիպերբազիտային զանգվածների ձևով ձգվում է
Սևանա լճի հյուսիսարևելյան ափամերձ մասով և հետո
ընդհատումներով դեպի արևմուտք` Ստեփանավանի և
Ամասիայի

շրջաններ.

Հայաստանի

քրոմիտի

բոլոր

հանքերը բուն մագմայական տիպի են: Առանձնանում են
հանքավայրերի

մի

քանի

խմբեր.

Բաբաջանի, Դարանակի (Դարայի):
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Շորժայի,

Ջիլի,

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԱՅԼ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐ

§ 1. Կինովար
Կինովարը (հունարեն «կինաբարի», հնդկ. – վիշապի
արյուն) - HgS –կազմի միներալ է (սնդիկի սուլֆիդ): Գույնը
կարմիր, կարմրաշագանակագույն է, փայլը ալմաստային:
Տեսակարար կշիռը 8,1-8,2գ/սմ3 է; կարծրությունը` 2-2,2,5:
Քիմիապես կայուն միներալ է, փխրուն է:
Հանդիպում է շեղանկյունաձև, հաստաղյուսաձև
պրիզմայաձև

բյուրեղներով,

ցրոններում`

բյուրեղների,

հոծ

զանգվածներով,

կտորների,

մանր

և

իսկ

թույլ

և

անկյունավոր գնդված հատիկների, հազվադեպ գնդված
գլաքարերի, մանր հատիկային ագրեգատների տեսքով (նկ.
48):
բ
գ
ա
Նկ. 48.Կինովարի հանդիպող ձևերը` ա,բ - Կինովարի
բյուրեղներ. ա – x3մմ, Խուան, Չինաստան (Корбел, Новак, 2004),
բ – նկար համացանցից, գ -կինովարի համատարած
զանգվածներ (նկարը համացանցից)
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Մինչև 70մմ չափի բյուրեղներ հանդիպում են (Խուան և
Գույչժոու նահանգներում) Չինաստանում: Փայլատակող,
մինչև 10մմ չափի բյուրեղներ գտնվել են Նիկիտովում
(Ուկրաինա) և Հայդարկանում (Կիրգիզիա), իսկ մինչև 30մմ
– Սերրավեցիի մոտ` Մոնտե-Ամիատայում և Ռիպեում
(Իտալիա):

Կինովարի

արդյունահանվում

համատարած

են

զանգվածներ

Ալշարում

(Մակեդոնիա),

Ալմադենում (Իսպանիա) և այլ շրջաններում, որպես
սնդիկի հանքանյութ (Корбел, Новак, 2004):
Կինովարը, ըստ ծագման

ցածր ջերմաստիճանային

հիդրոթերմալ միներալ է, որը ռեալգարի, սնդիկի, պիրիտի
և մարկազիտի զուգորդությունից է: Սնդիկի ստացման
հիմնական

հանքաքարն

է:

հանքավայրեր

կան

Իտալիայում,

Գերմանիայում,

Կինովարի

Հնդկաստանում,

Կովկասում:

Հայաստանում

հանքավայրեր

և

երևակումներ

Իսպանիայում,

Միջին
կինովարի
կան

հայտնի
Ասիայում,
ոչ

Սևանա

մեծ
լճի

և

Մարցիգետ գետի ավազաններում, Վեդու և Շամշադինի
շրջաններում (Пиджян, 1967):

§ 2. Սիլիմանիտ
Սիլիմանիտը (անվանված է ի պատիվ ամերիկացի
միներոլոգ Վ. Սիլիմանի) - Al2SiO5 կազմի միներալ է
(ալյումինի սիլիկատ):
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Սովորաբար
կանաչավուն,

անգույն
դեղնավուն,

է,

թափանցիկ,

կապույտ,

երբեմն

դարչնագույն

և

մոխրագույն (մեխանիկական խառնուրդներից կախված):
Նրա ագրեգատային մասնիկներն ունեն կաթնասպիտակ
գունավորում: Փայլը ապակյա է, կոտրվածքը` խոռոչավոր:
Տեսակարար կշիռը 3,3գ/սմ3 է, կարծրությունը` 6,5-7,5:
Փխրուն է, միջին ճզմվողականության: Քիմիապես կայուն
միներալ է: Նրա վրա չեն ազդում թթուները, անգամ HF-ը:
Նման է դիստենին, տրեմոլիտին, վոլաստտոնիտին,
կլինոցոիզիտին: Տարբերվում է ուղիղ մարմամբ:
Հանդիպում է ձողաձև և երկարպրիզմաձև բյուրեղների
ձևով`

նիստերի

անկյունավոր

կտրուկ

ստվերագծմամբ;

հատիկներով,

թելավոր

անկանոն
կազմվածքի

ագրեգատային մասնիկներով (ֆիբրոլիտ); հազվադեպ լավ
գնդված է՝ կլոր կամ երկարավուն կլոր հատիկների ձևով
(նկ. 49):

Նկ. 49. Սիլլիմանիտի հանդիպող ձևերը (նկարը
համացանցից)
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Ոսկերչական որակի մուգ կապույտ գույնի և 20մմ
չափերի բյուրեղներ հայտնի են Շրի Լանկայում: Քենիայի
հանքավայրերում հանդիպում են անգույն կամ երկնագույն
բյուրեղներ:
Կիրառվում

է

ոսկերչության,

հրակայուն

նյութերի

արտադրության և սիլումինի (Al-ի ձուլվածք) ստացման
համար:Գնեյսներում և միգմատիտներում համարյա միշտ
մետամորֆային

է:

Շատ

անդալուզիտների

հաճախ

հանդիպում

ասոցիացիայում:

է

Սիլիմանիտի

դասական հանքավայրեր են Բոդենմայսը (Գերմանիա) և
Մարշիկովը (Չեխիա):

§ 3. Անդալուզիտ
Անդալուզիտը (Իսպանիայի Անդալուզիայի անունով) Al2SiO5 (ալյումինի սիլիկատ) կազմի միներալ է: Հոմանիշը –

ապիր: Ունի տարատեսակներ. վիրիդին, խիաստոլիտ կամ
կրեստովիկ (խաչասարդ):
Գույնը
ձիթապտղի

սպիտակ

է,

գորշ,

կանաչավուն,

վարդագույն,
հազվադեպ`

կարմիր,
անգույն:

Թափանցիկ տարատեսակները բազմագույն են:
Տեսակարար կշիռը 3,16-3,20գ/սմ3 է, կարծրությունը`77,5: Փայլը `ապակյա: Քիմիապես կայուն է, նրա վրա չեն
ազդում թթուները, անգամ HF-ը:
Հանդիպում է պրիզմաձև բյուրեղներով: Դասվում է
կոնտակտ-մետամորֆային

միներալների

շարքին,

տարածված է կավային թերթաքարերում, հազվադեպ
159

գնեյսներում և հրաբխային ապարներում: Սովորաբար
արդյունահանվում

է

Բրազիլիայի

Տանզանիայի

և

անդալուզիտի

Շրի

խոշոր

Կալիֆորնիայում

(ԱՄՆ),

Լանկայի,

ցրոններից:

հանքավայրեր
իսկ

Հնդկաստանի,
Բուն

հայտնի

Բրազիլիայում

են

(Բայա

նահանգ) արդյունահանում են վիրիդին – անդալուզիտի
արհեստագործական տարատեսակը (Куликов, Буканов,
1988):
Անդալուզիտը օգտագործվում է հրակայուն նյութերի
արտադրության մեջ և որպես հումք` սիլումինի (Al
համաձուլվածքի)

ստացման

համար:

Հաճելի

գունավորմամբ և ուղղաձիգ հատմանը բնորոշ խաչաձև
կառուցվածքով թափանցիկ բյուրեղները օգտագործվում են
ոսկերչության մեջ:

§ 4. Ստավրոլիտ
Ստավրոլիտը (հունարեն «ստավրոս»– խաչ և «լիթոս» քար( - FeAl4 [SiO4]2O2(OH)2 կազմի միներալ է, երկաթի և
ալյումինի սիլիկատ: Հոմանիշը – խաչաքար:
Գույնը գորշ է, կարմրադարչնագույնից մինչև սև,
նարնջագույն, դեղին, ոսկե դեղին: Փոշի վիճակում բաց
դեղնավուն է:
Տեսակարար կշիռը 3,65- 3,77գ/սմ3 է; կարծրությունը` 77,5: Փայլը ապակյա, գնդված հատիկներում երբեմն մուգ:
Կոտրվածքը հարթ չէ, մանր խորշավոր է: Փխրուն է,
ճզմվում է դժվարությամբ: Թթուներում, այդ թվում նաև HF160

ում

չի

լուծվում,

բայց

աղաթթվի

(HCl)

երկար

ազդեցությունից հետո գունազրկվում է:
Հանդիպում է կարճ և հաստ պրիզմաների, խաչաձև
նմանակների ձևով: Բյուրեղների նիստերը սովորաբար
հարթ

չեն,

խորդուբորդ

են,

մաշված:

Ցրոններում

տարածված են անկյունավոր գնդված, հազվադեպ լավ
գնդված հատիկներ: Բնորոշ է բեկորային հատիկների
անհարթ, մանր փոսիկավոր կամ խորդուբորդ մակերևույթը
(Геологический словарь, т. 2, 1960; Куликов, Буканов, 1988;
Ляхович, 1968) - նկ. 50:
Անկանոն հատիկներում իր գույնով նման է.


հաճախ

–

շագանակագույն-դարչնագույն

անդրադիտին;


երբեմն - մոնացիտին և հորտոնոլիտին;



հազվադեպ

-

օրտիտին,

կլինոցոիզիտին,

տուրմալինին (դրավիտին):

Նկ. 50. Ստավրոլիտի հանդիպող ձևերը (նկարը
համացանցից)
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Տարբերվում է բոլոր վերը թվարկված միներալներից
նրանով, որ հեղուկում n = 1,740 դեպքում, բնորոշվում է
հատիկի ռելիեֆի կորուստով և դիսպերսիոն էֆեկտի
երևան գալով` հատկապես շեղ լուսավորման ժամանակ:
Ստավրոլիտը դասվում է մետամորֆային թերթաքարերի
և գնեյսների շարքին, որոնց մեջ առաջանում է միջին
ջերմաստիճանի և շատ բարձր ճնշման պայմաններում`
մուսկովիտի, բիոտիտի, դիստենի, նռնաքարի և ռուտիլի
հետ համատեղ: Հաճախ հանդիպող միներալ է, լայն
տարածված է Երկրի շատ շրջաններում (Геологический
словарь, т.2, 1960):
Գեղեցիկ գունավորված բյուրեղները և հատիկները
օգտագործվում են ոսկերչության մեջ:

§ 5. Դիսթեն
Դիսթենը (հունարեն «դի» բարդ բառերի բառասկզբում –
կրկնակի; «ստենոս »– ուժ) - Al2SiO5 կազմի միներալ է:
Միևնույն կազմի երեք սիլիկատներից ամենախիտն է
(անդալուզիտ և

սիլիմանիտ):

կիանիտն է

Հոմանիշը

(հունարեն «կիանոս» - կապույտ):
Գույնը երկնագույն է, կապույտ, երբեմն կանաչ, դեղին,
հազվադեպ

անգույն:

Երկնագույն

և

կապույտ

գունավորումը հաճախ բծավոր է բաշխվում: Հերձման և
անջատման ճեղքերի երկայնքով դիսթենի հատիկները
երբեմն

երկաթի

հիդրօքսիդով

գունավորվում

դեղնաշագանակագույն կամ գորշ դարչնագույն գույնով:
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են

Տեսակարար կշիռը 3,56 - 3,67գ/սմ3 է; կարծրությունը
կտրուկ

տարբեր

է

տարբեր

նիստերում

և

ուղղություններում և փոխվում է 5,5-7-ի սահմաններում:
Փայլը ապակյա

է: Ճզմվում է հեշտությամբ կամ միջին

սահմաններում, տալով ձողաձև հարթ մակերեսներով
հերձման պոկվածքներ :
Ալյումինի

երեք

օրթոսիլիկատներից(անդալուզիտ,

սիլմանիտ, դիսթեն) ամենակայուն միներալնն է: Նրա վրա
չեն ազդում թթուները, այդ թվում նաև HF: Շիկացված և
Co(NO3)2 –ով թրջված դիստենը ձեռք է բերում ինտենսիվ
կապույտ երանգ:
Հանդիպում է խոշորաբյուրեղ և ճառագայթային, երբեմն
խիտ խճճված թելավոր ագրեգատներով, ինչպես նաև
սկավառակաձև

բյուրեղներով:

Ցրոններում

դիստենը

ներկայացված է անկյունավոր կամ տարբեր աստիճանի
գնդված և սովորաբար տափակ հատիկներով, հազվադեպ –
բյուրեղների կտորներով:
Անկյունավոր կտորներում արտաքին տեսքով նման է
ցոիզիտին և սիլիմանիտին, իսկ գնդված հատիկներում`
ապատիտին և բարիտին: Տարբերվում է օպտիկական
հատկություններով:
Դիսթենը առաջանում է մետամորֆային բյուրեղային
թերթաքարերում` գերբարձր ճնշման ազդեցությամբ, իսկ
առաջացման ջերմաստիճանով` միջին դիրք է գրավում
սիլիմանիտի և անդալուզիտի միջև: Ինչպես նաև ալյումինի
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մյուս երկու սիլիկատները օգտագործվում է հրակայուն
նյութերի արտադրության և սիլումինի (ալյումինի հետ
համաձուլվածքի) ստացման համար:
18-19-րդ

