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Лабораторна робота № 4 

 

Тема: Вивчення фізичних і хімічних властивостей мінералів V-VII КЛАСІВ 

 

 

Мета роботи: дослідити фізичні та хімічні властивості мінералів V-VII; 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 V-VII класів відносяться солі кисневмісних кислот, у тому 

числі карбонати, сульфати фосфати, вольфраміти, сульфати, силікати (ці 

сполуки віднесені  до окремого класу), а також вуглеводні органічні сполуки. 

 
Клас V. Солі кисневмісних кислот 

 

Клас сульфатів 

 

 гiпс, ангiдрит, барит, мірабіліт та ін. 

 

Умiщує понад 250 мiнералiв, але на їхню частку припадає лише до 0,1% маси 

земної кори. Утворюються сульфати в основному в результатi осадження солей 

сiрчаної кислоти в лагунах та озерах, а також при окисленнi сульфiдiв.  

Гіпс  – CaSO4х2H2O. Назва пiшла вiд грець. “гiпсос” - крейда, гiпс. 

Зустрiчається у виглядi добре виражених таблитчастих кристалiв, а також у виглядi 

листуватих, зернистих та волокнистих агрегатiв (рис. 3) . Буває безколiрним, бiлим; 

домiшками забарвлюється в рiзнi вiдтiнки. Кристалiчний гiпс має досконалу 

спайнiсть в одному напрямку, має скляний блиск, раковистий злам. Твердiсть 2,0; 

питома маса 2,3 г/см
3
.  

Утворюється гiпергенно в результатi висихання морських заток.  

Значнi поклади гiпсу є в Артемiвськiй улоговинi Донбасу, у Приднiстров’ї, у 

Львiвськiй та Iвано-Франкiвськiй областях. 

 
Рис. 4.1 Кристали гіпсу 



Барит - мінерал класу сульфатів, білого або сірого кольору зі скляним 

блиском. Назва бариту походить від грец. барис – важкий. Цей мінерал має високу 

питому вагу. Синонім – важкий шпат. Хімічний склад: Ba[SO4]. Колір білий, сірий, 

червоний, жовтий, бурий (при забарвленні залізом), світло-бурий. Зустрічаються 

безбарвні прозорі кристали. Блиск скляний, перламутровий. Крихкий. 

Барит вживається в промисловості в чистому вигляді і у вигляді препаратів 

барію. Застосовується при бурінні свердловин в якості утяжувача глинистих 

розчинів, в лакофарбовій промисловості, як наповнювач при виробництві шпалер, 

клейонки, лінолеуму. Солі барію вживаються для боротьби з шкідниками сільського 

господарства і в медицині. 
 

 
Рис. 4.2 Барит (родовища в Польщі) 

 

Клас карбонатiв 

 

 Кальцит, доломiт, магнезит, сидерит, арагонiт, малахiт та ін. 
 

Мінерали цього класу є солями вугільної кислоти. Для них характерна 

властивість вступати в реакцію з соляною кислотою. На мінерали цього класу 

приходиться до 1,7 % маси земної кори, нараховується їх бiля 80. 

Кальцит – CaCO3 – є найбiльш поширеним мiнералом класу карбонатiв. Вiн 

майже цiлком складає такi породи, як вапняки, крейда i мармур, часто дає натiчнi 

утворення i кiрки, iнодi зустрiчаючись у виглядi друз або окремих кристалiв. 

Кристали досить рiзноманiтної форми, найчастiше вони представленi у виглядi 

ромбоедрiв. Може бути безколiрним або забарвленим у рiзнi кольори. Безколiрна 

прозора рiзновиднiсть кальциту називається ісландським шпатом i має властивiсть 

подвiйного променезаломлення. Риса бiла, блиск скляний, спайнiсть досконала в 

трьох напрямках, твердiсть 3,0; питома маса 2,6-2,8 г/см
3
. Кальцит бурхливо реагує з 

соляною кислотою. Реакцiя проходить таким чином: 

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2CO3.     (1) 

Утворена при цьому нестiйка вугiльна кислота розпадається:   

H2CO3H2O+CO2.       (2) 

Поклади iсландського шпату є в районi Кара-Дагу (Крим). 

 

 
 

Рис. 4.3 Мінерали класу карбонати 



Малахіт - водний карбонат міді всіх відтінків зеленого кольору, аж до чорно-

зеленого Cu2(CO3)(OH)2 до (57,4%). Часто містить домішки SiO2, P2O5, CaO та інші.  

Назва «малахіт» походить від давньогрецького слова malakos - м'який. 

