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Szanowni
Czytelnicy
itam Szanownych Czytelników na łamach Diamonds Review, nowego i specjalistycznego magazynu z dziedziny
szeroko rozumianej branży diamentowej.
Pomysł wydawania nowego periodyku powstał po zakończeniu projektu pod tytułem „Magazyn Gems&Jewelry”,
który był autorskim pomysłem Justyny Ożdżeński – spiritus movens całego przedsięwzięcia, w którym miałem przyjemność uczestniczyć przez cztery lata. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Gems&Jewelry było najlepszym i najbardziej profesjonalnym magazynem branży jubilerskiej wydawanym dotychczas w naszym kraju, szczególnie jeżeli chodzi
o publikowane treści merytoryczne czy szatę graﬁczną.
Podejmując wyzwanie wydawania nowego periodyku Diamonds Review chciałbym wykorzystać moje wykształcenie,
wiedzę, dorobek i doświadczenie zawodowe jako: eksperta diamentów i absolwenta Gemological Institute of America
(Santa Monica, USA), Deutsche Gemmologische Ausbildungszentrum (Idar Oberstein, Niemcy) czy International Gemological Institute (Antwerpia, Belgia), redaktora naczelnego lub jego zastępcy periodyków jubilerskich: Polskiego Jubilera, Zegarków i biżuterii, RynkuJubilerskiego.pl i Gems&Jewelry oraz autora książek: Diamenty jubilerskie, Encyklopedia
diamentów, Brylanty 4C, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich czy Atlas klas czystości brylantów.
Tematyka prezentowana w magazynie Diamonds Review będzie dotyczyć złóż diamentów, metod ich wydobycia i produkcji, sortowania i oceny jakościowej diamentów surowych, oceny jakościowej diamentów oszlifowanych, właściwości
ﬁzycznych diamentów, charakterystyki diamentów barwnych naturalnych i syntetycznych, metod produkcji i identyﬁkacji diamentów syntetycznych, metod modyﬁkowania i identyﬁkacji diamentów poprawianych, handlowych aspektów
obrotu diamentami, trendów modowych, cen, popytu, podaży etc.
Magazyn Diamonds Review jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką diamentów – studentów i naukowców z dziedziny geologii lub mineralogii, osób z szeroko pojętej branży jubilerskiej, głównie jubilerów,
złotników, kupców diamentów, handlowców, właścicieli lombardów, kantorów, hurtowni i sklepów jubilerskich, a także
artystów plastyków, antykwariuszy i hobbystów.
Redakcja ma nadzieję, że prezentowane treści merytoryczne oraz efektowna szata graﬁczna wydawnictwa sprawią,
że zdobędzie ono grono swoich wiernych Czytelników.
Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się z Czytelnikami wiedzą na temat diamentów jubilerskich
do współpracy z magazynem Diamonds Review.

W

Redaktor naczelny
dr inż. Tomasz Sobczak
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ierścień „Łabędź carycy” został uhonorowany przez Księgę Rekordów Guinessa za
„największą liczbę diamentów w jednym pierścieniu do noszenia na ludzkim palcu”. W złotym pierścieniu wykonanym z 18. karatowego złota oprawionych jest 2.525 diamentów o
masie 10,48 karatów. Klejnot wykonany przez
firmę Lobortas Classic Jewelry House of Kiev
z Ukrainy wyceniono na 1,3 mln USD.

DIAMENTY
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www.diamonds.net
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W

sezonie świątecznym 2018/19
diamenty syntetyczne pojawiły się w sprzedaży największych detalistów w USA – J.C. Penney, Macy’s
i Jewelry Television (JTV). Firma
Richline Group dostarczyła diamenty syntetyczne dla J.C. Penney, natomiast kolekcja ślubna Grown with
Love, pojawiła się na stronie e-commerce Macy’s.

nany producent biżuterii, Frederick Goldman, nabył markę biżuterii z diamentami syntetycznymi
The Love Earth. Goldman zbudował
nowy zakład produkcyjny wyłącznie
dla jej wytwarzania. Dan Schneider,
założyciel Love Earth i były dyrektor
producenta biżuterii Stuller, dołączył
do Frederick Goldman jako wiceprezes ds. sprzedaży. Kolekcja The Love
Earth zadebiutowała w sklepach
w czerwcu br.