դարերում

դիսթենը

Ռուսաստանում

օգտագործվում էր որպես ոչ թանկարժեք ոսկերչական քար
և իսկ մեր օրերում այն նույն նպատակներով կիրառվում է
նաև մյուս արտասահմանյան երկրներում: Ոսկերչական
դիսթեն գտնվել է Հնդկաստանում, Մյանմեում, Քենիայում,
ԱՄՆ-ում, Շվեյցարիայում, իսկ Տանզանիայում հայտնի են
նրա զմրուխտականաչ բազմագույն բյուրեղները, որոնք
պիտանի են մշակման համար (Куликов, Буканов, 1988):

§ 6. Շպինել
Շպինելը(գերմաներեն Spinell, հունարեն «սպինտեկ» –
կայծ, լատիներեն «շպինուս» – մամուխ, փշենի, քանի որ
դրա որոշ տարատեսակների գունավորումը նման

է

մամուխի հատապտուղների գույնին )- MgAl2O4 կազմի
միներալ

է,

ալյումինի

և

մագնեզիումի

օքսիդը:

Հոմանիշներն են. ակերիտ, բալաշ, լալ:
Գույնը բազմազան է – դեղին, նարնջագույն, վարդագույն,
կարմիր, մանուշակագույն, կապույտ, երկնագույն, կանաչ,
սև,

անգույն;

գունավորումը

խառնուրդներով:
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պայմանավորված

է



քրոմի դեպքում – կարմիր և վարդագույն;



երկաթի` կապույտ, կանաչ, դարչնագույն;



քրոմի

և

երկաթի`

մանուշակագույն,

կարմրադարչնագույն:
Ըստ

գունավորման

տարբերվում

են

շպինելի

ոսկերչական տարատեսակները:


ռուբինային շպինել – արնագույն կարմիր;
 բալէ ռուբին – կարմրավարդագույն;
 ալմանդինային
շպինել

–

կարմրամանուշակագույն;


ռուբինչիկ – կարմրանարնջագույն, դեղին;



սապֆիրային շպինել, գանոշպինել – կապույտ,
երկնագույն;



քլորշպինել – վառ կանաչ;
 պլեոնաստ, ցեյլոնիտ – մուգ կանաչ, սև (Куликов,
Буканов, 1988):
Տեսակարար կշիռը 3,6 - 4,1գ/սմ3 է; կարծրությունը` 7,5-8
– ը, փայլը ապակյա է: Թթուների նկատմամբ բավականին
կայուն է:
Հանդիպում է ութանիստ իզոմետրիկ բյուրեղներով,
անկանոն հատիկներով և համատարած զանգվածներով
(նկ. 51):

165

ա

բ

Նկ. 51. Ստավրոլիտի հանդիպող ձևերը` ա - Պամիր, 1:2
(Самсонов, Туринге, 1984), բ - բյուրեղներ և համատարած
զանգվածներ (նկարը համացանցից)

Շպինելի

կապույտ

բյուրեղները

հանդիպում

են

Կանադայում; վարդագույն և կարմիր բյուրեղները Շրի
Լանկայում, Մյանմայում, Տաջիկստանում: Մինչև 14 կգ-ոց
խոշոր բյուրեղներ են գտնվել Ամիթիում (Նյու-Յորք),
Հարցում (Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն),
Վեզուվի հրաբխի մոտ, իսկ պլեոնաստի 150մմ չափերով
բյուրեղ Ալդանի զանգվածում (Յակուտիա) (Корбел, Новак,
2004): Շպինելը մետամորֆային միներալ է, հանդիպում է
բյուրեղային

թերթաքարերում

կոնտակտային

եղջերաքարերում,

մետասոմատիտներում;

հիմքային

և

գնեյսներում,

սկարներում
և

և

այլ

գերհիմքային

ապարներում:
Շպինելը որպես թանկարժեք քար հայտնի էր դեռևս շատ
հին ժամանակներից – այդ ժամանակ նրա վառ կարմիր
տարատեսակները ռուբինի տեղ էին ընդունվում (օրինակ ,
166

անգլիական

թագավորական

թագի

քարերը

–

«Սև

արքայազնի ռուբինը» և «Թիմուրի ռուբինը» իրականում
շպինել են):

398,7 կարատանոց վառ կարմիր շպինելը

զարդարում

է

ռուսական

պատրաստվել

է

կայսերական

1762թ.):

թագը

Ոսկերչական

(այն

շպինելը

համաշխարհային շուկա են մատակարարում Մյանման,
Շրի

Լանկան

շպինելներ),

(այստեղ
Կամբոջան,

կան

ալեքսանդրիտի

Թայլանդը,

նման

Հնդկաստանը,

Ավստրալիան, Բրազիլիան, Մադագասկարը: Ոսկերչական
շպինելի

երկու

տեսակները

բալէ

–

ռուբինը

և

ալմանդինայինը, հայտնի են Պամիրում, որտեղ 1986թ.
Գտնվել է 5,1կգ վարդագույն շպինել (Куликов, Буканов,
1988):

§ 7. Տուրմալին
Տուրմալինը (սինգալերեն «turmali» – մոխիր ձգող) - բարդ
կազմի

ալյումաբորոսիլիկատների

միներալային

խմբի

ընդհանուր անվանումն է, որոնք պատկանում են մի քանի
իզոմորֆ շարքերի: Ցրոններում առավել տարածված են այդ
խմբի մագնեզիում-երկաթային միներալները: Նրանց շարքի
ծայրանդամներն են շերլը NaFe3Al[(OH)1+3 / (BO3)3(Si6O18] և

դրավիտը

–

NaMg3Al6[(OH)1+3

/(BO3)3(Si6O18]:

Գույնը

ծայրահեղ բազմազան է և խիստ կապված է նույնիսկ
աննշան

քանակության

գունակիր

էլեմենտների

պարունակության հետ: Մագնեզիումը պայմանավորում է
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կարմիր և վարդագույն գունավորումը, երկաթն ու քրոմը –
կանաչ, երկաթը`կապույտ և սև :
Միներալի տարատեսակներն ունեն իրենց անվանումը.
 դրավիտ

–

մագնեզիումային

տուրմալին;

որի

տեսակարար կշիռը 3,0գ/սմ3 է, կարծրությունը` 7-7,5;
հայտնի է ցրոններում
 շերլ – սև գույնի երկաթային տուրմալին, որի
տեսակարար կշիռը 3,3գ/սմ3 է, կարծրությունը` 7-7,5;
հայտնի է ցրոններում;
 էլբաիտ–լիթիումային

տուրմալին;

տեսակարար

կշիռը 3,0գ/սմ է , կարծրությունը` 7; հայտնի է ցրոններում;
3

 թսիլաիզիտ –մանգանային տուրմալին;
 ուվիտ – կալցիում-մագնեզիումային տուրմալին;
 ապիրիտ կամ ռուբելլիտ – վարդագույն, կարմիր,
մորեգույն տուրմալին;
 ախրոիտ – անգույն;
 ինդիգոլիտ – կապույտ, կապտասև;
 վերդելիտ – կանաչ;
 քամելեոնիտ
լուսավորության

–
և

ձիթապտղականաչ
դարչնակարմիր

ցերեկային

արհեստական

լուսավորության դեպքում և այլն (Куликов, Буканов, 1988):
Փայլը ապակյա է: Թթուներում չի քայքայվում:
Հանդիպում

է

սյունաձև,

պրիզմաձև,

ձողաձև,

ասեղնաձև բյուրեղների տեսքով և ռադիալ-ճառագայթային
ագրեգատներով, իսկ ցրոններում` պրիզմաձև բյուրեղների
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կտորների, անկանոն, սուր անկյունավոր և անկյունավոր
գնդված հատիկների տեսքով; երկարատև տեղափոխված և
վերանստեցված, ինչպես նաև հին բեկորային ապարների
լվացման հետևանքով առաջացած: Ցրոններում հանդիպում
են տուրմալինի կատարյալ գնդված էլիպսաձև, փայլող
մակերևույթով հատիկներ (նկ. 52):
Տուրմալինի

բյուրեղներն

ունեն

մի

քանի

սանտիմետրից մինչև տասնյակ սանտիմետր երկարություն
և մի քանի միլիմետրից մինչև 6-10սմ լայնություն: Առավել
խոշոր

ոսկերչական

կարմիր

և

կանաչ

տուրմալինի

բյուրեղներ են գտնվել նախկին ԽՍՀՄ –ի տարածքում,
որոնց
մինչև

չափեր 20x8սմ է: Իսկ Բրազիլիայում գտնվել են
145-30սմ

Անդրբայկալում`

չափեր
Բորշովյան

ունեցող

բյուրեղներ:

բլրաշարքի

հանքերում,

գտնվել է վարդագույն ոսկերչական տուրմալինի 4,8
կիլոգրամանոց

հոյակապ

բյուրեղախումբ

Буканов, 1988):
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(Куликов,

ա

բ

գ

Նկ. 52. Տուրմալինի բյուրեղներ և հատիկներ` ա - (Самсонов,
Туринге, 1984), բ - (Куликов, Буканов, 1988), գ – նկարը
համացանցից

Տուրմալինը պեգմատիտների և գրեյզենների սովորական
միներալ

է,

հանդիպում

է

գրանիտներում

և

մետամորֆային ապարներում, կվարց-տուրմալինային և
տուրմալինային երակներում, նստվածքային ապարների
ծանր ֆրակցիաներում:
Տուրմալինի

հանքավայրեր

Բրազիլիայում,
Հնդկաստանում,

հայտնի

են

Մոզամբիկում,
Շրի

Նարնջաոսկեգույ

Լանկայում

տուրմալին

ԱՄՆ-ում,

Մյանմայում,
և

այլ

երկրներում:

արդյունահանում

են

Քենիայում, կարմիրը` Զամբիայում, բաց վարդագույն և բաց
կանաչ,

կապույտ

և

բազմագույնը`
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Աֆղանստանում,

թափանցիկ, կանաչի, դեղինի, կարմրի, մուգ կապույտի,
մանուշակագույնի
երանգներովը`

և

շագանակագույնի

Մադագասկարում:

տարբեր

Նախկին

ԽՍՀՄ-ի

տարածքում տուրմալինի հանքավայրերը համարյա լիովին
վերամշակվել են 19-րդ դարում, մինչդեռ 20-րդ դարի 80ականներին

միներալի

նոր

հանքավայրեր

են

հայտնաբերվել Անդրբայկալում և Պամիրում: Կարմիր,
մաքուր

տուրմալինը

(սովորաբար

պեգմատիտից)

օգտագործվում է որպես թանկարժեք քար, ինչպես նաև
պյեզոսարքավորումներ

և

բևեռացված

աքցաններ

քար տուրմալինը

հայտնի էր

պատրաստելու համար:
Որպես թանկարժեք

Եվրոպայում և Ռուսաստանում դեռևս 16-րդ դարերում,
այսինքն ավելի շուտ քան հոլանդական առևտրականները
այն այլ թանկարժեք քարերի հետ Եվրոպա ներկրեցին
Ցեյլոնի ցրոններից (այժմ Շրի Լանկա):
Ոսկերչական տուրմալին հանդիպում է բավականին
հազվադեպ: Նրանց մեջ առավել թանկարժեք է համարվում
կարմրի տարբեր երանգների գունավորում ունեցողները:
Կարմիր, կանաչ և բազմագույն տուրմալիններ Միջին
դարերում

Եվրոպա

էին

ներմուծվում

Արևելքից

(Հնդկաստան, Մյանմա, Շրի Լանկա և Բադախշան):
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§ 8. Պիրիտ
Պիրիտը (հունարեն – «պիր» – կրակ; այդպես է անվանվել
իր այն հատկության շնորհիվ, որ հարվածելիս կայծ է
արձակում) - FeS2 (երկաթի սուլֆիդ) կազմի միներալ է:
Հոմանիշներն են ` ալպիական ալմաստ, ինկերի քար, ծծմբի

կոլչեդան,

երկաթի

կոլչեդան:

Երկրակեղևի

ամենատարածված սուլֆիդներից մեկն է հանդիսանում:
Գույնը լատունադեղին է, մթության մեջ տալիս է
ծիածանային երանգափոխություն, փոշի վիճակում սև է`
կանաչավուն երանգով: Փայլը մետաղային է: Տեսակարար
կշիռը 5,0գ/սմ3է; կարծրությունը` 6-6,5:
Հերձում չունի, կոտրվածքը անհարթ է և խոռոչավոր:
Փխրուն է, դժվարությամբ է ճզմվում: Հանդիպում է
խորանարդային

բյուրեղների,կտորների,

սուրանկյունավոր

և

մասնակի

գնդված

անկանոն
հատիկների,

ակոսավոր, ստալակտիտանման և գնդաձև ագրեգատների
ու համատարած զանգվածների ձևով (նկ. 53):

Նկ. 53. Պիրիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)
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Տաքացնելիս լուծվում է HNO3 –ի մեջ, որից զատվում է
փոշիացված ծծումբ:
Մանր, անկանոն հատիկներում նման է խալկոպիրիտին,
կոբալտինին, մարկազիտին: Վերը նշված այդ երկուսից
տարբերվում է Cu և Co - ի նկատմամբ ունեցած իր
բացասական
դժվարությամբ

ռեակցիայով
է

իսկ

տարբերվում:

