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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛОМОРФОЛОГІЇ 
ТОПАЗУ З РІЗНИХ МІНЕРАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ 
ЗОН КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ КОРОСТЕНСЬКОГО 
ПЛУТОНУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

На основі результатів гоніометричного дослідження 89 індивідів і зростків топазу та на узагальненні літературних 

даних, уперше детально описано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу з різних мінерально-

структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону. У вертикальному поясі кристалів топазу з усіх зон 

морфологічно важливими є лише ромбічні призми М {110} та l {120}. Найбагатше огранення властиве для індиві-

дів топазу із заноришів. На їхніх головках виявлено 17 простих форм, з яких морфологічно важливими є ромбічні 

призми f {011}, y {021}, d {101}, ромбічні діпіраміди о {111}, u {112} і пінакоїд с {001}. Морфологія багатогранників 

топазу із зон вилуговування, графічної, пегматоїдної та польовошпатової зон подібна, однак на їхніх головках 

морфологічно важливою є лише ромбічна призма f {011}. Відмінності полягають у тому, що в зонах вилуговування 

та польовошпатовій зоні трапляються двоголові багатогранники, які не спостерігали в графічній та пегматоїдних 

зонах. Найбідніше огранення мають пізні кристали топазу із метасоматично змінених порід, на них виявлено 

лише три прості форми — ромбічні призми М {110}, l {120}, f {011}. У підсумку охарактеризовано відмінності кри-

сталоморфології багатогранників топазу із різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів.
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Вступ. Досліджено топаз із камерних гранітних 

пегматитів [12], які просторово і генетично по-

в’язані з Коростенським плутоном у північно-

західній частині Українського щита [19]. Вони 

характеризуються специфічністю будови, ба-

гатством і своєрідністю мінерального складу, 

наявністю великих і прозорих кристалів кош-

товного каміння: топазу, берилу, ювелірних 

різновидів кварцу. Серед пегматитів виділяють 

добре диференційовані камерні тіла, для яких 

характерна наявність занориша з великими 

кристалами, зони вилуговування і повної ди-

ференціації решти зон. Будова камерних пег-

матитів зональна. Згори донизу зони розташо-

вані в такому порядку: графічна, пегматоїдна, 

польовошпатова, кварцова, заноришова і зона 

вилуговування [12].

Графічна зона складена агрегатом з кварцу, 

польового шпату і слюди. Кварц і польовий 

шпат утворюють закономірні зростання. Зрід-

ка у графічній зоні трапляється флюорит. По-

тужність зони — 0,1—7 м.

Пегматоїдна зона розвинена нерівномірно. 

Часто вона містить релікти графіки. Інколи в 

пегматоїдній зоні виділення кварцу і польово-

го шпату утворюють блокову зону.

Польовошпатова зона складена великими 

блоками мікроклін-пертиту. Біля кварцової 
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зони часто наявні кварцові блоки неправиль-

ної форми і великі пластини слюди. Потуж-

ність зони від 0,5—10 м.

Кварцова зона (ядро) розташована в центрі 

пегматитового тіла. Потужність зони від 1 до 

15 м. Форма зони грибо-, лінзоподібна, непра-

вильна, у верхній її частині кварц масивний, у 

нижній — більш тріщинуватий.

Під заноришом розташована зона вилугову-

вання, яка утворилася внаслідок впливу гідро-

термальних розчинів на графіко-пегматоїдні 

породи. Мінеральний склад зони вилуговуван-

ня більш різноманітний, ніж інших зон. Окрім 

реліктових мікроклін-пертиту, Fe-слюди і 

кварцу, тут наявні новоутворені Li-слюди, аль-

біт, гідрослюди, сидерит, флюорит, молібденіт, 

колумбіт, рутил, пірит та інші мінерали [16].

