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НА РО ДЖА НЫЯ 
Ў СТА РА ЖЫТ НАЙ МАГ МЕ

Усе ве да юць, што ал маз 

каш туе вя лі кіх гро шай, 

амаль усе — што гэ та са-

мае цвёр дае пры род нае 

рэ чы ва. Ва шай ува зе не-

каль кі фак таў пра ўтва-

рэн не гэ та га пры го жа га і 

та ям ні ча га мі не ра лу.

Ал ма зы ўтва ра юц ца ў зям-
ной ман тыі на глы бі нях ка ля 
па ры сот няў кі ла мет раў. Там 
ве лі зар ны ціск, і там вель мі 
го ра ча. Ка лі ал маз на грэць 
да та кой тэм пе ра ту ры на па-
верх ні, то ён зга рыць. Бо гэ та 
аб са лют на гэт кі ж вуг ля род, 
як і ў пе чы, прос та ата мы 
раз ме шча ны па-ін ша му. А ў 
зям ной ман тыі сва бод на га 
кіс ла ро ду ня ма, вось ал ма-
зы і не зга ра юць.

Вуг ля род, з яко га скла да-
юц ца ал ма зы, быц цам бы не 
па ві нен зна хо дзіц ца на та кіх 
глы бі нях. Гэ та лёг кі эле мент, 
ён рас паў сю джа ны ў зям ной 
ка ры, а глы бей за ля гае тое, 
што за міль яр ды га доў пас-
ля фар мі ра ван ня пла не ты, 
па спе ла «па та нуць» у яе не-
трах. Ма быць, спра ва ў суб-
дук цыі — пра цэ се апус кан ня 
ад на го бло ка зям ной ка ры 
пад ін шы. Акі я ніч ная ка ра, 
якая скла да ец ца ў асноў ным 
з ба заль таў, фар мі ру ец ца ў 
тоў шчы акі я наў, у зо нах ся-
рэ дзін на-акі я ніч ных хрыб тоў. 
Ад туль яна «рас соў ва ец ца» 
ў су праць лег лыя ба кі. Край 
ка ры, які ўпі ра ец ца ў ма ця-
рык, пад гі на ец ца пад яго і па-
сту по ва то не ў ман тый ным 
рэ чы ве. Ра зам з апад ка вы мі 
па ро да мі, у якіх шмат вуг ля-
ро ду. Гэ ты пра цэс ідзе з хут-
ка сцю сан ты мет раў — у год, 
але бес пе ра пын на.

Бла кіт ныя ал ма зы вель мі 
цэ няц ца юве лі ра мі і іх па куп-
ні ка мі. Гэ та амаль звы чай ны 
ал маз, афар ба ва ны не вя-
лі кай пры мес сю бо ру. Бор 
яшчэ ляг чэй шы за вуг ля род, 
і яго на яў насць на вя лі кіх 
глы бі нях яшчэ менш ве ра-
год ная. Як ві даць, ён трап ляе 
ту ды гэ так жа, але ў мен шай 
коль кас ці. Фар мі ру юц ца бла-
кіт ныя ал ма зы на рэ корд най 
глы бі ні — 600—700 кі ла мет-
раў. Та му на па верх ні яны 
вель мі рэд кія — іх коль касць 

скла дае ка ля 0,02 % су свет-
най зда бы чы.

Пры крыш та лі за цыі ал ма-
за ўнут ры яго ча сам аказ ва-
юц ца рэ чы вы, якія акру жа лі 
яго ў гэ ты мо мант. Гэ та бя-
да для юве лі ра і шчас це для 
ге о ла га. Спра ва ў тым, што 
крыш та ліч ная ра шот ка ал-
ма за з-за сва ёй тры ва лас ці 
мо жа ўтры маць за хоп ле ныя 
мі не ра лы пры тым жа ціс ку, 
пры якім яны зна хо дзі лі ся ў 
мо мант фар мі ра ван ня са-
мо га «ка мень чы ка». А гэ та 
іс тот на, па коль кі шмат лі кія 

рэ чы вы па ме ры зме ны ціс ку 
пе ра хо дзяць з ад на го ста ну 
ў ін шы. Ска жам, ста біль ны 
пры шас ці і больш гек та пас-
ка лях сці ша віт пры зні жэн ні 
ціс ку пе ра тва ра ец ца ў ка э сіт, 
а пры да сяг нен ні па верх ні — 
у доб ра зна ё мы нам кварц. 
Яго хі міч ная фор му ла пры 
гэ тым, вя до ма, не змя ня ец-
ца — гэ та дыя ксід крэм нію, 
SіО2. Акра мя та го па ціс ку ва 
ўклю чэн нях мож на дак лад на 
вы зна чыць глы бі ню фар мі ра-
ван ня ал ма за.