մարկազիտից`
Երբեմն

մեծ

նմանվում

է

պիրոտինին (վերջինս մագնիսային է): Ծագումով պիրիտը
հիդրոթերմալ

միներալ,

հանդիպում

է

նստվածքային,

մետամորֆային և մագմայական ապարներում որպես
ակցեսոր միներալ: Պիրիտի ամենախոշոր հանքավայրը
Ռիո- Տինտոն է (Իսպանիա): Այստեղ մանրահատիկ
պիրիտը առաջացնում է մոտավորապես 1մլրդ տ հանքային
կուտակում: Պիրիտի հանքավայրեր կան Ուրալում, Միջին
Ասիայում, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում
(Հարց), Ալբանիայում և երկրագնդի այլ շրջաններում:
Պիրիտը հնագույն ժամանակներից օգտագործվում էր
զարդերի պատրաստման համար: Օգտագործվել է Հին
Եգիպտոսի քաղաքակրթության մեջ և մինչկոլումբոսյան
Կենտրոնական
պայմանավորված

Ամերիկայում:
ցինկի

և

Վերամշակվում
պղնձի

է

խառնուրդների

առկայությամբ, ինչպես նաև ծծմբաթթվի արտադրության
համար:
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§ 9. Արսենոպիրիտ
Արսենոպիրիտը (մկնդեղային կոլչեդան) - FeAsS կազմի
միներալ է: Գույնը անագասպիտակ է, արծաթասպիտակից
սկսած մինչև մետաղագորշ: Տեսակարար կշիռը 5,9 6,2գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5,5 - 6: Փխրուն է: Փայլը
մետաղական է, անթափանց է: Հանդիպում է բյուրեղների,
կտորների, սերտաճումների և անկանոն հատիկների ձևով
(նկ. 54):

Նկ. 54. Արսենոպիրիտի հանդիպող ձևերը (նկարը
համացանցից)

Կապված

է

գրանիտոիդների

բարձր

ու

միջին

ջերմաստիճանի հիդրոթերմալ հանքավայրերի հետ:
Արսենոպիրիտը

մկնդեղ

հանքաքարն է:
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ստանալու

հիմնական

§ 10. Հեմատիտ
Հեմատիտը (հունարեն «Էմա»- արյուն; միներալ է, որն
իբրև թե արնահոսությունն է դադարեցնում) - երկաթի
օքսիդն է (Fe2O3): Հոմանիշներն են. ալյասկայի սև ալմաստ,

սև ալմաստ, կրովավիկ: Հնում հիմնականում անվանվում
էր «կրովավիկ» իր փոշու գույնի համար և վիրավորների
վերքերի,

արնահոսությունների,

կատաղության

նոպաների

բորբոքումների

ժամանակ

բուժիչ

և
էր

համարվում: Կապված իր ագրեգատային կառուցվածքից և
մասնավորապես, միներալի կազմից, առանձնացնում են
հեմատիտի երկու տարատեսակներ.


հստակ բյուրեղային – երկաթյա փայլ



թաքնված բյուրեղային– կարմիր երկաթաքար

Գույնը բաց երկաթագորշից մինչև մուգ գորշ և սև է; խիտ
տարատեսակների

մոտ

–

երկաթասև,

կարմրադարչնագույն; հողանման տարատեսակների մոտ –
մուգ կարմիր, փոշի վիճակում - բալակարմիր:
Տեսակարար կշիռը 5,3գ/սմ3 է; կարծրությունը` 5,5– 6,5:
Փայլը մետաղական է, մինչև կիսամետաղային, ըստ որում
«երկաթյա փայլը» բնութագրվում է ուժեղ մետաղական
փայլով, իսկ «կարմիր երկաթաքարը » – խիտ մասնիկների
համար թույլ մետաղանման կամ թանձր փայլով, ծակոտկեն
զանգվածների և կեղևաձև առձգումների համար – փայլատ
փայլով: Օօլիտային գոյացությունները, ինչպես նաև խիտ
գնդված մասնիկները, հաճախ ունենում են հարթ փայլուն
175

մակերևույթ: Կոտրվածքը հարթ չէ, խորշավոր է: Փխրուն է,
ճզմվում է դժվարությամբ:
Հեմատիտի բոլոր տարատեսակները քայքայվում են
աղաթթվի

մեջ

(HCl),

ըստ

որում

«երկաթյա

փայլը»

քայքայվում է դանդաղ և միայն տաքացնելիս:
Հանդիպում

է

սյունակաձև,

շեղանկյունաձև

բյուրեղներով, համատարած և հողանման զանգվածների,
երբեմն ռադիալ-ճառագայթային կառուցվածքով, ինչպես
նաև բջջային ագրեգատների ձևով (նկ. 55):

Նկ. 55. Հեմատիտի հանդիպող ձևերը (նկարը համացանցից)

Հեմատիտը հանդիպում է մագմայական, մետամորֆային
և

նստվածքային

ապարներում

և

հիդրոթերմալ

հանքավայրերում: Վերջինս բնորոշ է հեմատիտի ռադիալճառագայթային տարատեսակներին, որն առաջանում է
մերձմակերևութային

պայմաներում

ընթացող

ցածր-

ջերմաստիճանային հիդրոթերմալ պրոցեսներում:
Հեմատիտը երկաթի ստացման հիմնական հումքերից
մեկն է: Ներկայումս արդյունահանվում է Գերմանիայի
Դաշնային

Հանրապետությունումում,
176

Բրազիլիայում,

Աֆրիկայի որոշ երկրներում, Վերին լճի շրջակայքում
(ԱՄՆ, Կանադա), Ռուսաստանում (Կուրսկի մագնիսային
անոմալիա), Ուկրաինայում (Կրիվոյ Ռոգ), Կենտրոնական
Ղազախստանում

և

երկրագնդի

այլ

շրջաններում:

Հեմատիտը փոշի վիճակում օգտագործվում է որպես
փայլեցնող նյութ (կրոկուս), իսկ խիտ մուգ գորշ կամ սև
գույնի զանգվածները (հատկապես նստվածքային ծագման
ագրեգատները) օգտագործվում են որպես ոսկերչական և
արհեստագործական նյութ: Որպես արհեստագործական
նյութ

հեմատիտը

հայտնի

էր

Միջագետքում

և

Հին

Եգիպտոսում:
Ոսկերչական
Գերմանիայի

հեմատիտի
Դաշնային

հանքավայրեր

կան

Հանրապետությունում,

Անգլիայում, Ռուսաստանում և մի շարք այլ երկրներում:

§ 11. Ապատիտ
Ապատիտը (հունարեն «ապատի» – խաբկանք, քանի որ
այն հաճախ ուրիշ միներալների տեղ էին ընդունում) կալցիումի Ca5 (P2O4)3 (F,OH, CL) ֆոսֆատ է: Փոփոխական
քանակությամբ

պարունակում

է

նաև

Na,Sr,Mn,Fe,Y,Ce,Th,U,TR և այլ էլեմենտներ: Հոմանիշն է –

սաքսոնյան ամետիստ: Գույնը սպիտակ է, կանաչ, դեղին,
կապույտ, դարչնագույն, վարդագույն, մանուշակագույն:
Ըստ գույնի առանձնացնում են հետևյալ տարատեսակները.

ասպարագոլիտ- դեղնականաչ և մորոկսիտ – երկնագույն
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կանաչավուն: Թափանցիկ է կամ լուսաթափանց: Փայլը
թույլ ապակյա է կամ թանձր: Կոտրվածքը անհարթ է կամ
խորշավոր:

Տեսակարար

կշիռը

3,0-3,2գ/սմ3

է;

կարծրությունը`4-5: Փխրուն է, ճզմվում է միջին չափի:
Թթուներում լուծվում է: Պոդոլիտները (կարբոնատ –
ապատիտ, որում Ca+2 փոխարինված է CaCO3-ով) լուծվում
են եռալով:
Ապատիտը հանդիպում է պրիզմաձև և ասեղնաձև,
հազվադեպ աղյուսաձև բյուրեղների, կտորների, տարբեր
չափի գնդված հատիկների տեսքով, բարակ հատիկային
կամ թաքնված բյուրեղային կառուցվածքով մասնիկների
տեսքով (նկ. 56):

Նկ. 56. Ապատիտի հանդիպող տեսակները (նկարը
համացանցից)

Գնդված

հատիկներում

և

անկանոն

կտորներում

ապատիտը նման է բարիտին, անհիդրիտին, տոպազին,
շեելիտին, երբեմն ֆլյուորիտին: Տարբերվում է օպտիկական
հատկություններով և ֆոսֆորի նկատմամբ ունեցած իր
ռեակցիայով (NH4)2MoO4 –ը լուծել տաք ջրում մինչև
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հագեցումը

և

դանդաղ

խառնելով

լցնել

նույն

քանակությամբ կոնցենտրացված HNO3-ի մեջ: Այդպիսի
խառնուրդի փոխազդեցությունը միներալի վրա P2O5 –ի
ավելի քան 1,5 %-ի առկայության դեպքում, տալիս է վառ
դեղին նստվածք]: Ապատիտը հանդիպում է մագմայական
և մեռամորֆային ապարներում, ալկալային նեֆելինային
սիենիտներում և կարբոնատիտներում: Թափանցիկ կանաչ
և

վառ

կարմիր

գույնի

ապատիտի

բյուրեղներ

արդյունահանում են Տանզանիայում, Մադագասկարում,
դեղինը`

Մեքսիկայում,

ապատիտները

(կատվի

Լանկայում, որոնք

իսկ

դեղնա

կանաչավուն

աչք)

Հնդկաստանում,

Շրի

օգտագործում են ոսկերչական իրեր

պատրաստելու համար: Ոսկերչական ապատիտներ կան
նաև երկրագնդի այլ շրջաններում:
Ներկայումս ապատիտը սինթեզվում և արտադրվում է
որպես հղկման նյութ տրիլումիտ անվամբ, որն ունի կանաչ
գույն`

վառ

դեղին

խրիզոլիտին

գունավորմամբ

(օլիվինի

և

նման

մագնեզիումով

է

լավ

հարուստ

տարատեսակը):

§ 12. Ուրանինիտ
Ուրանինիտը – UO2 կազմի միներալ է: Սովորաբար
ուրանի մի մասը օքսիդացված է մինչև U3O8 (նաստուրան):
Նրա մեջ մշտապես պարունակվում են ThO2 –ի, իտրիումի
խմբի հազվագյուտ հողերի, Fe, Ca, Mg և ռադիոգեն
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կապարի (PbO-ի մինչև 15-20%) խառնուրդներ: Հանդիպում
է

նաև

ռադիոգեն

հելիում:

խեժի
խեժային

Հոմանիշներն

են.

խաբկանք, ուրանային խեժ, ուրանային
հանքանյութ: Ուժեղ ռադիոակտիվ է: Ուրանի, թորիումի և
ռադիումի

հանքանյութ

է;

PbO-ի

պարունակությամբ

որոշում են միներալի բացարձակ հասակը:
Գույնը սև է, սևագորշ, սևականաչավուն (նաստուրան),
կոտրվածքում

խեժասև

է,

փոշի

վիճակում

սև

կամ

դարչնասև: Փայլը կիսամետաղայինից`բյուրեղի նիստերի
վրա, մինչև խեժանման` կոտրվածքում:

Սովորաբար

համարյա անթափանց է, բայց երբեմն լուսաթափանցում է
մուգ դարչնագույն գույնով: Կոտրվածքը անհարթից մինչև
խոռոչավոր է:
Տեսակարար կշիռը 7,5-10,6գ/սմ3 է; կարծրությունը 5-6,
օքսիդային տարատեսակներում իջնում է մինչև 4-4,5, իսկ
հողանման ագրեգատների

կարծրություն 3 է: Փխրուն է,

ճզմվում է միջին չափի: Լուծվում է HCL-ի և HNO3 – ի մեջ:
Միներալի

աղաթթվային

լուծույթն

ունի կանաչավուն

գունավորում: Ամյակի ավելացման դեպքում այն ձեռք է
բերում վառ դեղին գունավորում:
Հանդիպում է խորանարդաձև բյուրեղների, բջջանման
ագրեգատների, հատիկային և հոծ զանգվածների տեսքով;
ցրոններում- բյուրեղների, կտորների, անկանոն կամ վատ
գնդված հատիկների տեսքով` որոնք հաճախ պատված են
օքսիդացման ենթարկված նյութերի կեղևով (նկ. 57):
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Նկ. 57. Ուրանինիտի հանդիպող ձևերը (նկարները
համացանցից)

Մինչև 2,5 կգ-ոց և 100մմ չափերի բյուրեղներ են գտնվել
Օնտարիոյից (Կանադա): Ուրանինիտի խոշոր բյուրեղներ
են գտնվել նաև Իսպանիայում, Կոնգոյում, իսկ խոշոր
կոլոմորֆ ագրեգատներ ` Չեխիայում և Ֆրանսիայում:
Բյուրեղներում ուրանինիտը նման է.
 թորիանիտին – տարբերվում է փոշու սև գույնով,
ներաճային

երկվորյակների

բացակայությամբ,

անթափանցությամբ, էլեկտրամագնիսականությամբ:
 պերովսկիտին – տարբերվում է փոշու գույնով և
անթափանցությամբ` մանրադիտակով դիտելիս:
Անկանոն հատիկներով ուրանինիտի տեղ կարող են
ընդունվել իլմենիտը, մագնետիտը և սև տանտալային –
նիոբատները:
Ուրանինիտը հանքային երակներում և սկարներում
հիմնականում

հիդրոթերմալ

պեգմատիտներում`

է;

պնևմատոլիտային
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գրանիտային
է:

Նշված

ապարներում ուրանինիտը հանդիպում է Co, Ni, Bi, As - ի
հետ համատեղ: Տարածված է նստվածքային ապարներում
և մետամորֆային կոնգլոմերատներում (Հարավ-Աֆրիկյան
Միություն), բայց ինքնուրույն ցրոններ չի առաջացնում:

§13. Թորիտ
Թորիտը Th[SiO4] կազմի ցիրկոնի խմբի միներալ է;
հնարավոր է U, Fe, Y, TR, Ca, Pb, H2O–ի նյութերի,
հազվադեպ

P–ի

խառնուրդների

առկայությունը:

Հազվագյուտ միներալ է:
Գույնը նարնջադեղինից մինչև սև է: Գույնից և կազմից
կախված առանձնացվում են հետևյալ տարատեսակները.