В історії мінералогічних досліджень топазу з 

пегматитів Волині перша знахідка належить 

Г.Й. Оссовському [17]. Ці кристали, знайдені 

у корі звітрювання пегматитів, коротко описа-

ли Ф. Крейц (1891) і Ст. Крейц (1931). Пізніше 

дві знахідки С.В. Бєльського описав Л.Л. Іва-

нов [5, 6].

Вперше топаз безпосередньо в пегматито-

вому тілі зафіксовано 1931 року. На знайдених 

тоді і пізніше кристалах Л.Л. Іванов [7] вста-

новив такі прості форми як М {110}, l {120}, 

y {021}, f {011} і помітив на гранях сліди при-

родного розчинення: ямки та підвищення.

Надалі мінералогію і кристалографію топазу 

з Волині вивчали І.І. Шафрановський [24], 

Л.П. Чернишкова [22], А.А. Карпенко [10], 

М.М. Івантишин [8], Є.К. Лазаренко зі спів -

авт. [12] та ін.

Незважаючи на понад столітню історію до-

сліджень волинського топазу, вперше криста-

ли із різних мінерально-структурних зон було 

описано щойно у 2005 р. [1]. 

Ця стаття є підсумком результатів нових до-

сліджень і узагальнення літературних даних.

Об’єкт досліджень. Досліджено морфологію 

73 індивідів і зростків багатогранників топазу 

із заноришів, 12 — із зон вилуговування та 4 — 

із метасоматично змінених порід. Крім того, 

узагальнено літературні дані з кристаломорфо-

логії волинського топазу. З огляду на те, що 

нами вивчено багатогранники топазу, не лише 

знайдені під час польових робіт, але й криста-

ли, надані Мінералогічним музеєм Львівсь кого 

національного університету імені Івана Фран-

ка і Музеєм коштовного та декоративного ка-

міння (с.м.т. Володарськ-Волинський, нині  Хо-

рошів, Житомирська обл.), а також зразки із 

приватних колекцій, точну прив’язку низки 

кристалів вста новити складно, однак приуро-

ченість кож ного індивіда до певної мінераль-

но-структурної зони відома.

Методи досліджень. Найчастіше використо-

вуваним методом досліджень був гоніомет-

ричний. При цьому ми дотримувалися рентге-

нівської установки кристалів топазу [11, 28, 

12]. Великі кристали вивчали за допомогою 

прикладного гоніометра, дрібні — гоніометра 

ГД-1. Кути між гранями, сферичні координати 

і літерні позначення простих форм взято з до-

відника мінералів [23] і підручника з мінера-

логії [28]. За даними гоніометричних вимі-

рювань були побудовані зведені гномостерео-

графічні проекції простих форм, за якими 

накреслено ортогональні та аксонометричні 

проекції кристалів (програма Shape). Всі ак-

сонометричні проекції кристалів топазу вико-

нані за розташуванням полюса проекції φ = 

= 71,5° і ρ = 80°. Дані гоніометрії статистич-

но опрацьовували: виявляли загальну частоту 

наявності граней, частоту наявності з ураху-

ванням комбінаційної стійкості та відносного 

їхнього розміру за методом П. Нігглі. Залеж-

ність морфології індивідів від розмірів аналізу-

вали методом крос-табуляції. Для виділення 

морфологічних типів кристалів топазу вико-

ристовували кластерний аналіз. Під час ста-

тистичних дослід жень застосовано програми 

SPSS Statistics 17.0 і Mc Excel. 

Опис морфології кристалів топазу здійснено 

із врахуванням літературних [21, 25—27] і на-

ших даних [3, 4].

Результати досліджень та їхнє обговорення. 
Особливості поширення топазу у пегматитових 

тілах. Основна маса кристалів топазу пов’яза-

на із заноришами. Найбільший кристал, який 

тут було знайдено, важив 117 кг [20]. Кристали 

топазу в заноришах наростають на субстрат із 

кварцу і топазу [12]. Крім того, нами прос-

лідковано топази в альбіті (рис. 1, a), моріоні 

(рис. 1, b) та на гранях калієвого польового 

шпату (рис. 1, c).

