
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

Кафедра рослинництва 

 

 

 

 

 

 

 
ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ 

 
Лабораторна робота № 3 

 

 

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МІНЕРАЛІВ I-ІV КЛАСІВ. 

 

 

 

Факультет «Агротехнологій та екології» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мелітополь, 2017 р. 

 



Лабораторна робота № 3 

 

Тема: ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МІНЕРАЛІВ I-IV КЛАСІВ 

 

 

Мета роботи: дослідити хімічні та фізичні властивості мінералів I-ІV 

КЛАСІВ; дати опис характерним ознакам окремих мінералів за колекцією. 

 

Обладнання: 

1. Колекція мінералів; 

2. Шкала Мооса; 

3. 10 % розчин НСl; 

4. Магніт. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙПОШИРЕНІШИХ КЛАСІВ МІНЕРАЛІВ 

 

До мінералів I-ІV класів відносяться самородні елементи сульфіди 

(сірчані сполуки) окисли і гідроокисли,  галоїди.  

 

Клас І. Самороднi елементи 

 
 платина, золото, мідь, срібло, графіт, алмаз, сірка 

 

До цього класу входять мiнерали, якi складаються з будь-якого одного 

хiмiчного елемента. Таких мiнералiв вiдомо понад 45, в природi вони 

зустрiчаються дуже рiдко і складають не бiльше 0,1% маси земної кори. В 

самородному видi зустрiчаються вуглець, сiрка, золото, платина, срiбло, мiдь, 

осмiй, iридiй, паладiй та iншi. Усі самородні елементи характеризуються великою 

хімічною інертністю. 

Алмаз – pустрiчається у виглядi окремих зерен, котрi найчастiше мають 

форму октаедра. Алмаз має саму високу серед мiнералiв твердiсть i самий 

сильний блиск – алмазний. Утворюється при диференцiацiї магми 

ультраосновного складу пiд дiєю високих тиску  i температури (бiля 1000 С).  

 
Рис. 3.1 Модель структури алмазу (октаедр)  

Вага алмазу, як i деяких iнших дорогоцiнних каменiв, вимiрюється в каратах 

(один карат дорiвнює 0,2 г).  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Клас ІІ. Сульфiди 

 

 Пірит, халькопірит, галеніт, кiновар, сфалерит, марказит, молібденіт 

 

До цього класу вiдносяться понад 200 мiнералiв, але за масою вони 

складають не бiльше 0,15% вiд маси земної кори. 

Хiмiчний склад їхній простий i являє собою сполуки рiзних елементiв з 

сiркою, тобто цi мiнерали є похiдними H2S.  

За розчинністю всі сульфіди поділяють на три групи: 

1. розчинні у воді (сульфіди лужних і лужноземельних металів), 

2. нерозчинні у воді, але легко розчинні в кислотах (сульфіди заліза, цинку) 

3. нерозчинні не тільки у воді, але і в кислотах (сульфіди міді, свинцю, ртуті). 

Пірит – FeS2 – сірчаний або залізний колчедан (вiд грець. “пiр” - вогонь) – 

найбiльш поширений мiнерал класу сульфiдiв. Може бути магматичного, 

метаморфiчного, гiдротермального i осадового генезису. Широко 

використовується для отримання сiрчаної кислоти,  

Кіновар – HgS (iндiйською – “кров дракона”). Зустрiчається у виглядi 

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

криваво-червоний, риса червона, блиск на гранях ромбоедричних кристалiв 

алмазний. Твердiсть – 2,0–2,5; питома маса 8,0 г/см
3
, спайнiсть досконала, в 

тонких уламках просвiчує. Утворюється в результатi гiдротермальних процесiв. 

Служить рудою для виробництва ртутi i цiнної фарби.  

 
Рис. 3.2 Кіновар 

 

Халькопірит (від грец. χαλκóς «мідь» + пірит), також вживають назву мідний 

колчедан — мінерал з формулою CuFeS2, кристалізується у тетрагональну 

сингонію. Колір золотистожовтий, латунножовтий, часто з райдужною 

побіжалістю. Колір риски - зеленуваточорний. Блиск металічний. Твердість 3,5-4. 

Спайність недосконала, по (011). Крихкий. Злом нерівний. Питома вага 4,1-4,4. 

Електропровідність слабка. Під мікроскопом часто спостерігаються пластинчасті 

та полісинтетичні двійники. В HNO3 розчиняється з виділенням сірки. 

Халькопірит — важлива мідна руда. 

 
Рис. 3.3 Халькопірит  

 

 

 



ІІІ. Клас оксидів і гідроксидів 
 

 кварц, халцедон, лiмонiт, магнетит, куприт, опал, гідраргіліт 
 

 До цього класу належать мiнерали, котрi є сполуками рiзних елементiв 

з киснем або гiдроксильною групою (неМеО, МеО, ОН)
-
. За кiлькiстю мiнералiв 

клас займає одне з перших мiсць, але за масою вони складають бiля 15% маси 

земної кори.  
Кварц,  SiO2 – один iз самих поширених в земнiй корi мiнералiв. Вiн є 

важливою складовою частиною порід, утворених як в глибинi Землi, так i на її 

поверхнi, тобто є породоутворюючим мiнералом магматичних, осадових i 

метаморфiчних порiд. Кварц складає бiльше 12% маси земної кори. За деякими 

класифікаціями відноситься до класу силікатів, хоч і є оксидом кремнію. 