սովորական թորիտ – շագանակագույն և բաց
դարչնագույն;


ուրան

օրանժիտ - (ամորֆ, հիդրատացված թորիտ,
պարունակող

թորիտի

տարատեսակներ

կամ

ուրանաթորիտ)- դեղնանարնջագույն;


ֆերրիթորիտ – դարչնագույն, սևադարչնագույն,
սև;



հիդրոթորիտ

–

խիստ

ձևափոխված

և

հիդրատացված տարբեր կազմի թորիտներ;
 ֆոսֆոթորիտ
շագանակագույն

կամ

–

հազվագյուտ

հողեր

նարնջադարչնագույն

պարունակող տարատեսակներ:
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և

ֆոսֆոր

Փայլն ուժեղ է և խեժային: Լուսաթափանց է կամ
կիսաթափանցիկ, բայց հաճախ անթափանց: Կոտրվածքը
խոռոչավոր:

Տեսակարար

կշիռը

4,5-5,5գ/սմ3

է,

կարծրությունը` 4,5-5: Փխրուն է, ճզմվում է միջին չափի:
Ուժեղ ռադիոակտիվ է:
Տաքացնելիս քայքայվում է HCL-ի և HNO3 – ի մեջ:
Թորիտի փոշուց գոլորշիացած

թորիտի աղաթթվային

լուծույթի մեկ կաթիլը ժամացույցի ապակու վրա տալիս է
մորակարմիր գույնի չոր մնացորդ (ռեակցիա թորիտի
նկատմամբ):
Հանդիպում է պրիզմաձև կամ երկբրգային բյուրեղների
տեսքով),

որոնք

նման

են

ցիրկոնի

բյուրեղներին;

հանդիպում է անկյունավոր և քիչ գնդված հատիկների,
համատարած զանգվածների տեսքով (նկ. 58):

Նկ. 58. Թորիտի հանդիպող ձևերը (նկարները համացանցից)

Իր

անկանոն

մալակոնին,

հատիկներով

ցիրկոնին,

նման

սֆենի

է

լովչորիտին,
մի

քանի

տարատեսակներին: Բնորոշ է պեգմատիտների համար,
որպես ուղեկցող միներալ գրանիտներին և սիենիտներին:
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ՄԱՍ II
ԱՊԱՐՆԵՐ
Ապարներ

են

կոչվում

բնական

ծագման

միներալային զուգորդությունները: Հայտնի ավելի քան 3800
միներալներից ապարների կազմի մեջ մտնում են 30-ից 50
սիլիկատային միներալներ: Ապարները բնութագրվում են
կառուցվածքով(ստրուկտուրայով)

և

միներալներով

(կազմվածքով): Ապարների կառուցվածքը որոշվում է
ապարը

կազմող

(բյուրեղային,
բեկորների

միներալային

ամորֆ,

բեկորային),

չափերով

ու

նյութի

վիճակով

բյուրեղների
ձևով,

կամ
նրանց

փոխհարաբերություններով:
Ըստ ծագման ապարները բաժանվում են 3 կարգի՝
մագմայական (հրային), մետամորֆային և նստվածքային:
Մագմայական ապարները կազմում են երկրակեղևի
զանգվածի հիմնական մասը՝բազալտներ, անդեզիտներ,
գրանիտոիդներ և այլն: Երկրակեղևում հանդես են գալիս
են տարբեր ձևի և չափի մարմինների ձևով: Մագմայական
ապարների դասակարգման հիմքում ընկած է նրանց
քիմիական կազմը: Ըստ SiO2-ի քանակության ապարները
բաժանվում են գերհիմքային (SiO2-ի քանակությունը փոքր է
45%-ից), հիմքային (45-52%), միջին թթվայնության (52-60%)
և թթվային (60%-ից բարձր):

184

Մագմայի բյուրեղացման պայմաններից կախված`
մագմայական ապարները բաժանվում են խորքային կամ
ինտրուզիվ ապարների, որոնք առաջանում են երկրակեղևի
տարբեր խորություններում մագմայի բյուրեղացումից և
արտավիժած կամ էֆուզիվ ապարների, որոնք առաջանում
են երկրի մակերևույթ արտավիժած լավայի, սառեցումից:
Նստվածքային
ցամաքում

կամ

փուխրբեկորային
արդյունքների)

ապարներն
ծովում

նյութի

առաջանում

են

(ջրային

միջավայրում)

(ապարների

հողմահարման

նստեցումից:

Նրանք

հետագայում

ենթարկվում են քարացման և վերածվում ապարի: Փուխր,
չցեմենտացված վիճակում նրանք կոչվում են նստվածքներ:
Մետամորֆային ապարները առաջանում են բարձր
ջերմաստիճանի և ճնշման ազդեցության պայմաններում
երկրակեղևի

տարբեր

խորություններում:

Ապարը

միներալային ագրեգատ է (զուգորդություն), որը բաղկացած
է մեկ կամ մի քանի միներալներից, որոնք կարող են լինել
բյուրեղային կամ ամորֆ:
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ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՄԱԳՄԱՅԱԿԱՆ ԱՊԱՐՆԵՐ
Մագմայական

ապարներն

առաջանում

են

մագմայից: Երբ մագման սառչում է երկրակեղևի մեծ
խորություններում,

առաջանում

են

լրիվ

բյուրեղային

խորքային ապարներ: Երբ լավան արտավիժում է ոԵրկրի
մակերևույթ,

առաջանում

են

ոչ

լրիվ

բյուրեղային,

պորֆիրային հրաբխային ապարներ(նկ. 59):

Նկ. 59. Արտավիժած ապարների տեղադրման ձևեր,
կախված մագմայի սառեցման խորությունից (Шуман,
1986)

§ 1. Խորքային (ինտրուզիվ) ապարներ
Երկրակեղևի

տարբեր

խորություններում

(ինտրուզիվ) մեծ ծավալներով ներդրված մագման սառչում
է

աստիճանաբար`

խոշորահատիկ

առաջացնելով

ապարներ:

լրիվ

Շնորհիվ

բյուրեղայինմագմայի

դանդաղորեն սառեցման, միներալները լավ բյուրեղանում
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են,

հատիկների

մեծությունների,

չափերը
որ

հասնում

տեսանելի

են

են

այնպիսի

անզեն

աչքով:

Միներալների բյուրեղները ապարներում դասավորվում են
առանց

որևէ

որոշակի

Դատարկությունները
բացակայում

են:

կողմնորոշման:

խորքային

Ապարները

խիտ

ապարներում
են`

ծակոտիների

աննշան ծավալով:
Գրանիտային

մագմայի

սառեցման

ժամանակ

միներալների տարանջատումը կատարվում է որոշակի
հաջորդականությամբ. սկզբում բյուրեղանում են մուգ
գույնի բաղադրիչները (օլիվին, պիրոքսեն, ամֆիբոլ և
բիոտիտ),

այնուհետև՝

ամենավերջում՝

դաշտային

քվարցը:

Քվարցի

սպաթները
համար,

և
որի

բյուրեղացման ժամանակ ազատ տարածություններ շատ
քիչ են մնում, գրանիտներում չի առաջացնում իրեն բնորոշ
բյուրեղային ձևերը և ապարում գտնվում է անկանոն
հատիկների տեսքով:Հանքային միներալները բյուրեղանում
են մնացորդային գազաջրային հալոցքից.
Ինտրուզիվ(խորքային)
ներկայացուցիչներն

են

ապարների

գրանիտները,

հիմնական
սիենիտները,

դիորիտները, գաբրոները, պերիդոտիտները, դունիտները
(հիպերբազիտները):

Ապարների

խտությունը,

գրանիտներից դեպի պերիդոտիտները աճում է, իսկ
սիլիկահողի (SiO2) պարունակությունը՝ նվազում: Գրանիտը
պատկանում է թթվային ապարներին, սիենիտը և դիորիտը՝
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միջին թթվայնության ապարներին, գաբրոն՝ հիմքային
ապարներին, պերիդոտիտները՝ գերհիմքային ապարներին:
Գրանիտ-դիորիտ-գաբրո-պերիդոտիտ շարքում մուգ գույնի
միներալների քանակությունը աստիճանաբար ավելանում
է, այդ պատճառով այս խորքային ապարների գույնը՝
առաջիններից մինչև վերջինը աստիճանաբար մգանում է:
Գրանիտը խորքային (ինտրուզիվ) ապար է, որն
առաջանում է երկրակեղևի
հրահեղուկ

հալոցքից:

Նրա

տարբեր խորություններում
կազմում

միներալներից

գերակշռում են պլագիոկլազը (36%), K-դաշտային սպաթը
(30%) և քվարցը (26%): Քիմիական կազմում գերակշռում են
SiO2 (70%) և Al2O3 (15%) և ալկալիական տարերը (Na2O,
K2O): Գրանիտների խտությունը 2.7 է: Գույնը բաց գույնի է
(նկ. 60):

ա
բ
Նկ. 60. Հղկված գրանիտ (Шуман, 1986)` ա - լավ
տարբերվում են միներալների հատիկները, բ - Գրանիտի նմուշ
(ներքևի ձախ անկյունում)
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Գրանիտը լավ շինանյութ է: Շնորհիվ քվարցի
բարձր պարունակության, ունի մաշվածության բարձր
դիմադրություն:
պարունակության

Դաշտային
շնորհիվ

սպաթների
լավ

բարձր

մշակվում

է՝

անջատումների որոշակի մակերևույթներով: Գոյություն
ունեն

տարբեր

կառուցվածքի

և

գույնի

գրանիտների

բազմաթիվ տարատեսակներ (նկ. 61):

Նկ. 61. Գրանիտի նմուշներ տարբեր հանքավայրերից
(Шуман, 1986)

Գրանիտոիդների

տարատեսակներից

է

գրանոդիորիտը, որի արտավիժած համարժեքը հայտնի է
դացիտ անվամբ: Գրանիտի և գրանիտակերպ (դիորիտ
գրանոդիորիտ,

գրանոսիենիտ,կվարցային

դիորիտ)

ապարների համար բնորոշ են հողմահարման որոշակի
ձևերն ու կազմվածքները՝ մշակված, կլորացված, փափուկ
(նկ. 62):
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ա

բ

գ

Նկ. 62. Գրանիտային ապարների հողմահարման ձևերը` ա բջջային կազմվածք, բ - քարե ծով, գ - ներքնակաձև
անջատումներ (Шуман, 1986)

Ներքնակաձև
երկրակեղևում

անջատումները

տեկտոնական

ձևավորվում

ճեղքերով

են

առանձին

գրանիտային զանգվածների տարանջատման ժամանակ
առաջացած

ուղղանկյուն

սառնամանիքային
Գրանիտների
ժամանակ

զուգահեռանիստերի

հողմահարման
սառնամանիքային

ձևավորվում

են

քարե

արդյունքում:
հողմահարման

ծովեր

(չինգիլներ):

Գրանիտների և մյուս հոծ ապարների հողմահարման
ժամանակ նրանց մակերևույթի քայքայման արդյունքում
առաջանում են հողմահարման կեղևներ: Այս պրոցեսը, որը
կոչվում է ապարի կեղևահանում կարող է հանգեցնել
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ապարի

զանգվածի

քայքայման,

առաջացնելով

հողմահարման համակենտրոն կեղևանման ձևեր (նկ. 63):

Նկ. 63. Կեղևանման անջատումներ - գրանիտի հողմահարման
(դեսկվամացիայի) ձև (Шуман, 1986)

Միջերկրական ծովում

(Կորսիկայում, էլբա և

հարևան կղզիներում) գրանիտները, որոնք թրջվում են աղի
ջրային կաթիլներով և չորանում մշտական քամիներով,
ենթարկվում են փխրեցման, նրանցում ձևավորվում են
տարբեր մեծության բազմաթիվ խորացումներ (տաֆոններ):
Գրանիտները

լավ

փայլեցվում

են:

Փայլեցված

մակերևույթները թվում են ավելի մուգ, նրանց վրա
հստակորեն առանձնանում և հեշտ որոշվում է ապարի
միներալային կազմը:
Սիենիտը ենթաալկալային (ինտրուզիվ) խորքային
ապար է, որի միներալային կազմում գերակշռում են Kդաշտային սպաթը (50%), պլագիոկլազը (20%) և բիոտիտը,
ավգիտը,

ամֆիբոլը,

(գումարային
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20%):

Սիենիտի

խտությունը 2.8 է: Ապարը բաց գույնի է, մոխրագույնից
մինչև կարմրավուն (նկ. 64):

Նկ. 64. Սիենիտ (Шуман, 1986)

Սիենիտը գրանիտից տարբերվում է քվարցի շատ
ցածր (մինչև լրիվ բացակայություն) և օրթոկլազի բարձր
պարունակությամբ,որը հեշտությամբ որոշվում է ապարի
հղկված