Під час розробки незвітрених пегматитових 

тіл виявлено, що кристали топазу значно по-

ширені у зоні вилуговування, яка розташована 

під заноришем. Ці кристали не є новою гене-

рацією, вони утворилися в той самий кислот-

ний період, що і кристали у заноришах. Це під-

твердили дослідження парагенезів мінералів і 

флюїдних включень у топазі [14].
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Рис. 1. Кристали топазу в альбіті (а), моріоні (b) та на гранях мікрокліну (с). Прості форми: 

P {001}, T {11
-

0}, l {110}, M {010}

Fig. 1Fig. 1. . Topaz crystals in albite (а), in morion (b) and on the faces of microcline (c). Simple forms: 

P {001}, T {11
-

0}, l {110}, M {010}

Рідше топази трапляються у порожнинах гра-

фічної, пегматоїдної та польовошпатової зон.

В.А. Калюжний і Д.К. Возняк [9] допуска-

ють можливість кристалізації ще однієї, більш 

ранньої генерації топазу, яка могла утворитися 

з газових розчинів за температури, близької до 

температури β-α-переходу кварцу, що й під-

твердилося надалі [13].

Оскільки метою праці є порівняння багато-

гранників топазу з різних мінерально-струк-

турних зон камерних пегматитів Коростен-

ського плутону, то кристали із кожної зони 

описано тут окремо.

Кристали із заноришів. Ці індивіди зазвичай 

одноголові. Їхній габітус призматичний, що 

зумовлено розвитком граней ромбічних призм 

М {110} і l {120}. У вертикальному поясі всіх 

кристалів добре розвинені грані призм М {110} 

і l {120} з різним співвідношенням розмірів. Ін-

коли ці грані однакові за розмірами, проте в 

більшості випадків М {110} переважають над 

l {120}; зворотна картина трапляється рідко. На 

гранях М {110} та l {120} простежується верти-

кальне штрихування. Його наявність призво-

дить до того, що ці грані зрідка опуклі і чітке 

ребро між ними не простежується. Часто штри-

хування густіше на гранях l {120}, ніж на 

М {110}. Інколи на них наявні східчасті ямки 

розчинення. Крім граней М {110} і l {120} у зоні 

[001] зрідка трапляються малорозвинені грані 

призм m {230}, g {130}, пінакоїда а {100}, а та-

кож відносно добре розвинені грані призми 

Рис. 2. Прості форми, які знайдено на кристалах волинського топазу (а), сірим кольором позначено діпіраміди, 

виявлені вперше. Гномостереографічна проекція простих форм, виявлених на волинських топазах (b)

Fig. 2Fig. 2. . Simple forms found in crystals of topaz of Volyn (a), bipyramids found for the first time are marked by grey color. 

Gnomostereographical projection of simple forms found at Volyn topaz (b)



6 ISSN 2519-2396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2016. 38, No 4

В.І. ПАВЛИШИН, О.П. ВОВК, І.М. НАУМКО 

λ {470} і пінакоїда b {010}. Грані m {230} i g {130} 

фіксуються у вигляді вузьких смужок зазви-

чай на дрібних індивідах, грані {470}, b {010} і 

а {100} інколи трапляються і на великих крис-

талах. Грані b {010} зрідка вкриті штриховкою 

і мають опуклу форму.

На головках багатогранників із заноришів 

розвинені грані 17 простих форм (рис. 2). Най-

важливішими з них є f {011}, о {111}, u {112}, 

с {001}, y {021}, d {101}, решта форм виявлені 

лише на поодиноких, часто нетипових для да-

ного родовища індивідах (рис. 3).