Непрозорий, в дрібних кристалах просвічує. Блиск матовий, бархатистий, у 

плисового - шовковистий. 

Малахіт - цінна промислова мідна руда, однак значення її обмежено. Щільний 

натічний малахіт з красивим малюнком зональної структури являє собою цінний 

виробний камінь для декоративно-художніх виробів. Особливо цінується малахіт з 

мідних родовищ на Уралі - тут видобували малахіт для облицювання камінів, 

стільниць, пілястрів і ваз Малахітової зали Зимового палацу, а також колон 

Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі. Широко використовується при 

виготовленні кабінетних прикрас: підстав настільних ламп, ваз, шкатулок, 

попільничок і інших виробів. 

У давнину його вважали каменем лікарів і вчених, символом здійснення 

бажань. Вважається, що пластинки з малахіту, накладені на хворі місця, здатні 

вилікувати ревматизм. 

 
Рис. 4.4 Малахіт  

 

Клас фосфатів 
 

 Апатит, бiрюза, вiвiанiт та iн.  

Для мiнералів цього класу характерне порiвняно слабе поширення – вони 

складають не бiльше 0,1% всiєї маси земної кори.  

Апатит  – Ca5(F,Cl,OH)[PO4]3 – (вiд грець. “апатао” - обманюю). Ранiше його 

часто приймали за смарагд. Апатит, як правило, зустрiчається у виглядi дрiбно-

кристалiчних агрегатiв, рiдше у виглядi окремих кристалiв, що мають форму 

шестигранних призм з біпiрамiдами, iнодi зрiзаними. Колiр блiдо-зелений або 

зеленувато-блакитний, хоча буває i iнших вiдтiнкiв. Риса бiла, спайнiсть 

недосконала, злам нерiвний. Блиск на гранях скляний, на зламi - жирний, твердiсть 

5,0; питома маса 3,2 г/см
3
. Утворюється апатит при магматичних i метаморфiчних 

процесах. Застосовується як сировина для отримання фосфору i фосфорних добрив. 

 
Рис. 4.5 Апатит  

 

 



Клас нітрати  
 

 Калійна селітра, натрієва селітра  
 

Нітрати – солі азотної кислоти  
 

Натрієва селітра NaNO3 являє собою кристалічну тверду речовину білого 

кольору, іноді з сіруватим або жовтуватим відтінком, гірко-солоне на смак. У воді 

добре розчинна. Сильний окислювач. 

У природі зустрічається у вигляді мінералу чилійської селітри (нітронатріт). 

Сира селітра - червонувата брудна маса, яка для отримання чистого продукту 

піддається перекристалізації. Чистий селітра утворює безбарвні блискучі 

ромбоедріческіе кристали, дуже гігроскопічна. 

Селітра натрієва широко застосовується в промисловості як: 

- азотне добриво, що містить 16% азоту у нітратній формі 

- компонент розчину для кислотного травлення труб з нержавіючої сталі; 

- інгредієнт сольовий мастила для прокатки на станах труб з нержавіючої сталі; 

- прискорювач варіння, обесцвечівателі, освітлювач скла; 

- компонент гартівних ванн у металообробній промисловості; 

- застосовують у ракетних паливах, теплоакумулюючих та піротехнічних 

складах; 

- компонент рідких сольових холодоагентів (селітряні суміші). 

 

VІ Клас силiкатiв 
 

 Опал, кремінь, олівін, амфібол, біотит, мусковіт, каолініт, 

монтморилоніт, тальк, азбест, ортоклаз, альбіт. 
 

До цього класу вiдноситься бiля третини всiх вiдомих мiнералiв. На них 

припадає 75–80% маси всiх мiнералiв земної кори.   

Основним елементом кристалохімічної структури силікатів є силіцієвокисневий 

радикал  – тетраедр, способи сполучення яких покладено в основу сучасної 

кристалохімічної класифікації силікатів. Залежно від характеру сполучення і 

розміщення тетраедрів у кристалічній гратці силікату утворюються різні типи 

структури (рис. 4.6)  

 
Рис. 4.6. Основні типи зв’язку кремневмісних радикалів: 1,  а – ізольовані тетраедри [SiO4]

4-
 з 

октаедрами Mg, Fe, Ca; 2, б – групи [Si2O7]
6-

 з двох тетраедрів; 3, в, г –  кільця [Si3O9]
6-

; 4, д, е 

– ланцюги [SiO3]
2-

; 5, ж– стрічки [Si4O11]
6-

; 6, з, и – шари з кілець [Si4O10]
4-

. 