և

դիորիտից

փայլեցված
տարբերվում

մակերևույթի

վրա:

է

սպաթի

կալիումի

Սիենիտը
բարձր

պարունակությամբ: Կիրառվում է որպես շինարարական
քար:
Դիորիտը խորքային ապար է, ավելի մուգ գույնի է,
քան գրանիտը, բայց ընդհանուր առմամբ բավական բաց
գույն

ունի:

Դիորիտի

քվարց

չպարունակող

տարատեսակները և փայլեցված մակերևույթները ավելի
մուգ գույն ունեն (նկ. 65):
Բաղկացած է պլագիոկլազից (33%), K-դաշտային
սպաթից (4%), եղջերախաբից (26%), բիոտիտից (20%),
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քվարցից (16%) և ապատիտից, հանքային միներալներից
(1%): Խտությունը 2.8 է:
Դիորիտը

սիենիտից

տարբերվում

է

քվարցի

բավական բարձր և K-դաշտային սպաթի շատ ցածր
պարունակությամբ, իսկ գրանիտից`K-դաշտային ապարի
և

քվարցի

շատ

բացակայությամբ:

ցածր
Դիորիտը

պարունակությամբ
կազմող

կամ

միներալների

հատիկների չափերը կարելի է տարբերել անզեն աչքով:
Գույնը

բաց

մոխրագույն

կամ

մոխրագույն

է:

Օգտագործվում է որպես շինարարական քար:

Նկ. 65. Դիորիտ (Шуман, 1986)

Գաբրոն մուգ գույնի խորքային ապար է, բաղկացած
հիմքային պլագիոկլազներից (50%), պիրոքսեններից (45%)
ապատիտից, հիմքային, հանքային միներալներից (5%):
Խտությունը 2.9 է: Գաբրոն դիորիտից մուգ է, նրա
փայլեցված մակերևույթը թվում է գրեթե սև (նկ. 66):
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Նկ. 66. Գաբրո (Шуман, 1986)

Կիրառվում է որպես ճանապարհա-շինարարական
և բալաստային քար, հուշարձանների և տապանաքարերի
պատրաստման համար:
Պերիդոտիտը մուգ գույնի, սովորաբար կանաչավուն
երանգով խորքային ապար է, բաղկացած է օլիվինից (66%),
պիրոքսենից (31%) քրոմիտից, ապատիտից, հանքային
միներալներից (3%) (նկ. 67):

Նկ. 67. Պերիդոտիտ (Шуман, 1986)
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Պորիդոտիտի խտությունը 3.3 է: Պերիդոտիտի հետ
են

կապված

քրոմիտի,

պլատինի

և

ասբեստի

հանքավայրերը: Շինարարական գործում պերիդոտիտները
չեն կիրառվում:

§ 2. Հրաբխային ապարներ
Հրաբխային

ապարներն

առաջանում են

Երկրի

մակերևույթ լավայի արտավիժմամբ: Երբ լավան հրաբխի
փողաբերանով

(խառնարանով)կողային

ապարների

բեկորների հետ միասին արտանետվում է դեպի երկինք,
իսկ այնուհետև նստում հրաբխի ստորոտում և լանջերին,
առաջանում են հրաբխային տուֆեր (նկ. 68):

Նկ. 68. Հրաբխային ապարների առաջացումը (Шуман, 1986)

Հրաբխային

ապարները

իրենց

քիմիական

և

միներալային կազմով ընդհանուր առմամբ նման են
խորքային ապարներին, քանի որ ապարների այս երկու
խմբերն էլ առաջանում են նույն մագմայից: Նրանք
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միմյանցից
Լավաները,

տարբերվում
որոնցից

են

իրենց

առաջանում

կառուցվածքով:
են

հրաբխային

ապարները, սառչում են ավելի արագ, քան մագման: Այդ
պատճառով

հրաբխային

ապարներում

միներալների

բյուրեղները շատ փոքր են, միկրոսկոպիկ չափերի, և
սովորաբար ապակի են պարունակում:
Հրաբխային ապարների կառուցվածքը պորֆիրային
է, իսկ անզեն աչքով երևացող

բյուրեղները

կոչվում են

պորֆիրային ներփակումներ: Պորֆիրային կառուցվածքը
բնորոշ է հրաբխային ապարների մեծամասնության համար
(նկ. 69):

Նկ. 69. Պորֆիրային կառուցվածք. առանձին լավ
ձևավորված բյուրեղները տեղադրված են հոծ զանգվածի մեջ
(Шуман, 1986)

Եթե լավան սառչում է շատ արագ, ապա բյուրեղները
չեն հասցնում ձևավորվել և ապարի ողջ զանգվածը ձեռք է
բերում

ամորֆ,

ապակենման
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կառուցվածք:

Նրանց

անվանում են հրաբխային ապակի (օբսիդիան,պերլիտ,
պեխշտեյն և պեմզա) (նկ. 70): Պեմզան ջրի մեջ չի սուզվում:

ա

բ

Նկ. 70. Օբսիդիան (ա) և պեմզա (բ) (Шуман, 1986)

Արտավիժած

ապարների

հիմնական

ներկայացուցիչներն են ռիոլիթը (լիպարիտ), տրախիտը,
անդեզիտը, բազալտը, պիկրիտը: Առաջին երեք ապարների
խտությունը 2.7 է, բազալտինը՝ 2.8, պիկրիտինը՝ 3.0:
Հրաբխային

ապարներին

բնորոշ

են

հետևյալ

հատկանիշները՝


Պեմզան շատ ծակոտկեն և շատ թեթև թթվային կազմի
հրաբխային ապար է,



խիտ

(նրբահատիկ)

կամ

ամորֆ

(ապակենման)

զանգվածը,


բազմաթիվ

մանր

դատարկությունները,

ծակոտկենությունը,


լավային հոսքի տեքստուրաները,



սյունաձև անջատումները,
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Գնդաձև և բարձավոր տեքստուրաները ստորջրյա
բազալտային հոսքերի:
Ռիոլիթը

գրանիտի արտավիժված

նմանակն

է,

բաղկացած է K-դաշտային սպաթի, ալբիտի և քվարցի
պորֆիրային ներփակումներից և նույն կազմի հենքից:
Կիրառվում

է

ճանապարհային

շինարարությունում,

հաճախ մանր և խոշոր խճի տեսքով, ճանապարհների
խճային ծածկի համար, հազվադեպ՝ որպես կամրջային
քար (նկ. 71):

Նկ. 71. Ռիոլիթ (լիպարիտ) (Шуман, 1986)

Տրախիտը

սիենիտի արտավիժած նմանակն է,

բաղկացած է K-դաշտային սպաթից (75%), պլագիոկլազից
(10%), պիրոքսենից (10%), հանքային միներալներից (5%):
Նախկինում

շնորհիվ

առկա

օգտագործվել

է

պատրաստման

համար:

անհարթությունների

հողմաղացների
Գնահատվում

երկանքների
է

որպես

շինարարական քար, բայց շատ ուժեղ ենթարկվում է
քայքայման (նկ. 72):
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Նկ. 72. Տրախիտ (Шуман, 1986)

Անդեզիտը դիորիտի արտավիժած համարժեքն է և
բաղկացած է պլագիոկլազից, պիրոքսենից և բիոտիտից,
հանքային միներալներից : Սովորաբար ունի պորֆիրային
կառուցվածք

միկրոլիտային

հիմնական

հենքով:

Կիրառվում է ճանապարհային շինարարությունում որպես
մանր և խոշոր խիճ, կանաչավուն տարատեսակները
օտագործվում են որպես երեսպատման և դեկորատիվ քար
(նկ. 73):

Նկ. 73. Անդեզիտ (Шуман, 1986)
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Բազալտը
պլագիոկլազից,

գաբրոյի

նմանակն

պիրոքսենից,

է,

օլիվինից

բաղկացած
և

է

հանքային

միներալներից: Պատկանում է առավել հայտնի հրաբխային
ապարներին, որոնք բնական տեղադրման պայմաններում
ունեն բնորոշ սյունաձև անջատումներ (նկ. 74):
Բազալտն մուգ մոխրագույն, մոխրա և կապտավունսև գույնի մանրահատիկ հիմքային արտավիժած ապար է,
մանր շրջանաձև դատարկություններով (առաջանում են
գազային պղպջակների անջատումից): Բազալտները շատ
ամուր

են

և

դժվարությամբ

են

տրոհվում

մասերի:

Կիրառվում են փողոցների և ճանապարհների խճային
ծածկի

համար,

մակերևույթների

հիդրոշինարարությունում
սալիկապատման

Օգտագործվում

է

հուշարձանների

և

որպես

շենքերի

տապանաքարերի

և

համար:
հիմնատակ,
պատրաստման

համար:

ա
բ
Նկ. 74. Բազալտ` ա - արտաքին տեսքը (Шуман, 1986), բ սյունաձև անջատումներ, որոնք առաջանում են սառչող լավայի
սեղմման արդյունքում (նկ. Վ․Ռ․Բոյնագրյանի)
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Բազալտի փայլեցված մակերևույթներն ավելի մուգ
գույն ունեն:
Այն չի օգտագործվում ճանապարհների երթևեկելի
հատվածի

սալիկապատման

մանրահատիկ

համար,

կառուցվածքի

քանի

պատճառով

որ
նրա

մակերևույթն աստիճանաբար մաշվելով դառնում է հարթ,
իսկ խոնավ եղանակներին՝ ողորկ ու սայթաքուն:
Բազալտների

առավել

խոշորահատիկ

տարատեսակները դոլերիտային ստրուկտուրայով կոչվում
են դոլերիտներ: Վերջիններս հաճախ ունեն մոխրականաչավուն գույն և մեծ մածուցիկություն: Դոլերիտները
օգտագործվում

են

որպես

խիճ

և

դեկորատիվ-

երեսպատման նյութ: Երբեմն առաջացնում են դայկաներ և
ինտրուզիվ կուտակումներ՝ սիլեր (տրապներում):
Պիկրիտը մուգ գույնի գերհիմքային հրաբխային
ապար

է

(պերիդոտիտի

արտավիժած

նմանակը),

բաղկացած է օլիվինից, պիրոքսեններից , երբեմն նաև
ամֆիբոլներից, ապատիտից և հանքային միներալներից
(նկ.75):

Նկ. 75. Պիկրիտ (Шуман, 1986)
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Հրաբխային տուֆեր
Արտավիժած մագմատիկ բեկորային ապարներից
լայն

տարածում

արտանետված

ունեն

լավայի

տուֆերը,
տարբեր

որոնք

չափերի

մթնոլորտ
մասեր

են:

Առաջանում են հրաբխային արտավիժման նյութերից՝
մոխիր, ավազ, լապիլներ, ռումբեր: Տուֆերը հետագայում
առաջանում են ցեմենտացված փուխր հրաբխային նյութից՝
տեֆրայից:Տուֆերը հաճախ տարբերվում են բեկորների
մեծությամբ: Մանրահատիկ փուխր զանգվածի տեսքով
արտանետված հրաբխային նյութը կոչվում է հրաբխային
մոխիր, իսկ նրանց ամենամանրահատիկ տարատեսակը՝
հրաբխային փոշի: Խտացված մոխիրը կոչվում է մոխրային
տուֆ կամ ուղղակի տուֆ: Հրաբուխների ժայթքումների
ժամանակ արտանետված մանր քարերը (ընկույզի չափ)
կոչվում են լապիլներ, ամենախոշոր արտանետումները՝
հրաբխային ռումբեր, որոնք ունեն կլորավուն կամ իլիկի ձև
և առաջանում են արտանետման ժամանակ շարժման
ընթացքի մեջ լավայի կտորների պտտման արդյունքում (նկ.
76): Տուֆերի և նստվածքային ապարների խառնուրդները
կոչվում են տուֆիտներ: Տուֆերի կառուցվածքը լինում է
բեկորային:Սովորաբար տուֆերը բնութագրվում են բարձր
ծակոտկենութամբ:
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Նկ. 76. Տուֆերի տարատեսակները ըստ բեկորների
Մեծության և ձևի (Шуман, 1986)

Հրաբխային ապակի
Այս տերմինը նշանակում է ոչ թե որոշակի ապար,
այլ

արտավիժած

ապարների

մի

ամբողջ

խմբի

կառուցվածք: Հրաբխային ապակիները առաջանում են
երկրի մակերևույթ հասած մագմատիկ հալոցքի շատ արագ
սառեցման

ժամանակ:

ամենատարածված

Հրաբխային

ներկայացուցիչներն

ապակու
են

պեմզան,

օբսիդիանը պեխշտեյնը և պերլիտը:
Պեմզան իրենից ներկայացնում է փրփրային կամ
պղպջակային հրաբխային ապակի սիլիկաթթվի բարձր
պարունակությամբ

(նկ.