Отже, морфологія кристалів топазу із зано-

ришів досить розмаїта. Трапляються індивіди 

як з простим, так і з досить багатим огранен-

ням головки. Єдиним критерієм для виділення 

морфологічних типів кристалів волинського 

топазу може бути наявність і розвиток граней 

третього пінакоїда с {001}. За цим критерієм 

виділяють два морфологічні типи кристалів: 

ільменський і адун-чілонський, проте і в ме-

жах цих типів кристали відрізняються багат-

ством огранення.

Пінакоїд с {001} наявний на більшості крис-

талів (78 %) і його розміри коливаються у ши-

роких межах. Часто він розвинений добре, хоча 

не домінує над призмами {okl }. Фігури розчи-

нення на гранях мають форму вузьких ровопо-

дібних западин, витягнутих уздовж [010].

Загалом індивіди адун-чілонського типу бід-

ніше огранені, ніж індивіди ільменського, і в 

заноришах трапляються рідше.

Рис. 3. Нетипові кристали топазу з камерних пегматитів Коростенського плутонy. Прості форми: М {110}, l {120}, 

f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, y {021}, d {101}, X {023}, i {113}, γ {232}, σ {201}, ε {114}

Fig. 3Fig. 3. . Atypical topaz crystals from chamber pegmatites of the Korosten pluton. Simple forms: М {110}, l {120}, f {011}, 

о {111}, u {112}, с {001}, y {021}, d {101}, X {023}, i {113}, γ {232}, σ {201}, ε {114}

Рис. 4. Залежність частоти 

прояву простих форм во-

линських топазів від розмі-

рів кристалів: 1 — великі; 

2 — середні; 3 — дрібні; 

4 — загалом

Fig. 4.  The dependence of the 

frequency of simple forms of 

Volyn topaz on crystal size: 

1 — large; 2 — medium; 3 — 

small; 4 — on the whole
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Відповідно до кристалічної структури то пазу 

морфологічно найважливішими гранями ма-

ють бути f {011}, b {010}, M {110}, l {120}, d {101}, 

o {111}, c {001}, y {021} [2].

Варто приділити увагу залежності морфоло-

гії кристалів від їхніх розмірів: більші багато-

гранники мають багатше огранення [4]. Прак-

тично всі прості форми краще проявлені на 

великих (понад 10 см), ніж на дрібних (менше 

5 см за однією або кількома кристалографіч-

ними осями) кристалах (рис. 4). Залежність 

морфологічної важливості простих форм від 

розмірів кристалів показано на (рис. 5). Типові 

великий, середній та дрібний індивіди топазу 

зображено на рис. 6.

Кристали із зон вилуговування. У зоні вилуго-

вування трапляються одноголові (3/4) і двого-

лові (1/4) індивіди. Їхній обрис змінюється від 

ізометричного і короткостовпчастого до стовп-

частого, габітус призматичний (рис. 7).

У вертикальному поясі розвинені грані двох 

призм — М {110} і l {120}, зрідка пінакоїдів 

а {100} і b {010}, призми N {210}. Грані М {110} 

здебільшого переважають за площею над l {120}, 

хоча часто обидві форми розвинені однаково, 

інколи переважають грані l {120}. На індивідах 

Рис. 5. Інтенсивність прояву простих форм на крис та-

лах топазу залежно від їхніх розмірів: 1 — грані про-

явлені добре, незалежно від розмірів кристала, 2 — 

проявлені добре на всіх багатогранниках, але на вели-

ких — краще, 3 — частота прояву прямо пропорційна 

розмірам кристала, 4 — не мають морфологічного 

значення

Fig. 5Fig. 5. . The importance of simple forms of topaz crystals, 

depending on their size: 1 — faces appear good, regardless 

of the size of the crystal, 2 — appear well at all polyhedrons, 

but in large do better, 3 — the frequency of appearance is 

directly proportional to the size of the crystal, 4 — don’t 

have morphological significance

Рис. 6. Кристали топазу із заноришів камерних пегматитів Коростенського плутону: а — великі, b — середні, c — 