На па верх ні ал ма зы трап-
ля юць з кім бер лі там — ста-
ра жыт най маг май, якая 
ка лісь ці пра рва ла ся на па-
верх ню праз кім бер лі та вую 
труб ку — ад нос на вуз кае 
жа ра ло, якое злёг ку па шы-
ра ец ца ўго ру. Наз вай труб-
ка і мі не рал аба вя за ныя 
паўд нё ва а фры кан ска му го-
ра ду Кім бер лі, ка ля яко га ў 
ХІХ ста год дзі бы ла ад кры та 
пер шая та кая труб ка. Ця пер 
па ўсім све це іх вя до ма пры-
клад на 1500. На жаль, ал ма-
 зы ёсць да лё ка не ва ўсіх, 

а пры клад на ў кож най дзя ся-
тай. Як мяр ку юць ге о ла гі, на 
до лю кім бер лі ту пры па дае 
ка ля 90 % су свет ных за па-
саў ал ма заў. Ас тат нія 10 % 
пры мер ка ва ны да ламп ра і-
таў. Гэ та так са ма вы верг ну-
тыя па ро ды, якія ха рак та ры-
зу юц ца вы со кім утры ман нем 
ка лію і маг нію.

Да ад крыц ця кім бер лі та-
вых тру бак ал ма зы зда бы ва-
лі ся ў рос сы пах, пе ра важ на 
рач ных. Як ця пер зра зу ме ла, 
яны ўтва ры лі ся пры эро зіі 

кім бер лі та вых вул ка наў, ад 
якіх да на шых дзён за ста лі ся 
толь кі труб кі. Рос сы паў, якія
ма юць пра мыс ло вае зна-
чэн не, у све це бы ло ня-
шмат. Бра зіль скі быў прак-
тыч на вы чар па ны да кан ца 
ХVІІІ ста год дзя, ін дый скі — на 
па ру ста год дзяў ра ней. Рос-
сы пы ў Паўд нё вай Аф ры цы 
бы лі зной дзе ны ў ХІХ ста год-
дзі, і ме на ві та іх рас пра цоў ка 
ка ля Кім бер лі ў кан чат ко вым 
вы ні ку пры вя ла да зна ход кі 
пер шай труб кі
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Ула ды эмі ра та Ду бай, які ўва хо дзіць 

у ААЭ, пры ня лі нар ма тыў, які аба вяз вае 

за бу доў шчы каў да 2025 го да вы ка рыс тоў ваць 

пры ўзвя дзен ні но ва бу доў ляў дэ та лі, 

раз дру ка ва ныя на трох мер ным прын та ры. 

Та кіх кам па не нтаў па він на быць не менш 

за 25 % ад цэ ла га бу дын ка. Праў да, па куль 

не зра зу ме ла, ідзе га вор ка пра чвэрць 

ад аб' ёму ці ма сы.

Па чы на ю чы з 2019 го да ўсе зноў па бу да ва ныя ў 
Ду баі бу дын кі па він ны не менш, чым на 2 %, скла-
дац ца з раз дру ка ва ных кан струк цый. За тым кож ны 
год до ля раз дру ка ва ных дэ та ляў па він на на рас таць. 
Да сяг нен не мэ ты мо жа пры вес ці да ска ра чэн ня вы дат-
каў на бу даў ніц тва на 70 %, а вы дат каў на пра цоў ныя 
рэ сур сы — на 80 %.