70բ):

Պեմզայի

առաջացումը

կապված է գազերով հարուստ լավայի արագ սառեցման
հետ: Այն ունի ամորֆ կառուցվածք և բնութագրվում է
խոշոր ծակոտիների առատությամբ: Պեմզայի ամբողջ
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զանգվածը, սպունգի պես ծածկված է անկանոն ձևի
ծակոտիներով: Իր կազմով պեմզան մոտ է մոխրա-սև
օբսիդիանին, սակայն ծակոտկեն նյութում լույսի բազմակի
բեկման և ցրման պատճառով այն սովորաբար թվում է բաց
մոխրագույն: Պեմզայի ծավալային կշիռը միավորից փոքր է,
խտությունը կազմում է 2.4:
Պեմզան կիրառվում է որպես հղկիչ նյութ, ինչպես
նաև

կոսմետիկայի

և

արտադրությունում:
օգտագործվում

է

հիգիենայի

պարագաների

Շինարարությունում
թեթև

(պեմզաբլոկների)

շինարարական

արտադրությունում:

պեմզան
քարերի
Նրանց

առավելությունը հանդիսանում է ցածր ծավալային կշիռը և
լավ ջերմամեկուսիչ հատկությունը:
Օբսիդիանը հրաբխային ապակի է, որն առաջանում
է սիլիկաթթվով հարուստ թթվային լավայի սառեցումից:
Աչքի է ընկնում համասեռությամբ և բավական բարձր
կարծրությամբ (5-5.5 ըստ Մոոսի սանդղակի): Գույնը
սովորաբար մուգ է, հաճախ սև, կարմրա-դարչնագույն,
հանդիպում են արծաթամոխրագույն տարատեսակները
սադափե

փայլով:

Սև

օբսիդիանը

բարակ

եզրերում

մոխրագույն է, օբսիդիանի մանր բեկորները բաց գույն
ունեն և թափանցիկ են: Բնորոշ են խեցանման կոտրվածքը
և բեկորների սուր կտրող եզրերը (նկ. 72ա): Օբսիդիանի
խտությունը 2.5-2.6 է:
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Քարե դարում օբսիդիանը քվարցի հետ միասին
օգտագործվում էր զենքերի և գործիքների պատրաստման
համար:

Մեքսիկայում

մինչև

XVI

դարը

նրանից

պատրաստում էին դանակներ, նետերի սայրեր: Մեր
օրերում օբսիդիանը օգտագործվում է գեղարվեստական
իրերի, պատրաստման համար:
Պեխշտեյնը կամ խեժային քարը, արտաքինից նման
է խեժին,

հնագույն հրաբխային ապակի է՝ ճեղքերով

պատված: Իր կազմով մոտ է օբսիդիանին, սակայն աչքի է
ընկնում

ջրի

բարձր

պարունակությամբ:

մոխրագույն է կամ գորշ:
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Սովորաբար

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐ
Նստվածքային

ապարներն

առաջանում

են

երկրակեղևի իջվածքներում հողմահարմամբ նախապես
քայքայված

տարբեր

ծագման

ապարների

տեղափոխման և ջրային ավազաններում

նյութի

կուտակման

արդյունքում: Ապարներն ու միներալները տարբեր կերպ են
հողմահարվում:
օրինակ,

Քվարցը,

կայուն

են

նռնաքարը

հողմահարման

և

տուրմալինը,

նկատմամբ,

իսկ

դաշտային շպատները, ֆելդշպատոիդները, օլիվինը և
բիոտիտը, ընդհակառակը, քայքայվում են հեշտությամբ:
Ֆիզիկական
արդյունքում

հողմահարման

առաջացած

պրոցեսների

նստվածքային

ապարնեը

պատկանում են կլաստիկ կամ բեկորային ապարներին,
որոնք կազմում են նստվածքային ապարների խոշոր
խմբերից մեկը:
Երկրորդ

խումբն

ընդգրկում

է

ապարների

հողմահարումից

առաջացած

նորագոյացությունները:

Նրանց

ելակետային

նյութ

համար

են

ծառայում

հիմնականում քիմիական հողմահարումից քայքայված
ապարները:

Արդյունքում

ձևավորվում

են

մակահոսուկային առաջացումներ (տրավերտին, կրաքար,
տուֆ, սիլիցիումային տուֆ), աղային (քարաղ, անհիդրիտ,
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գիպս, տարբեր աղեր) և օրգանածին (կրաքար, դոլոմիտ,
սիլիցիումային ապարներ) նստվածքներ:
Հատուկ տեղ են զբաղեցնում բրածո ածուխները,
որոնք

ունեն

տարածված

օրգանական
են

և

ծագում:Նրանք

մասնակցում

են

լայնորեն

երկրակեղևի

կառուցվածքում, որի պատճառով սովորաբար նրանք
նույնպես դիտարկվում են որպես ապարներ:
Նստվածքային ապարների համար տարբերակիչ
հատկանիշ է լավ արտահայտված շերտավորվածությունը:

§1. Բեկորային ապարներ
Բեկորների ձևից և չափերից կախված տարբերում են
բեկորային ապարների հետևյալ խմբերը:


Խոշորաբեկոր – մեծաբեկորներ և մեծագլաքարեր

համապատասխանաբար

անկյունավոր

և

ողորկված

բեկորներ՝ ավելի քան 20 սմ լայնակի կտրվածքով, խիճ և

գլաքար, բեկորներն ունեն 1-ից մինչև 20 սմ չափեր, կոպիճ
և խճավազ, բեկորներն ունեն 0.2-ից մինչև 1 սմ չափեր.
ցեմենտացված

չողորկված

բեկորները

կոչվում

են

բրեկչիաներ, իսկ ցեմենտացված ողորկված բեկորները՝
կոնգլոմերատներ կամ կոպճաքարեր (նկ. 77):
 Բրեկչիան նստվածքային ապարների ցեմենտացված
բեկորներից կազմված ապար է
Բրեկչիայի

կազմում

(խիճ, խոշորաբեկոր):

չտեսակավորված

անկյունավոր,

հաճախ սուրանկյուն, անկանոն դասավորված բեկորները
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միմյանց հետ շաղկապված են կավային, կարբոնատային
կամ ավազային ցեմենտով ու առաջացնում են պինդ և
ամուր ապար: Իրենց սկզբնական ծագմամբ նստվածքային
բրեկչիաները սովորաբար լեռների լանջերին կուտակվող
խոշորաբեկոր թափվածքներ են, լեռնային փլուզումների
կամ սելավային հոսքերի նյութեր (կուտակումներ):

ա

բ

Նկ. 77. Բրեկչիա (ա) և կոնգլոմերատ (բ) (Шуман, 1986)

Կախված ցեմենտի կազմից, քանակից և բնույթից
բրեկչիաները լինում են տարբեր խտության և ամրության:
Ամենաամուր համարվում է սիլիցիումային ցեմենտը, իսկ
ամենատարածվածը՝ կարբոնատային, ավազային:
Կոնգլոմերատը

դա

ցեմենտացված

կոպիճն

է,

գլաքարը, երբեմն մեծագլաքարը: Ապարների մշակված
կլորավուն բեկորները ամուր շաղկապված են կավային,
կարբոնատային կամ ավազային ցեմենտով:
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Կոնգլոմերատները
գլաքարերից

սովորաբար

(գետային

տեղափոխվելիս

կամ

առավել

առաջանում

ծովային):

փխրուն

են

Երկար

բաղադրիչների

քայքայման արդյունքում կատարվում է տեսակավորում և
ամենավերջում

մնում

են

ամենակայուն

ապարները

(օրինակ, քվարցիտ, գրանիտ, ամֆիբոլիտ, դիաբազ, և այլն):
Հնագույն կոնգլոմերատների հետ են կապված ոսկու
և ուրանի համաշխարհային հանքավայրերը (Տրանսվաալի
Վիտվատերսրանդի

հայտնի

հանքավայրը

ՀԱՀ-ում

տարեկան տալիս է միչնև 500-700 տ ոսկի):


Միջինբեկորային, ավազներ, իրենցից ներկայացնում

են տարբեր չափերի՝ 0.02-ից մինչև 2 մմ, չցեմենտացված
հղկված,

ողորկված

բեկորների

կուտակումներ,

և

ավազաքարեր, իրենցից ներկայացնում են նմանատիպ
բեկորների ցեմենտացված կուտակումներ:
Ավազաքարը առավել լայն տարածում ունեցող
նստվածքային

ապար

է,

սովորաբար

արտահայտված

շերտավորվածությամբ:

հստակ

Առաջանում

է

կավով կամ սիլիկահողի (քվարցի) ավազի հատիկների
ցեմենտացումից: Ավազաքարերի կազմում գերակշռում է
քվարցը:
Ավազաքարերի անվանումը կարող է տրվել ըստ
նրանց գույնի, արտաքին տեսքի, տեղադրման վայրի,
կիրառման, խառնուրդերի ու օրգանական մնացորդների
առկայության և երկրաբանական հասակի (նկ. 78):
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Մանրբեկորային. ալևրիտ, 0.005-ից մինև 0.05 մմ

չափերի

մանր

Ալևրիտի՝

մասնիկների

բնության

մեջ

փուխր

լայն

կուտակումներ:

տարածում

ունեցող

ներկայացուցիչներից է լյոսը՝ փխրահողը, բաց, դաշտադեղին

ապար,

բաղկացած

հիմնականում

քվարցի

սուրանկյուն բեկորներից և քիչ քանակությամբ դաշտային
սպաթներից՝ կավային մասնիկների և կրի խառնուրդով:

Նկ. 78. Ավազաքարերի տարատեսակներ (Шуман, 1986)



Կավային միներալներ, դրանց բաժին է ընկնում

բոլոր նստվածքային ապարների ծավալի ավելի քան 50%-ը,
բաղկացած

են

հիմնականում

մի

շարք

կավային

միներալների մանրագույն (0.005 մմ-ից փոքր) բյուրեղային
(հազվադեպ ամորֆ) հատիկներից,


դասակարգումներում

կավային

ապարներին

են

վերագրում այն ապարները, որոնք բաղկացած են 0.02 մմից

փոքր

չափեր

ունեցող
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հատիկներից,

գրունտագիտությունում՝

0.002

մմ-ից

փոքր,

իսկ

տասնորդական դասակարգմամբ՝ 0.001 մմ-ից փոքր:
§ 2. Հողմահարման արդյունքում առաջացած

նորագոյացություններ
Քիմիական հողմահարման արդյունքում ապարները
քայքայվում են առանձին քիմիական բաղադրիչների, որոնք
անցնում են լուծույթի մեջ: Մայրցամաքային կամ ծովային
ավազաներում այդ լուծույթներից կատարվում է նյութի
նստեցում: Նյութի նստեցումը աղբյուրների ելքերի մոտ,
լճերում և ծովերում հանգեցնում է նոր ապարների
առաջացմանը՝

անօրգանական

ապարների

(օրինակ,

աղային) և կենսածին նստվածքների (կարբոնատային և
սիլիցիումային ապարներ):
Աղբյուրների

նստվածքները

(«փրփուրներ»

և

հիդրոթերմալ տուֆեր) առաջանում են աղբյուրների ելքերի
մոտ միներալների նստեցումից: Աղբյուրների ելքի մոտ
ճնշման անկման հետևանքով տեղի է ունենում ածխաթթու
գազի անջատում և լուծված
Չլուծվող

բաղադրիչները

միացությունների տրոհում:
նստում

են

կրային

կամ

սիլիցիումային նորագոյացությունների տեսքով (տուֆեր):
Եթե աղբյուրի ջուրը հարուստ է ածխաթթվային կրով, ապա
առաջանում են ծակոտկեն կրաքարային տուֆերի կամ

տրավերտինների նստվածքներ: Նրանք սովորաբար լինում
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են դեղնա-դարչնագույն կաթնագույն և սպիտակ գույների
(նկ. 79ա):
Մետալուրգիայում

և

շինարարական

արդյունաբերությունում փուխր նստվածքները կոչվում են
կրաքարային տուֆ (նկ. 79բ), իսկ ավելի խիտ, փայլեցման
ենթարկվող տեսակը` տրավերտին (նկ. 79գ):

ա

բ

գ

Նկ. 79. Կրաքարային տուֆ (ա ) և տրավերտին (բ) (Шуман,
1986), գ - տրավերտիններ Մարմարիկ գետի վերին
հոսանքներում (նկ․Վ․Ռ․Բոյնագրյանի)

Ծակոտկեն կրային տուֆերը կիրառվում են որպես
թեթև

շինանյութ,

իսկ

(լիթիֆիկացված)տրավերտինները
հատակների

սալիկներ

ճակատամասերի

քարացված

օգտագործվում

պատրաստելու

երեսպատման

համար:

և

են

շենքերի
Տուֆային

ապարների այս խմբին են պատկանում նաև կարստային
քարանձավների

մակահոսուկային

առաջացումները`

ստալակտիտները և ստալագմիտները (նկ. 80):
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ա

բ

Նկ. 80. Ստալակտիտներ (ա) և ստալագմիտներ (բ)
(նկ․Վ․Ռ․Բոյնագրյանի - «Պրոմեթևս» քարանձավ, Վրաստան)

Կրային տուֆը և տրավերտինը դիտարկվող խմբի
տուֆային

ապարներից

միակն

են,

որոնք

ունեն

կիրառական նշանակություն:
Կրային տուֆն իրենից ներկայացնում է փրփրային,
խոշոր ծակոտկեն

կրային նստվածք, որն առաջանում է

քաղցրահամ աղբյուրների ելքերի մոտ: Շինանյութ լինելուց
բացի այն օգտագործվում է նաև որպես ջերմամեկուսիչ
նյութ` կավարամած կառույցների պատերի լցանյութ, և
թրծած/բոված

կրի

արտադրությունում

(շնորհիվ

իր

քիմիական մաքրության): Կրային տուֆը ցրտադիմացկուն
է, այն չի ճեղքավորվում, երբ նրա ծակոտիներում ջուրը
սառչում է:
Տրավերտինը