дрібні. Прості форми: М {110}, l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, y {021}, d {101}, X {023}, i {113}, h {103}

Fig. 6Fig. 6. . Topaz crystals from the chambers of chamber pegmatites of the Korosten pluton: а — large, b — medium, c — 

small. Simple forms: М {110}, l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, y {021}, d {101}, X {023}, i {113}, h {103}
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нерідко розвинені всі чотири грані призм М {110} 

і l {120}, причому грані одної простої форми 

мають приблизно однакові розміри. На голо-

вках кристалів виявлені грані призм d {101}, 

f {011}, y {021}, Х {023}, діпіра мід о {111}, u {112}, 

i {113}, пінакоїда с {001}. Призма d {101} фіксу-

ється рідко, розмір її граней змінюється від ледь 

помітних до добре ідентифікованих. Із призм 

{0kl} на всіх індивідах наявна f  {011}. Її грані ся-

гають значних розмірів і домінують на головці 

кристалів. Інколи поверхня цих граней частко-

во заміщена конусами розчинення. Для інди-

відів із занориша типовими є форми у {021} і 

Х {023}, а в зонах вилуговування вони рідкісні. 

Трапляються кристали, головки яких утворені 

лише гранями f {011} і у {021}. Грані ромбічних 

діпірамід малорозвинені, лише на окремих ін-

дивідах гра ні о {111} і u {112} досить великі. 

Найбільшими за площею є грані о {111}, дещо 

менші u {112} та і {113}. Часто грані о {111} i 

u {112} мають однаковий розмір, інколи пере-

важають грані u {112} або грані всіх трьох форм 

розвинені однаково. На головках кристалів час-

то наявні всі чотири грані кожної форми, які 

мають більш-менш однакові розміри. Грані о {111} 

і u {112} виявлено практично на всіх кристалах, 

грані і {113} простежуються частіше, ніж на ін-

дивідах із заноришів. Грані пінакоїда с {001} на 

більшості індивідів або відсутні, або ж невели-

кі. Єдиною морфологічно важливою простою 

Рис. 7. Багатогранники топазу із зон вилуговування камерних пегматитів Коростенського плутону. Прості форми: 

М {110}, l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, d {101}, i {113}

Fig. 7Fig. 7. . Polyhedron of topaz from leaching zones of chamber pegmatites of the Korosten pluton. Simple forms: М {110}, 

l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, d {101}, i {113}

Рис. 8. Багатогранники топазу із метасоматично змі-

нених порід камерних пегматитів Коростенського 

плутонy. Прості форми: М {110}, l {120}, f {011}

Fig. 8Fig. 8. . Polyhedron of topaz from metasomatically changed 

rocks of chamber pegmatites of the Korosten pluton. 

Simple forms: M {110}, l {120}, f {011}
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формою на головках багатогранників топазу в 

зонах вилуговування є f {011}. 

Отже, у зонах вилуговування переважають 

індивіди адун-чілонського типу, ільменський 

тип трапляється рідше.

Аналізуючи особливості огранення доходи-

мо висновку, що індивіди в зоні вилуговування 

часто росли в умовах рівномірного припливу 

речовини і максимально симетричного сере-

довища, близького до симетрії кулі ∞L∞∞PC. 

Рис. 10. Будова пегматитового тіла камерного типу (за [12]) з розподілом основних кристалографічних форм ба-

гатогранників топазу по мінерально-структурних зонах. Вертикальний розріз: 1 — граніти; 2 — граніти, збагачені 

фемічними мінералами; 3 — графічний пегматит; 4 — дрібно- і середньозерниста графіка; 5 — радіальна графіка; 

6 — скелетна графіка; 7 — пегматоїд; 8 — польовошпатова зона; 9 — кварцова зона; 10 — камера (занориш); 11 — 