Тым не менш важ на па мя таць: ня гле дзя чы на тое 
што трох мер ны друк у су час ным све це рас паў сюдж-
ва ец ца ўсё больш, ён па-ра ней ша му з'яў ля ец ца но-
вай тэх на ло гі яй, якая не тэс ці ра ва ла ся на знач най 
коль кас ці буй ных струк тур. Гэ та мо жа па цяг нуць за 
са бой не прад ба ча ныя вы дат кі. На ця пе раш ні мо мант 
ду бай ская кам па нія Саzzа Tесhnоlоgіеs пла нуе ўзвя-
дзен не цал кам 3D-дру ка ва на га хма ра чо са ў го ра дзе. 
Ра бо ты пач нуц ца ў 2023 го дзе. Крыс Кел са, ге не раль-
ны ды рэк тар кам па ніі, мяр куе, што вы ка ры ста ныя яго
кам па ні яй ме та ды да 2022 го да змо гуць за няць да 
30 % на мяс цо вым рын ку. Пер шы бу ды нак, цал кам 
на дру ка ва ны на 3D-прын та ры, — офіс ны цэнтр «Офіс 
бу ду чы ні» — быў па бу да ва ны ў Ду баі ў 2016 го дзе, 
пры чым яго ўзвя дзен не за ня ло ўся го 17 дзён.

Праб ле ма кас міч на га смец ця на ар бі це 

Зям лі з кож ным го дам ста но віц ца ўсё больш 

сур' ёз най. Ця пер, па пад лі ках спе цы я ліс таў, 

на ка ля зям ной ар бі це «лё тае» 

ка ля 7700 тон смец ця, і гэ тая ліч ба пра цяг вае 

рас ці.

Для та го каб не як вы ра шыць гэ тую праб ле му, аме-
ры кан скае аэ ра кас міч нае агенц тва NАSА за пус ці ла 
пра гра му Іnnоvаtіvе Аdvаnсеd Соnсерts (NІАС), якая 
за клі ка ная спан сі ра ваць перс пек тыў ныя на пра цоў кі 
ў гэ тай га лі не. Ад на з та кіх вы на хо дак — Brаnе Сrаft. 
Гэ та мемб ра на па ме рам 90х90 сан ты мет раў і ва гой у 
85 гра маў, пра цуе яна на гнут кіх со неч ных ба та рэ ях. 
Прын цып ра бо ты пры ла ды до сыць прос ты: з да па-
мо гай ру халь най уста ноў кі апа рат пад ля тае да кас-
міч на га смец ця, а за тым «за ва роч вае» гэ тае са мае 
смец це. Пас ля гэ та га та кі «ку лёк» па чы нае ру хац ца 
ў бок Зям лі і апус кае кас міч ныя ад хо ды ў шчыль ныя 
слаі ат мас фе ры, дзе яны і зга ра юць. За вяр шыў шы 
пра цэ ду ру, Brаnе Сrаft пе ра мя шча ец ца да на ступ най 
«смец це вай на ва лы». Со неч ныя ба та рэі і ёміс тыя ру ха-
ві кі да юць маг чы масць кас міч на му смец цез бор шчы ку 
пе ра мя шчац ца на вя лі кія ад лег лас ці, а гэ та зна чыць, 
што апа рат мож на вы ка рыс тоў ваць для пра вя дзен ня 
да след чых мі сій і да стаў кі кас міч ных узо раў.

За рас пра цоў ку ад каз вае док тар Зігф рыд Ян сан, 
які яшчэ ў 2016 го дзе атры маў ад NАSА грант у па-
ме ры 100 000 до ла раў для пра пра цоў кі кан цэп та, а 
ня даў на на ву коў цу вы дзе лі лі да дат ко выя суб сі дыі ў 
вы гля дзе 500 000 на ства рэн не во пыт на га ўзо ру і вы-
пра ба ван няў
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Са мы не бяс печ ны рэ корд
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РАЗ ВІ ТАЎ СЯ РАЗ ВІ ТАЎ СЯ 
З ПЛЁН КАЙЗ ПЛЁН КАЙ

Япон ская кам па нія Саnоn спы-

ні ла рэа лі за цыю сва ёй апош-

няй плён ка вай фо та ка ме ры 

ЕОS-1V. Пра гэ та па ве дам ляе 

вы дан не Sаnkеі.

Афі цый на вы твор часць да дзе най 
ма дэ лі бы ла спы не на ў 2010 го дзе, 
з тых ча соў кам па нія рас пра да ва ла 
пра дук цыю са скла доў. Ня гле дзя чы 
на кан фіс ка цыю ма дэ лі з асар ты-
мен ту, Саnоn пра цяг не сэр віс нае 
аб слу гоў ван не та кіх ка мер да
31 каст рыч ні ка 2025 го да. Пры гэ тым у
ра мон це мо жа быць ад моў ле на ўжо 
ў 2020 го дзе, ка лі скон чац ца вы раб-
ле ныя зап част кі.