 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rusich_typ_kremnekislorodnye_mineraly.jpg


Олівін – (Mg,Fe)2[SiO4]. Назва пов’язана з його оливково-зеленим кольором. 

Зустрiчається у виглядi зернистих агрегатiв та окремих кристалiв 

короткостовпчастої форми. Колiр його змiнюється вiд жовтого до чорного; 

найбiльш характерний жовто-зелений, оливковий, зустрiчається i безколiрний. 

Блиск скляний та жирний, спайнiсть середня і недосконала, злам нерiвний. 

Твердiсть змiнюється вiд 6,5 до 7,0; питома маса 3,3–3,5 г/см
3
. Олiвiн утворюється з 

магм, бiдних кремнеземом.  

Ортоклаз  – K[AlSi3O8] вiдноситься до польових шпатiв, якi в земнiй корi 

мають широке розповсюдження. За хiмiчним складом польовi шпати подiляються на 

двi пiдгрупи: калiєво-натрiєвi i кальцiєво-натрiєвi (плагiоклази). 

Ортоклаз – найбiльш поширений мiнерал першої пiдгрупи. Зустрiчається у 

виглядi зернистих мас i кристалiв призматичної та таблитчастої форми. Колiр бiлий, 

рожевий. Спайнiсть в двох напрямках пiд кутом 90°, причому в одному напрямку 

досконала, а в другому – середня. Блиск скляний, твердiсть 6,0; питома маса 2,6 

г/см
3
. Утворюється в результатi магматичних i пегматитових процесiв. 

Плагіоклази являють собою безперервний ряд мiнералiв вiд альбiту 

Na[AlSi3O8] до анортиту Ca[Al2Si2O8]. Вмiст кремнезему (SiO2) поступово спадає 

вiд альбiту (68,81%) до анортиту (43,28%).   

Зустрiчаються у виглядi зернистих агрегатiв, окремих призматичних кристалiв 

i друз. Твердiсть 6,5; питома маса 2,6–2,7 г/см
3
. Утворюється при охолодженнi 

магми. Гарно забарвленi рiзновиди використовуються як облицювальний матерiал.  

Великi родовища розробляються в Житомирськiй областi. 
 

Клас вуглеводних 

 

 торф, нафта, вугілля, бурштин (янтар), асфальт 

 

До них відносяться  складнi сполучення вуглецю, азоту, кисню, водню i 

сiрки. За своїм походженням вони пов’язанi з накопиченням на поверхнi Землi 

рослинних i тваринних залишкiв i з наступною їхньою змiною, найчастiше в умовах 

нестачi кисню (в водному середовищi).  

Бурштин - є аморфним (тобто не мають кристалічної будови) 

високомолекулярним з'єднанням органічних кислот. У вигляді домішок в ньому 

зустрічаються сірка, азот, кремній, алюміній, залізо. 

Фізичні властивості: а) колір: зустрічаються найрізноманітніші відтінки 

бурштину - від білого, блідо-жовтого, яскраво-золотистого до червоно-бурого. 

Кращими є ті види бурштину, які кольору воску, прозорі і червоні з жовтуватим 

відтінком, б) твердість: 3 - 4, в) щільність: 0,97 - 1,11, г) ступінь прозорості: 

прозорий, середньої прозорості, непрозорий,д) риса - немає, е) бурштин є аморфним, 

тобто не мають кристалічної будови. 

Походження: скам'яніла смола стародавніх дерев, які росли на нашій планеті 

38-120 млн років тому. Великі родовища бурштину відкриті в Житомирській області 

України.  

Застосування: в ювелірний промисловості, лікувальних цілях, декоративному 

та образотворчому мистецтві.  



 
Рис. 1 Мінерал класу вуглеводних – бурштин 

 

 

 Завдання  

Користуючись довідковою літературою та колекцією мінералів, заповнити у 

робочому зошити таблицю: 

 

 

 
№ з/п Мінерал Формула Клас Колір Практичне значення 

1 магнетит     

2 кальцит     

3 гіпс     

4 апатит     

5 циркон     

6 олівін     

7 барит     

8 топаз     

9 граніт     

10 фосорит     

11 ортоклаз     

12 мікроклін     

13 янтар     

14 асфальт     

15 кам’яне вугілля     

16 Рогова обманка     

17 лабрадор     

18 альбід     

19 вольфраміт     

20 Калійна селітра      

21 тальк     

22 каолініт     

23 монтморилоніт     

24 вермікуліт      

25 мірабіліт     

26 мусковіт     

27 азбест     

28 антрацит     

 