зона вилуговування; 12 — контакти чіткі; 13 — контакти нечіткі

Fig. 10Fig. 10. . The structure of the pegmatite body of chamber [12] with a distribution of the main crystallographic forms of 

topaz polyhedrons in the mineral-structural zones. Vertical section: 1 — granite; 2 — granite, enriched with the femical 

minerals; 3 — graphic pegmatite; 4 — small- and medium-grainy graphics; 5 — radial graphics; 6 — skeletal graphics; 7 — 

pehmatoyid; 8 — feldspar zone; 9 — quartz zone; 10 — chamber (zanorysh); 11 — the leaching zone; 12 — clear contacts; 

13 — unclear contacts

Рис. 9. Типові кристали топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського 

плутонy. Прості форми: М {110}, l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, y {021}, d {101}, X {023}, i {113}, h {103}; 

а — занориші, b — зони вилуговування, c — графічна та пегматоїдна зони, d — польовошпатова зона, e — 

метасоматично змінені породи

Fig. 9Fig. 9. . Typical topaz crystals from the different mineral-structural zones of chamber pegmatites of Korosten pluton. Simple 

forms: M {110}, l {120}, f {011}, o {111}, u {112}, c {001}, y {021}, d {101}, X {023}, i {113}, h {103}; а — chambers, b — 

leaching zone, c — graphic and pegmatoid zone, d — fieldspar zone, e — metasomatically changed rocks
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Одноголові багатогранники мають зовнішню 

симетрію близьку до L
2
2P (mm). Однак цей 

факт можна пояснити кількома способами, а 

саме: нижчою симетрією середовища, тобто 

симетрією конуса L∞∞P; тим, що частина крис-

тала відбита по площині спайності, і неможли-

во встановити, був він одно- чи двоголовим; 

тим, що багатогранник ріс прикріпленим; по-

ниженням структурної симетрії топазу. Для 

точного встановлення причини "одноголовос-

ті" багатогранників не вистачає статистично 

значимої кількості зразків із зон вилуговування.

Кристали пізньої генерації. Пізні топази по-

в’язані із метасоматично зміненими породами, 

які знаходяться під пегматитовими тілами. Ці 

породи утворилися під дією постмагматичних 

розчинів на рапаківіподібні вмісні граніти. 

Спочатку виникали кварц-біотитові і біотитові 

породи, які потім перетворювалися в агрегат з 

гідрослюди, сидериту, альбіту та ін. [15, 16]. З 

метасоматичними змінами гранітів пов’язана 

також берилієва мінералізація. Гідротермальні 

розчини на різних стадіях мінералоутворення 

розчиняли берил з утворенням за його рахунок 

бертрандиту і фенакіту. Топаз утворився дещо 

раніше за ці мінерали. Після топазу кристалі-

зувалися калієвий польовий шпат і альбіт, які 

часто наростають на гідрослюду. Але всі ці мі-

нерали кристалізувалися у вузькому темпера-

турному інтервалі. Температура гомогенізації 

включень у фенакіті становить 130—160, у 

флюориті — 160—165 °С [18].

Кристали топазу водяно-прозорі, безбарвні. 

Їхні розміри не перевищують 3—4 мм вздовж 

[001]. Габітус кристалів призматичний, обрис 

стовпчастий (рис. 8).

У зоні [001] на всіх індивідах розвинені грані 

призм М {100} і l {120}. Співвідношення їхніх 

розмірів різне. Часто вони мають однакові роз-

міри, або грані М {110} переважають над l {120}. 

Грані однієї і тієї самої призми, зазвичай, роз-

винені неоднаково. На цих гранях часто про-

стежується вертикальна штриховка, тому вони 

не завжди дають чіткий точковий сигнал. Час-

тіше він є світловою смугою з одним або кіль-

кома максимумами.