նրբահատիկ,

ամուր,

հղկման

և

փայլեցման ենթարկվող քար է: Առավել հայտնի են նրա
զոլավոր

գծավոր

տարատեսակները:
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Տրավերտինն

օգտագործվում է որպես երեսպատման քար` արահետների
և հատակների ծածկի համար:
Տրավերտինը լայն տարածված է Հայաստանում,
որտեղ այն օգտագործվում է հիմնականում շինությունների
ներքին հարդարման համար:
Աղային ապարներն իրենցից ներկայացնում են
անօրգանական ծագման նստվածքային ապարներ: Նրանց
են պատկանում քարաղը, անհիդրիտը, գիպսը: Աղային
ապարների գերակշռող մասը միամիներալ է:
Աղային ապարներն առաջանում են հիմնականում
ծովախորշերում

(լագունաներում)

արիդ

կլիմայի

պայմաններում: Ծովային ջրի անընդհատ գոլորշիացման
հետևանքով

նրանում

լուծված

աղերի

խտությունը

բարձրանում է և տեղի է ունենում աղերի նստեցում: Ըստ
որում

աղերի

նստեցումն

ընթանում

է

որոշակի

հաջորդականությամբ, նրանց լուծելիությանը հակառակ
ուղղությամբ` սկզբում սուլֆատները (գիպս, անհիդրիտ),
հետո նատրիումի քլորիդը, հալիտը (քարաղ) և վերջում`
կալիումի աղերը:
Քարաղը (NaCl) ամենահայտնի աղային ապարն է,
բաղկացած է հալիտ միներալից, ունի աղի համ: Որպես
խառնուրդներ լինում են անհիդրիտ, քվարց և կավային
միներալներ: Քարաղը (կամ կերակրի աղը) սովորաբար
տեղադրվում

է

շերտերով,

ունի

խոշորահատիկ

կառուցվածք և փայլում է արևի տակ: Արհեստական
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մաքրումից հետո այն դառնում է անգույն և ջրաթափանցիկ,
իսկ բնության մեջ այն սովորաբար մոխրագույն է, վառդեղնավուն կամ կարմրավուն: Արդյունահանվող ամբողջ
աղի

շուրջ

1/3-ը

կենդանիների

օգտագործվում
կողմից,

արդյունաբերությունում`

է

մարդկանց

մնացած

և

2/3-ը`

տեխնիկական նպատակներով

(նկ. 81ա):
Անհիդրիտը (CaSO4) արտաքուստ նման է քարաղին,
գույնը

սպիտակավուն-մոխրագույն,

երկնագույն է ու ավելի մանրահատիկ,
Կիրառվում

է

հանքային

դեղնավուն,
չունի աղի համ:

պարարտանյութերի

արտադրությունում և շինարարությունում որպես հյուսող
նյութ քարե հատակների համար, ինչպես նաև որպես
լուծույթ պատերի ներքին հարդարման աշխատանքների և
քարակառույցի

համար:

Անհիդրիտային

շերտերը

վտանգավոր են թունելների շինարարության ժամանակ,
քանի որ ջրի հոսքի դեպքում նրանք ուժեղ ուռչում են և
կարող են սեղմել թունելի պատերը (նկ. 81բ):

ա

բ
Նկ. 81. Քարաղի (ա) և անհիդրիտի (բ) նմուշներ
(Шуман, 1986)
215

Գիպսը (CaSO4 * 2H20) սովորաբար սպիտակ է կամ
թույլ

գունավորված,

խոշորահատիկ

կամ

թելավոր,

մետաքսյա փայլով: Անհիդրիտից տարբերվում է ավելի
ցածր (1.5-2) կարծրությամբ

(անհիդրիտի կարծրությունը

3-4 է): Օգտագործվում է որպես ցեմենտ և կապակցող նյութ:
Նրանից պատրաստում են նաև թեթև շինանյութեր ներքին
հարդարման

աշխատանքների

համար:

Գիպսի

մանրահատիկ տարատեսակը (ալեբաստր) օգտագործվում
է քանդակագործների կողմից (նկ. 82):

Նկ. 82. Գիպսի տարատեսակներ (Шуман, 1986)

Կարբոնատային
ապարների
բաղկացած

ապարներ

ընդհանրացնող
են

տերմինը

անվանումն

կալցիումի

և

է,

այն
որոնք

մագնեզիումի

կարբոնատներից` կրային տուֆեր, օրգանածին կրաքարեր,
դոլոմիտներ,

մարմարներ

և
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այլն:

Կրաքարը

լայն

տարածում ունեցող նստվածքային ապար է, առաջանում է
ծովային ավազաններում, ունի քիմիական և կենսածին
ծագում:
Կրաքարը կալցիտից բաղկացած միամիներալ ապար
է: Սովորաբար նրանում առկա են տարբեր խառնուրդներ:
Կրաքարերի

գույնը

պայմանավորված

է

կողմնակի

նյութերով, քանի որ կալցիտն ինքը սպիտակ գույն ունի:
Կրաքարն առանց դժվարության քերծվում է գրչահատով:
Աղաթթվի (HCl) լուծույթի հետ փոխազդելիս կրաքարը
(CaCO3) սկսում է ինտենսիվ « եռալ» ` ածխաթթու գազի
անջատման հետևանքով:
Կրաքարերից բաղկացած լեռներում ռելիեֆի ձևերը
աչքի են ընկնում զառիթափ լանջերով և լեռնաշղթաների
ատամնավոր ժայռոտ կատարներով: Կրաքարերի շերտերը
սովորաբար

ունեն

մասնատված

են

պրոցեսների

փոքր
խորը

հետևանքով

հզորություններ:
ճեղքերով,

որոնք

անընդհատ

Շերտերը
լուծման

լայնանում

են:

Կրաքարերի հետ են կապված կարստային պրոցեսները և
ռելիեֆի կարստային ձևերը:
Կրաքարերի
արտացոլում
օրգանիզմների
(նումուլիտային

տարատեսակների

են

նրանցում

ապարառաջացնող

մնացորդների
կրաքարեր),

անվանումները
առկայությունը

տարածման

շրջանը,

կառուցվածքը (օօլիտային), խառնուրդները (երկաթային),
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տեղադրման բնույթը (շերտաքարային), երկրաբանական
հասակը (նկ. 83, 84):
Կրաքարերը

լայնորեն

օգտագործվում

են

արդյունաբերությունում` շաքարի և սելիտրայի, սոդայի և
ապակու

արտադրություններում,

ագրոտեխնիկայում`

հողերի կրայնացման համար, և այլն: Շինարարությունում
կրաքարն օգտագործվում է որպես ցեմենտային հումք կրի
թրծման համար. թրծած/բոված կիրը հումք է հանդիսանում
շինարարական լուծույթի պատրաստման համար:

ա

բ

գ

դ

Նկ. 83. Կրաքարերի տարատեսակներ` ա - յուրայի դեղնավուն
կրաքար, բ - մանրահատիկ կրաքար (կավճի կրաքար, գրող
կավիճ), բաղկացած կոկոլիտոֆորիդների խեցիներից,
կրինոիդային կրաքար (հստակ երևում են ծովային շուշանների
մնացորդները), գ - նումուլիտային կրաքարեր, դ - կորալային
կրաքարեր (Шуман, 1986)
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Նկ. 84. Շերտաքարային կրաքար ծառանման նկարներով
(մամռային նախշերի տեսքով մանգանի օքսիդների
անջատումներով) (Шуман, 1986)

Դոլոմիտը
տեղադրման

գույնով,

խառնուրդների

պայմաններով

նման

է

բնույթով

կալցիտային

կրաքարին, (նկ. 85):

Նկ. 85. Ավազա-հատիկային տեսքով դոլոմիտ
(Բավարիա) (Шуман, 1986)
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և

Բաղկացած է դոլոմիտ միներալից (CaMg{Co3})2:
Դոլոմիտներն առաջանում են ծովային ավազաններում
կրաքարերի հաշվին որպես երկրորդային արդյունք. ջրում
լուծված մագնեզիումը փոխազդում և միացության մեջ է
մտնում

կրաքարի

կալցիտի

հետ:

Այս

պրոցեսը

(դոլոմիտացումը) հանգեցնում է օրգանական մնացորդների
լրիվ քայքայմանը: Դոլոմիտները սովորաբար առաջացնում
են հզոր ժայռային քարափներ:
Դոլոմիտը կրաքարերից տարբերվում է նրանով, որ
աղաթթվի

առկայության

դեպքում

եռում

է

միայն

տաքացնելիս: Դոլոմիտը կիրառվում է շինարարությունում
կրաքարի հետ միասին, բայց ավելի փոքր ծավալներով,
քանի որ հանդիպում է հազվադեպ:
Սիլիցիումային

(սիլիկահողային)

ապարներ

տերմինը բոլոր սիլիցիումային կենսածին նստվածքային
ապարների ընդհանուր անվանումն է: Առաջանում են
լճերում

և

սպունգների

ծովերում
և

դիատոմների,

ռադիոլյարիաների

սիլիցիումային

կմախքներից:

Այս

կմախքները հստակ երևում են երիտասարդ խտացված
սիլիցիումային

առաջացումներում,

իսկ

ավելի

հին

ապարներում նրանց հետքերը ջնջված են դիագենեզի
հետևանքով: Սիլիցիումային ապարներին են պատկանում
կիզելգուրը,

տրեպելը,

սիլիցիումային

ռադիոլյարիտը և կայծքարը:
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թերթաքարը,

Կիզելգուրը իրենից ներկայացնում է սիլիցիումային
ջրիմուռների

կմախքների

մնացորդների

փուխր

կուտակում: Այն անվանում են նաև դիատոմային հող:
Գույնը դեղինից մինչև գորշ: Բիտումների խառնուրդների
առկայության դեպքում դառնում է մուգ-մոխրագույն:
Կիզելգուրը օգտագործվում է որպես ֆիլտրացիոն
զանգված, ինչպես նաև դինամիտի պատրաստման համար:
Այն ջերմա-ձայնային և էլեկտրամեկուսիչ է:
Տրեպելը ըստ էության ներկայացնում է խտացված
կիզելգուր

է,

և

խառնուրդների

առկայությամբ

պայմանավորված մոխրագույն է: Այն անվանում են նաև
ողորկման

թերթաքար,

դիատոմային

թերթաքար:

Կիրառվում է մետաղական իրերի մաքրման համար:
Սիլիցիումային թերթաքարը (լիդիտ) պատկանում է
հին (պալեոզոյի) քվարց-խալցեդոն կազմի սիլիցիումային
ապարներին: Տարբերվում է լավ արտահայտված շերտավորվածությամբ:

Առաջանում

է

դիատոմների

և

ռադիոլյարիաների ամորֆ օպալային նյութի դիագենեզի
արդյունքում: Լիդիտները կարծր և փխրուն կարմրադարչնագույն ապարներ են, խառնուրդների առկայության
դեպքում դառնում են մոխրագույնից մինչև սև: Խտությունը
2.6 է: Լիդիտների սև տարատեսակները գնահատվում են
որպես լավ փորձաքար և սրաքար:
Ռադիոլյարիտը ունի կարմիր կամ դարչնագույն
երանգ: Առաջանում է ռադիոլյարիաներից, որոնց դեռ
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կարելի

է

տարբերել

ապարում:

Մետամորֆիզմի

արդյունքում վերածվում են հասպիսի:
Կայծքարը (սիլիցաքարը) խալցեդոնի նրբահատիկ
բծավոր

կամ

գծավոր

ագրեգատ

է:

Առաջանում

է

սիլիկահողի գելից, որը ջրի կորստից և խտացումից հետո
վերածվում է սկզբում օպալի, այնուհետև` խալցեդոնի:
Գույնը
մոխրագույնից

սպիտակ,
մինչև

խորդուբորդ-խեցակերպ,

սև

կաթնասպիտակ
կամ

գորշ:

խտությունը

2.6,

նաև

Կոտրվածքը
կավճային

կրաքարերում առաջացնում է պալարներ (կոնկրեցիաներ)
(նկ. 86):

Նկ. 86. Կայծքարի կոնկրեցիաներ (Шуман, 1986)

Կոնկրեցիաների մակերևույթին հաճախ առաջանում
է սպիտակ ծակոտկեն կեղև:
222

Կայծքարից դեռ քարե դարում պատրաստում էին
զենք և աշխատանքի գործիքներ, քանի որ այն ունի բարձր
կարծրություն

(7):

հրացաններում կայծ

XVII

դարում

կայծքարային

ստանում էին կայծքարից: Այժմ

օգտագործվում է որպես հղկող և փայլեցնող նյութ, ցեմենտ
աղալու քար ստանալու համար:
Օպալն ամորֆ միներալ է, իսկ օպալիտը՝ նույն
կազմի ապար. բաղկացած սիլիկահողից և ջրից (SiO2 . H2O):
Կարծրությունը 5.5-6.5 է, խտությունը` 2.1-2.5: Փայլը
խամրած է, ճարպայինից մինչև սադափե փայլով, երբեմն
ապակեփայլ (նկ. 87):

Նկ. 87. Հրեղեն օպալի նմուշ (Шуман, 1986)

Հանդիպում է երակների, բների և կեղևների տեսքով:
Որպես ոսկերչական քար արժեքավոր են համարվում
գունավոր և թափանցիկ ազնիվ օպալները:

223

§ 3. Բրածո ածուխներ
Չնայած

բրածո

ածուխներն

ունեն

օրգանական

ծագում, նրանք այնուամենայնիվ համարվում են ապար,
քանի որ խիստ փոփոխված են և նրանց օրգանական
բնույթը

բավական

դժվար

է

վերականգնել:

Կաուստոբիոլիտները առաջանում են բուսական նյութի
կուտակումների

ածխացման

արդյունքում

թթվածնի

հետևանքով

օրգանական

ճանապարհով,

պարունակության
նյութում

որի

նվազեցման

բարձրանում

է

աստիճանաբար ածխածնի պարունակությունը:
Կաուստոբիոլիտները միմյանցից տարբերվում են
գույնով,

փայլով,

ջերմատվությամբ,

ածխածնի

պարունակությամբ, խտությամբ (նկ. 88):

ա

բ

գ

Նկ. 88. Կաուստոբիոլիտների նմուշներ` ա - տորֆ,
բ - գորշ ածուխ, գ - քարածուխ (Шуман, 1986)
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ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՄԵՏԱՄՈՐՖԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐ
Մետամորֆային ապարներն առաջանում են բարձր
ճնշման, բարձր ջերմաստիճանի և ֆլյուիդների (ջրաածխաթթվային հեղուկ կամ գազահեղուկ) ազդեցությամբ
տարբեր

ապարների

վերափոխման

(մետամորֆիզմի)

արդյունքում:
Ապարների

փոփոխությունը

սկսվում

է

+2000C

ջերմաստիճանից և ծածկող ապարների ծանրությամբ
պայմանավորված ճնշման բարձրացման պայմաններում:
Էական

նշանակություն

լիթոստատիկ(համակողմանի),
(ստրես)կողմնորոշված
ապարների

ունեն
ֆլյուիդային

ճնշումները

առաջացման

և

մետամորֆային

համար:Առանց

ֆլյուիդային

ճնշման մետամորիֆիզմի հավանականությունը դառնում է
աննշան:
Մետամորֆիզմի վերը նշված հիմնական գործոնները
ազդում են բոլոր լեռնային ապարների վրա և ցանկացած
խորություններում, ժամանակի գործոնը մետամորֆիզմի
դեպքում

էական

Մերձբայկալի

վաղ

նշանակություն
պրոտերոզոյի

չունի:
(2.2

մլրդ.

