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дМИТРу КОСТЯНТИНОвИЧу вОЗНЯКу — 80

Час минає швидко. Здається нещодавно на 
сторінках "мінералогічного журналу" ми віта-
ли дмитра костянтиновича з 70-річним ювіле-
єм  *, а нині він уже переступає 80-річний ру-
біж. Фізичні сили дещо підупали, та не зник - 
ло бажання працювати — досліджувати нові 
знахідки мінералів, вивчати включення у міне-
ралах, шукати шляхи реконструкції умов їх 
кристалізації.

45 років тому він перейшов до Інституту  
геохімії та фізики мінералів (нині Інститут  
геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 
м.П. семененка нан україни) разом із відді-
лом академіка Євгена лазаренка з Інституту 
геологічних наук. розпочав свою працю мо-
лодшим науковим співробітником, хоча за 
фактом став завідувачем лабораторії термоба-
рогеохімії. лабораторії, якої на той час не іс-
нувало, яку він створював власними руками та 
інтелектом, розбудовував від того часу до сьо-

годнішнього дня. З 2000 року — вже на посту 
завідувача відділу регіональної та генетичної 
мінералогії.

народився дмитро возняк 22 листопада 
1938 року на території сучасної Польщі, на 
землях лемківщини, де до 1945 року споконві-
ку проживали українці. унаслідок повоєнного 
переселення народів дмитрові батьки осели-
лись у передмісті львова, який швидко став 
рідним для юнака. тут він закінчив середню 
школу, геологічний факультет, зібрав експе ри-
ментальний матеріал для кандидатської дисер-
тації. аспірантура і захист у київському Інсти-
туті геологічних наук були вже формальністю.

він присвятив себе служінню молодій нау-
ці — термобарогеохімії. мета цієї науки — ви-
значити фізико-хімічні умови утворення міне-
ралів за включеннями мікроскопічних часто-
чок флюїдів, що їх захопив мінерал під час 
кристалізації. тому більш влучною ювіляр  
вважав іншу її назву — вчення про флюїдні 
включення у мінералах (Fluid inclusions). моло-
да наука була абсолютно незабезпеченою при-
ладами. для виконання експериментів було 
по трібно нагрівати включення, спостерігаючи 
за ними за допомогою мікроскопа. нагріваль-
ний елемент, термопара, мікровольтметр і мі-
кроскоп з довгофокусним об’єктивом — ось 
примітивна термокамера і готова. у наукових 
лабораторіях радянського союзу кожен до-
слідник будував свою власну експерименталь-
ну камеру. та у дмитра возняка, який дов - 
гий час працював під керівництвом корифея 
вчення про флюїдні включення — володими -
ра калюжного, термокамера була більш точ-
ною і нагрівала включення до 600  °с. І по - 
ча ли звертатись термобарогеохіміки з усіх ку-
точків радянського союзу до києва по кон - 
сультації. дмитро костянтинович щедро 
ділився й ділить ся з колегами усім, що має, й 
усім, що знає. 

*  див. мінералогічний журнал. — 2008. — 30, № 3. — 
с. 91—93. 
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ХРОНІКА

термокамери не дають змоги добути інфор-
мацію з суто газових включень, для досліджен-
ня яких потрібне охолодження. д. возняк і тут 
попереду: сконструював кріокамеру, в яку над-
ходить зріджений азот. І знову до нього шику-
ється черга за консультаціями, тепер уже із за-
рубіжжя. а він міркує про охолодження зразків 
рідким гелієм, щоб досягти ледь не абсолют-
ного нуля.

та ось новий об’єкт, що містить включення 
розплаву. Щоб дослідити такі включення, по-
трібно нагрівати їх більше ніж до 1000 °с. ви-
никають нові проблеми, що пов’язані зі джере-
лом струму, нагрівальним елементом, охоло-
дженням об’єктивів тощо. Це в умовах, коли в 
магазинах нічого потрібного немає, а кошти на 
те, що продається, можна використати лише в 
останні дні поточного року. та незабаром тер-
мокамера, що дає змогу нагрівати прозорі 
пластинки мінералів до 1300  °с, спостерігаючи 
при цьому за фазовими змінами у включенні, 
готова. а за нею — ще більш високотемпера-
турна (до 1400 °с), вже без спостереження. у 
планах також було нагрівання в інертному се-
редовищі для ферумвмісних мінералів. 

на черзі — газовий аналіз летких компонен-
тів включень. коло сполук, що їх визначають 
стандартні газові хроматографи, досить вузьке, 
і це не задовольняло дослідників включень. Зі 
списаних деталей учений сконструював кріо-
приставку до стандартного хроматографа, яка 
дає змогу з однієї наважки мінералу визнача -
ти всі найпоширеніші леткі сполуки. Завдя - 

ки цьому можна визначити загальний їхній 
вміст у мінералі, а не відносний вміст у газовій 
суміші.

Іноді ставалося так, що включення надавали 
лише частину необхідної інформації — або про 
температуру, або про тиск. тоді дослідник на-
полегливо відшукував альтернативні джерела 
інформації про термічні чи баричні параметри 
мінералоутворення на додачу до отриманих за 
включеннями. саме так він розрахував най-
імовірніші умови утворення камерних пегма-
титів, метасоматичного заміщення сподумену 
петалітом у літієвих пегматитах, з’ясував міне-
ралогічну історію майського золоторудного 
родовища тощо. Ці багатолітні дослідження 
стали основою його докторської дисертації.

Попри солідний вік, камери, сконструйова-
ні дмитром возняком, досі в робочому стані. І 
це надзвичайно важливо, незважаючи на те, 
що нині камери такого типу можна купити у 
провідних фірм світу: однак ціна для вітчизня-
них дослідників є "непідйомною". а промис-
лових аналогів хроматографічної установки, 
збудованої ювіляром, у світі досі не існує. 

тож від щирого серця бажаємо дмитру кос-
тянтиновичу, щоб фізична недуга не зменшила 
наукового запалу і він якомога швидше знову 
став до звичної праці. Знахідки нових мінера-
лів і нові включення на нього вже чекають !
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