Довжина смуги від граней М {110} за коор-

динатою ϕ сягає 1—3°. Інколи на такій смузі 

простежується декілька максимумів, які відпо-

відають граням {110}, {780}, {560} або {110}, 

{17.19.0}. Зрідка сигнали відповідають {320}. 

Від граней l {120} на смузі в інтервалі ϕ = 42—

45° максимуми відповідають {120}, {9.17.0}, 

{10.21.0}, в інтервалі 43—49° — {120}, {7.13.0}, 

{350}. Остання смуга простежується до ϕ = 54°, 

що відповідає {8.11.0}. Крім того, в зоні [001] 

знайдено одну грань призм, зокрема для {340}, 

{470}, {580}. Від однієї грані {hk0} крайні мак-

симуми смуги (ϕ = 56—59°) близькі до {450} і 

{780}. На одному індивіді знайдено грань, що 

за розмірами не поступається М {110} та l {120}, 

і сигнал від якої відповідає {9.25.0} (ϕ = 34°15').

На головці кристалів виявлено лише грані 

призми f {011}, які внаслідок розчинення є ма-

товими і дають сигнал у вигляді світлової плями.

Отже, пізня генерація топазу має найбідні-

ше огранення.

Кристали із графічної, пегматоїдної і польо-

вошпатової зон. У графічній та пегматоїдній 

зонах багатогранники топазу трапляються не-

часто, тому важко зробити однозначні висно-

вки щодо їхнього огранення. Загалом кристали 

у вказаних вище зонах подібні до одноголових 

індивідів топазу із зон вилуговування. Двого-

лові багатогранники не знайдено і в літературі 

не описано. У вертикальному поясі кристалів 

топазу розвинені грані двох призм — М {110} і 

l {120}, на головках морфологічно важливою 

є лише призма  f {011}. Призми d {101}, о {111}, 

u {112}, i {113} та пінакоїд с {001} не досягають 

значних розмірів. Подібні багатогранники то-

пазу кристалізувалися у польовошпатовій зоні, 

але вони бувають двоголовими (рис. 9, d ).

Отже, форма кристалів топазу в камерних 

пегматитах Коростенського плутону досить 

розмаїта. Найбагатше огранення мають великі 

індивіди і зростки у заноришах, помітно бідні-

ші кристали у графічній, пегматоїдній, польо-

вошпатовій та зонах вилуговування і найбідні-

ші — у зоні пізньої генерації топазу із метасо-

матично змінених порід (рис. 9).

Типові багатогранники топазу із різних 

мінерально-структурних зон на розрізі пегма-

титового тіла показані на рис. 10. 

Висновки. 1. Найбагатше огранення криста-

лів топазу камерних пегматитів Коростенсько-

го плутону характерне для заноришів. На голо-

вках багатогранників нами виявлено 17 про-

стих форм, з яких морфологічно важливими є 

призми f {011}, y {021} та d {101}, діпіраміди 

о {111} та u {112}, пінакоїд с {001}.

2. Морфологія багатогранників із зон ви лу-

говування, графічної, пегматоїдної та польово-

шпатової зон помітно бідніша. На їхніх голо-

вках виявлено сім простих форм, серед яких 

морфологічно важливою є лише призма f {011}.
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3. Пізня генерація топазу із метасоматично 

змінених порід характеризується найбіднішим 

ограненням — на головках кристалів виявлена 

лише призма f {011}.

4. Кристалам топазу із заноришів властива 

залежність багатства огранення від розмірів — 

на великих багатогранниках виявлено більше 

простих форм.

5. Дрібні (до 5 см по одній із кристалогра-

фічних осей) кристали топазу із заноришів від-

різняються від аналогічних за розмірами інди-

відів із зон вилуговування, графічної, пегмато-

їдної та польовошпатової зон наявністю добре 

розвинених граней не тільки призми f {011}, 

але і призм y {021} та d {101}, рідше Х {023}, ді-

пірамід о {111} та u {112}, пінакоїда с {001}.