Այսպես,
տարի)

լավաները գրեթե չեն տարբերվում Էլբրուսի հոլոցենի (6-4
հազ.

տարի)

լավաներից,

Սանկտ-Պետերբուրգի

մոտակայքի քեմբրի հասակի (550 մլն. տարի) կավերն
225

իրենց տեսքով գրեթե չեն տարբերվում ժամանակակից
կավային նստվածքներից (Короновский, 2006):
Մետամորֆիզմը, որը ընդգրկում է մեծ մակերեսներ
կոչվում է ռեգիոնալ մետամորֆիզմ: Երբ մետամորֆային
փոփոխությունները ընդգրկում են փոքր մակերեսներ, այն
անվանում են լոկալ մետամորֆիզմ:
Ռեգիոնալ մետամորֆիզմն ունի լայն տարածում,
ընդգրկում է մի քանի 100 հազ. քառ. կմ մակերես: Այսպես,
արխեյի հասակի ապարները (ավելի քան 2.5 մլրդ տարի)
մետամորֆացվել են Երկրի բոլոր տարածաշրջաններում,
իսկ երիտասարդ (ավելի երիտասարդ քան 0.57 մլրդ.
տարի) ապարները՝ միայն ծալքավոր մարզերում, այն էլ
տեղ-տեղ: Ռեգիոնալ մետամորֆիզմը պայմանավորված է
վերը

տեղադրված

ապարների

հաստվածքների

ծանրության ճնշմամբ, ինչպես նաև Երկրի ընդերքից
բարձրացող ջերմային հոսքերով:
Լոկալ մետամորֆիզմը բաժանվում է կոնտակտային
մետամորֆիզմի և դինամոմետամորֆիզմի (դիսլոկացիոն
մետամորֆիզմի):
Կոնտակտային
ապարների
(ինտրուզիվ)

մետամորֆիզմը

հաստվածքներում
զանգվածների

զարգանում

ներդրված
կոնտակտային

է

խորքային
գոտում՝

ջերմաստիճանի և ֆլյուիդային հոսքերի ազդեցության
պայմաններում:

226

Կոնտակտային

մետամորֆիզմի

ապարներից

հայտնի են եղջրաքարերը, որոնք ամենատարածվածն են:
Նրանք հոծ մուգ գույնի մանրահատիկ

ապարներ են,

խեցային կոտրվածքով,որոնք պարունակում են դաշտային
շպատներ,
ինչպես

պիրոքսեններ,

նաև

ամֆիբոլներ

նռնաքարեր,

անդալուզիտ,

և

քլորիտներ,

վոլաստոնիտ,

կորդիերիտ,

մուսկովիտ:

(գրանիտների)
կարբոնատային

ֆլյուիդների

ենթարկվում

են

ապարները,

առաջանում

են

նռնաքարերով

Սկառներն

առաջանում

ազդեցությամբ,

գրանիտոիդային

ինտրուզիայի

ազդեցության

սկառներ՝պիրոքսեններով,
վոլաստոնիտով:

Եթե

որոնք

և

են

միայն

անջատվում

զանգվածից,

են

հետմագմայական

էտապում:
Դինամոմետամորֆիզմը

կապված

է

խոշոր

բեկվածքների (վրաշարժ, կողաշարժ) հետ, որոնք սեղմման
լարումներով,

ուղղորդված

հանգեցնում

է

մեկ

ուղղությամբ:

մետամորֆային

Այն

ապարների

թերթավորության ձևավորմանը և բեկորատմանը:
Մետամորֆային ապարների որոշիչ հատկանշաններ
են ՝


լրիվ բյուրեղային կառուցվածքը, հատիկայնությունը



հաճախ խոշոր հատիկավորությունը



մետաքսյա

փայլը

(փայլարներով

ապարներում)
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հարուստ



զուգահեռ կազմվածքը (թերթավորությունը)



մեծ խտությունը (առանց դատարկությունների)
Մետամորֆային ապարները դասակարգվում են ըստ

միներալային

կազմի,

կառուցվածքային-կազմվածքային

նշանների, մետամորֆիզմի տիպի, ելակետային ապարների
ծագման

և

մետամորֆային

ապարների

առաջացման

պայմանների (ըստ մետամորֆային ֆացիաների): Առավել
հասանելի և հասկանալի է մետամորֆային ապարների
համակարգումը

ըստ

նշանների

միներալային

և

կառուցվածքային-կազմվածքային
կազմի:

Ըստ

այս

բնութագրիչների մետամորֆային ապարները բաժանվում
են ասպիտային թերթաքարերի գնեյսների, բյուրեղային
թերթաքարերի,

հոծ

ապարների

ամֆիբոլիտներ, սերպենտինիտներ
այլն)

և

մարմարների

(էկլոգիտներ,

միգմատիտների և

(բյուրեղային

կրաքարեր

և

դոլոմիտներ) (Шуман, 1986):
Գնեյսները հարուստ են դաշտային սպաթով և
հստակ թերթավորված են: Թերթաքարերը, ընդհակառակը,
աղքատ են դաշտային սպաթով և ունեն թերթավոր
կազմվածք: Հոծ մետամորֆային ապարները պարունակում
են աննշան քանակությամբ քվարց և դաշտային սպաթ,
թերթավորությունը բացակայում է:
Գնեյսները թերթավորած մետամորֆային ապարներ
են

դաշտային

սպաթի

բարձր

պարունակությամբ:

Խտությունը մոտ 2.7, գունավորումը տարբեր է: Նրանք
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բաժանվում

են

ըստ

(գրանիտագնեյս,

ելակետային

դիորիտագնեյս

ապարի

տեսակի

այլն),

բնորոշ

և

միներալների (սերիցիտային, մուսկովիտային և այլն),
արտաքին տեսքի և կառուցվածքի (բծավոր, թերթավոր,
ակնային): Գնեյսները օգտագործվում են միայն որպես
մանր խիճ և մանրացված քար (նկ. 89):

Նկ. 89. Գնեյսի տարատեսակներ (Шуман, 1986)

Թերթաքարերը
սպաթների

ցածր

բացակայությամբ:
զուգահեռ
տալկային,

բնութագրվում

պարունակությամբ
Ունեն

կազմվածք:
կավային,

վոլաստոնիտային,

են

հստակ

Տարբերում

դաշտային
կամ

լրիվ

արտահայտված
են

թերթաքարերի

փայլարային,

գրաֆիտային,

կորդիերիտային,
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սիլիմանիտային,

նռնաքարային, ամֆիբոլային և

այլ տարատեսակներ

(նկ.90):

Նկ. 90. Թերթաքարերի տարատեսակներ (Шуман, 1986)

Տալկի թերթաքարը մոխրա-կանաչավուն փափուկ
ապար

է,

որը

հեշտությամբ

բաժանվում

է

բարակ

թիթեղների: Կարբոնատների բացակայության դեպքում
տալկի

թերթաքարը

դառնում

է

հրակայուն

և

օգտագործվում է տեխնիկայում:
Կավային թերթաքարը առաջանում է կավից կամ
թերթաքարային կավից: Ունի թերթիկային կառուցվածք և
պլաստիկ չէ, թերթավորության ուղղությամբ հեշտությամբ
բաժանվում է բարակ սալիկների: Նրանից պատրաստում
են

շիֆերային

տախտակներ

և

բաշխիչ

վահաններ:

Օգտագործվում է նաև որպես տանիքների ծածկի և
երեսպատման նյութ:
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Ֆիլիտը կանաչ թերթաքարային ֆացիայում (200400 C)առաջացած

արծաթյա

օ

թեփուկավոր,

և

մետաքսե

մոխրա-կանաչավուն

փայլով

մետամորֆային

թերթաքարերի ընդհանրացված անվանումն է:
Քվարց-փայլարային
կանաչ

թերթաքարային

թերթաքարը
ֆացիայում,

առաջանում

է

պարունակում

է

փայլարի թեփուկներ, որոնք լավ երևում են ապարում:
Խոշորբյուրեղային մետամորֆային ապար է:
Հոծ մանրահատիկ մետամորֆային ապարները աչքի
են

ընկնում

քվարցի

պարունակությամբ:

և

դաշտային

Նրանցում

սպաթի

բացակայում

ցածր
է

շերտավորությունը (նկ. 91):

Նկ. 91. Հոծ մետամորֆային ապարների
տարատեսակներ (Шуман, 1986)

Էկլոգիտը առաջանում է գաբրոյի կամ բազալտների
վերափոխման արդյունքում: Այն բաղկացած է օմֆացիտից
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(ժադեիտ պարունակող բարդ կազմի պիրոքսեններից,
պիրոպից (կարմիր նռնաքար) և ալմաստից: Էկլոգիտը
սիլիկատային

ապարներից

ամենածանրն

խտությունը կազմում է 3.3-4.1:
մածուցիկ,

գրեթե

է,

նրա

Այն շատ կարծր է և

ամբողջությամբ

զրկված

է

թերթավորությունից:Էկլոգիտի բեկորները մեծ մասամբ
տարածված են ալմաստային պայթման խողովակներում
մանթիական խորություներում:
Սերպենտինիտը

կամ

օձաքարը

բաղկացած

է

հիմնականում սերպենտին միներալից: Նրա կազմում կան
նաև

հանքային

Առաջանում

միներալներ

է

(քրոմիտ,

դունիտների

սերպենտինացումից:

Գույնը

և

մագնետիտ):

պերիդոտիտների

կանաչավունի

տարբեր

երանգներ` կախված տարբեր միներալների խառնուրդների
առկայությունից: Ունի հոծ կազմվածք: Օգտագործվում է
շինարարությունում

շենքերի

և

կառույցների

ներքին

հարդարման համար:
Ամֆիբոլիտը
պիրոքսենից

(10%),

բաղկացած

է

ամֆիբոլից

պլագիոկլազից

(40%),

(40%),

քլորիտի,

քվարցի, նռնաքարի և տարբեր հանքային միներալների
(մագնետիտի և իլմենիտի) խառնուրդներից: Սովորաբար
առաջանում

է

բազալտներից,

գաբրոներից,

պերիդոտիտներից կամ կրաքարով աղքատ մերգելային
կավերից: Բյուրեղային-հատիկավոր է, կանաչ գույնի:
Օգտագործվում է որպես շինանյութ:
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Մարմարը առաջանում է կրաքարից կոնտակտային
կամ ռեգիոնալ մետամորֆիզմի ընթացքում: Կալցիտի կամ
դոլոմիտի կազմի խոշոր-բյուրեղային ապար է: Մարմարի
սկզբնական գույնը սովորաբար ձյունաճերմակ է, սակայն
տարբեր խառնուրդները նրան տալիս են որոշակի նախշեր,
վերածելով այն խայտաբղետ գույնի ապարի: Գույնը կարող
է տատանվել ձյունաճերմակից մինչև կարմիր, սև, դեղին,
գորշ,

կանաչ,

մոխրագույն,

կապույտ`

կախված

միներալների կամ տարբեր քիմիական միացությունների
խառնուրդների առկայությունից (նկ. 92):

Նկ. 92. Մարմարի տարատեսակներ (Шуман, 1986)

Մարմարն օգտագործվում է որպես առավել արժեքավոր
երեսպատման շինանյութ եզակի ճարտարապետական
կառույցների

զարդարման

արձանագործության մեջ
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համար,

ինչպես

նաև

ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
Ձեռնարկի
աշխատանքում

հեղինակները

հույս

ներկայացված

ունեն,

նյութերը

ընթերցողներին

ավելի

լավ

ցրոնառաջացնող

միներալները

որ

այս

կօգնեն

պատկերացնել
և

ապարների

տարատեսակները և ստացած գիտելիքները օգտագործել
արտադրական գործունեության ընթացքում:
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