Зустрiчається у виглядi зернистих агрегатiв, в породах – у виглядi зерен 

неправильної форми, рiдше (в жилах i пустотах) утворює хорошi кристали та 

друзи. Кристали мають форму шестигранної призми, яка закiнчується з одного 

або обох кiнцiв шестигранними пiрамiдами. Колiр самий рiзний. Найбiльш 

прозорий рiзновид кварцу має назву гiрського кришталю. Нерiдко кварц буває 

забарвленим: димчастий кварц – з сiруватим та чорним вiдтiнками; аметист – з 

фiолетовим вiдтiнком; морiон – чорний. Часто зустрiчається бiлий або молочно-

бiлий кварц. Блиск скляний, на зламi - жирний, спайнiсть дуже недосконала, злам 

раковистий або нерiвний. Твердiсть 7,0; питома маса 2,6 г/см
3
.  

Значнi родовища морiону є в пегматитах Житомирської областi. Тут же 

знайдений кристал кварцу вагою в 10 т i довжиною в 2,7 м. 

 
Рис. 3.4 Різнокольорові кристали кварцу 

 

Халцедон – SiO2 – прихованокристалiчний рiзновид кварцу, який 

зустрiчається у виглядi щiльних мас або натiчних ниркоподiбних утворень. 

Халцедон, забруднений глинистими частками, називається кременем. Колiр 

халцедону буває рiзним – часто сiрий, голубуватий (сапфiрин), i навiть чорний. 

Блиск жирний, матовий, просвiчує по краю, злам раковистий, кристалiв не 

утворює. Твердiсть 6,0–,0; питома маса 2,4–2,5 г/см
3
. В Українi вiдомий в 

андезитах Закарпаття.   

 
Рис. 3.5. Халцедон 

Лимоніт - (бурий залізняк) - FeOOH•(Fe2O3•nH2O).  Матовий або має 

металоподібний, шовковистий, смоляний блиск. Твердість непостійна: 



зустрічаються різниці м'які, середньої твердості та тверді. Колір бурий, охряно-

жовтий, чорний. Риска іржаво-бура, охряно-жовта. Спайність відсутня. 

Аморфний, іноді зустрічаються кристали у вигляді кубів. Легко розчиняється в 

соляній кислоті. Родовища лимоніту утворюються і в результаті відкладення 

водних сполук заліза на дні боліт (болотна руда), озер (озерна руда) і в 

мілководній частині морських басейнів. Цей процес йде за участю залізобактерій. 

Лимоніт служить рудою для одержання заліза. Порошковий, землистий лимоніт 

використовується як фарба (охра, умбра). 

 
3.6 Лімоніт  

 

ІV. Клас галоїдів 

 

 галiт, флюорит, сильвін, карналіт  

 

Галогеніди (галоїди, галіди) – сполуки, до складу яких входять 

одновалентні аніони галогенів. Солі галоїдних кислот: HF, HCl, HBr, HI. 

Звичайно поділяються на солі слабкої флуоридної кислоти – флуориди і 

солі сильнішої хлоридної кислоти – хлориди і близькі до них броміди та йодиди. 

Серед флуоридів найбільш найхарактернішими є солі кальцію, серед хлоридів – 

солі натрію і калію. 

Галіт – NaCl (вiд грець. “гальс” - сiль). Галiт є найбiльш поширеним 

мiнералом цього класу. Вiн зустрiчається в основному  у виглядi кристалiчних 

агрегатiв i лише в рiдких випадках – у виглядi окремих кристалiв кубiчної форми.  

Чистий галiт безколiрний або бiлий. Риса бiла, блиск скляний, спайнiсть 

досконала в трьох напрямках. Твердiсть 3,0; прозорий або просвiчує; питома маса 

2,1–2,2 г/см
3
; крихкий. Легко розчиняється у водi, характерний солоним смаком. 

Генезис – осадовий.  

Флюориит або плавиковий шпат (плавець, плавень) - мінерал, флуорид 

кальцію CaF2. Назва походить від лат. fluor - течія, через здатність цього 

легкоплавкого мінералу при додаванні до руд металів знижувати температуру 

плавлення і додавати шихті текучість. Забарвлення буває найрізноманітнішим: 

найхарактерніша фіолетова, рідше — блакитна, жовта, рожева, часто 

перемежаються зелені і фіолетові смуги. Оптичний флюорит безбарвний. Блиск 

скляний. Просвічує або прозорий, темні різновиди просвічують. Крихкий. 

Спайність досконала по октаедру.  

Використовують у металургії, хімічній промисловості, оптиці. 

 
Рис. 3.7 Флюорит  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9


 Завдання  

Користуючись довідковою літературою та колекцією мінералів, заповнити у 

робочому зошити таблицю: 

 
№ 

з/п 
Мінерал Формула Клас Колір 

Практичне 

значення 

1.  платина      

2.  золото     

3.  мідь     

4.  срібло     

5.  алмаз     

6.  галіт     

7.  галеніт     

8.  флюорит     

9.  кварц     

10.  сфалерит     

11.  Пірит     

12.  молібденіт     

13.  кіновар     

14.  карналіт     

15.  сільвініт     

16.  сільвін     

17.  карналіт     

18.  халькопірит     

19.  халцедон     

20.  кварц     

21.  опал     

22.  графіт     

23.  гематит     

24.  корунд     

25.  боксит     

26.  пиролюзит     

27.  лімоніт     

28.  гідраргіліт     

29.  куприт     
 