Пер шая ліч ба вая ка ме ра Саnоn 
RС-701 бы ла прад стаў ле ная пуб лі цы 
ў 1984 го дзе, і з тых ча соў кам па нія 
па ча ла кан цэнт ра вац ца ме на ві та на 
гэ тым на прам ку. Га лоў ны кан ку рэнт 
Саnоn кам па нія Nіkоn па-ра ней ша му 
пра па нуе па куп ні кам дзве плён ка-
выя ма дэ лі ка мер Nіkоn F6 і Nіkоn 
FM10. Саnоn бы ла ство ра на ў 1937 
го дзе пад наз вай Рrесіsіоn Орtісаl 
Іnstrumеnts. Пер шай яе ма дэл лю быў 
клон ня мец кай Lеіса — Thе Kwаnоn. 
У той час кам па нія яшчэ не зай ма ла-
ся аб' ек ты ва мі, та му яна вы ка рыс та-
ла оп ты ку Nіkkоr ад Nірроn Kоgаku 
K.K., з якой з'я віў ся Nіkоn.

Ка нал RealLіfeLore рас ка заў аб са-

мым не бяс печ ным спо са бе ўста-

на віць су свет ны рэ корд і так са ма 

пра тое, як шмат вы дат ных асоб 

за гі ну лі, стаў шы ах вя рай сва іх па м-

кнен няў.

Ся род усіх рэ кор даў све ту рэ корд хут-
ка сці — ма быць, адзін з са мых скла да-
ных. Ён па тра буе не ве ра год най кан цэнт-
ра цыі і са праўд на га май стэр ства ад усіх, 
ня хай гэ та бу дзе пі лот са ма лё та ці ка пі-
тан суд на. Са мая ма лая па мыл ка мо жа 
каш та ваць аван ту рыс ту жыц ця, па коль кі 
на ват су стрэ ча з ва дой на хут ка сці ў не-
каль кі сот няў кі ла мет раў у га дзі ну мо жа 
з лёг кас цю стаць смя рот най.

З 1930 го да рэ корд хут ка сці на ва-
дзе стаў за бі раць ча ла ве чыя жыц ці. Сэр 
Ген ры Сіг рэйв у ро лі пі ло та, а так са ма 
ме ха нік Майкл Уол какс і ін жы нер Вік тар 
Хо ліў эл па цяр пе лі пад час свай го трэ-
ця га за плы ву на вост ра ве Уін дэр мер у 
Вя лі ка бры та ніі. За рэ корд ную хут касць 
158,94 км/г ка ман да за пла ці ла да ра гую 

ца ну: лод ка па цяр пе ла кру шэн не, што 
каш та ва ла жыц ця Сіг рэй ву і Хо ліў э лу.

З 1950-х га доў, ка лі эн ту зі яс ты па ча лі 
ўста лёў ваць на лёг кія суд ны рэ ак тыў ныя 
ру ха ві кі, смя рот насць ся род рэ кард сме-
наў па ча ла імк лі ва па вя ліч вац ца. Так, у 
1952 го дзе Джон Коб уста на віў на во зе ры 
Лох-Нес рэ корд хут ка сці 337 км/г, ад нак 
лёг кі на хіл на са вой част кі ў се кун ду рас-
кі даў аб лом кі суд на па во зе ры, а сам Коб 
па мёр ад бо ле ва га шо ку і траў маў, атры-
ма ных пад час су тык нен ня з ва дой.

Апош няя буй ная ка та стро фа ад бы-
ла ся ў 1989 го дзе, ка лі Крэйг Ар фонс 
ра за гнаў сваю лод ку да 483 км/г і не 
змог спра віц ца з кі ра ван нем, па пла ціў-
шы ся за гэ та жыц цём. Да гэ та га ча су 
ся род ама та раў і пра фе сі я на лаў ідзе 
ад чай ная ба раць ба за ўсё но выя рэ кор-
ды, і, хоць амаль за ста год дзе тэх на ло гіі 
сту пі лі да лё ка на пе рад, гэ ты за ня так 
усё яшчэ за ста ец ца ад ной з са мых не-
бяс печ ных за баў на Зям лі