6. Відмінності кристаломорфології топазу із 

різних мінерально-структурних зон такі: най-

багатше огранення характерне для кристалів із 

заноришів, бідніше — для багатогранників із 

зон вилуговування, графічної, польовошпато-

вої та пегматоїдної зон, а найбідніше — для 

пізньої генерації топазу із метасоматично змі-

нених порід. У зонах вилуговування та у по-

льовошпатовій зоні трапляються двоголові ба-

гатогранники, які в графічній та пегматоїдній 

зонах — відсутні.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛОМОРФОЛОГИИ ТОПАЗА 

ИЗ РАЗНЫХ МИНЕРАЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ ЗОН КАМЕРНЫХ 

ПЕГМАТИТОВ КОРОСТЕНСКОГО ПЛУТОНА УКРАИНСКОГО ЩИТА

На основании данных гониометрических исследований 89 индивидов и сростков топаза и обобщения литературных 

данных впервые подробно описаны различия кристалломорфологии многогранников топаза из разных мине-

рально-структурных зон камерных пегматитов Коростенского плутона. В вертикальном поясе кристаллов топаза 

из всех зон морфологически важны только ромбические призмы М {110} и l {120}. Для индивидов топаза с зано-

рышей типична более богатая огранка. На их головках обнаружено 17 простых форм, из которых морфологичес-

ки важны ромбические призмы f {011}, y {021}, d {101}, ромбические дипирамиды о {111}, u {112} и пинакоид с 

{001}. Морфология многогранников топаза из зон выщелачивания, графической, пегматоидной и полевошпато-

вой зон похожа, однако на их головках морфологически важна только ромбическая призма f {011}. Различия со-

стоят в том, что в зонах выщелачивания и полевошпатовой зоне встречаются двуглавые многогранники, не уста-

новленные в графической и пегматоидных зонах. Для поздних кристаллов топаза из метасоматически измененных 

пород типична бедная огранка, на них обнаружены только три простые формы — ромбические призмы М {110}, 

l {120} и f {011}. В итоге охарактеризованы различия кристалломорфологии многогранников топаза из разных 

минерально-структурных зон камерных пегматитов.

Ключевые слова: кристалломорфология, гониометрия, топаз, камерные пегматиты, Волынь.
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DISTINGUISHING FEATURES OF TOPAZ CRYSTAL MORPHOLOGY 

FROM VARIOUS MINERAL-STRUCTURAL ZONES OF CHAMBER 

PEGMATITES OF KOROSTEN PLUTON OF THE UKRAINIAN SHIELD

The differences of crystal morphology of topaz polyhedrons from the different mineral-structural zones of chamber pegma-

tites of the Korosten pluton were first described in details based on the  data of goniometrical investigations of 89 topaz 

individuals and concretions and synthesis of the published data. The rhombic prisms M {110} and l {120} are important in 

the vertical zone of all topaz crystals independent of mineral-structural zone. The richest habit of topaz is typical of the 

crystals from chambers. Seventeen (17) simple forms have been found on their heads; most morphologically important of 

them are rhombic prisms f {011}, y {021}, d {101}, rhombic bipyramids o {111}, u {112} and pinacoid c {001}. Morphology 

of topaz polyhedrons from the leaching zones, graphic, pegmatoid and feldspar zones is similar. The only rhombic prism 

f {011} is morphologically important on their heads. The difference is that the crystals from the leaching and feldspar zone 

could be two-headed, unlike the polyhedrons from the graphic and pegmatoid zone. The late generation of topaz from 

metasomatically changed rocks has the poorest habit. Only three rhombic prisms M {110}, l {120} and f {011} were found on 

the crystals. As a result the authors have determined the differences of crystal morphology of topaz polyhedrons from the 

different mineral-structural zones of chamber pegmatites.

Keywords: crystal morphology, goniometry, topaz, chamber pegmatites, Volyn.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Uncoated FOGRA29 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