BEZBARWNY DIAMENT O MASIE
88,22 KARATA ZA 13,8 MLN USD

W

kwietniu br. na aukcji Sotheby’s w
Hongkongu, owalny diament o szlifie brylantowym i masie 88,22 karata, barwy D, czystości IF, został sprzedany za 13,8
mln USD, co daje cenę 156 tys. 150 USD
dolarów za karat. Klejnot został zakupiony
przez prywatnego japońskiego kolekcjonera, który nazwał go Gwiazdą Manami, od
imienia swojej najstarszej córki. Oszlifowany z 242 karatowego surowca pochodzącego z kopalni Jwaneng w Botswanie, ma przynieść nabywcy pomyślność,
ponieważ liczba osiem oznacza szczęście w azjatyckich kulturach.
www.sothebys.com

FOTO NA OKŁADCE
Kryształ diamentu
www.alrosa. ru

www.lobortas.com

WYDAWCA
TOMASZ SOBCZAK

PIERŚCIEŃ
Z KSIĘGI GUINESSA

www.fredericgoldman.com
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NOWE ZALECENIA CIBJO “Do’s and Don’ts”

DIAMENT
SUROWY O MASIE
425,10 KARATA

C

www.petradiamonds.com

IBJO opracowało nowe zalecenia dotyczące obrotu syntetycznymi diamentami poprawianymi w wyniku procesów napromieniania, powlekania,
wygrzewania, wyżarzania czy metody HPHT. CIBJO uważa, że zasady dotyczące diamentów syntetycznych powinny być takie same, jak w przypadku kamieni naturalnych. Sprzedawcy powinni używać dla tych diamentów opisów
„poprawiany diament syntetyczny”, „poprawiany laboratoryjnie produkowany diament” lub „poprawiany laboratoryjnie hodowany diament” („treated
synthetic diamond”, „treated laboratory-created diamond” lub „treated laboratory-grown diamond”). Wytyczne „Do’s and Don’ts”, dotyczące etycznych
aspektów i odpowiedzialności w handlu diamentami, omawiają terminologię
odnoszącą się do kamieni syntetycznych oraz określają jakie informacje muszą
być podawane i ujawniane przy wprowadzaniu kamieni do obrotu. Nowe zalecenia dodane do Niebieskiej Księgi CIBJO, aktualizowanej co trzy lata, ukażą
się w 2020 roku.

www.fwcj.com

W

NOWY CERTYFIKAT GIA
emological Institute of America (GIA) opracowało nowy
certyfikat Diamond Origin Report, który jest wynikiem
programu Mine to Market (M2M), uruchomionego przez Instytut w czerwcu 2017 roku. Nowy raport, który jest dostępny
od 30 kwietnia br., zawiera pełną analizę jakościową 4C diamentu, laserową inskrypcję z numerem certyfikatu oraz kraj
jego pochodzenia.

www.gia.edu

G

RÓŻOWY DIAMENT O MASIE 13,33 KARATA
ZA 8,8 MLN USD

www.scmp.com

irma Gem Diamonds sprzedała
na aukcji w Antwerpii w kwietniu
br. różowy diament o masie 13,33
karatów, odkrytego w lutym w kopalni w Lesotho, za 8,8 miliona dolarów. Diament pochodzący z kopalni
Letseng w Leshoto, uzyskał rekordową cenę za karat w wysokości 656
tys. 933 USD za karat. Liczba diamentów, o masie ponad 20 karatów
pochodzących z tej kopalni, wzrosła
w zeszłym roku o ok. 21% i wyniosła
257 kamieni.

NOWE
RAPORTY HRD
DLA DIAMENTÓW
SYNTETYCZNYCH

H

RD opracowało nową wersję
raportów dla diamentów syntetycznych, z charakterystyczną zieloną okładką. Podają one skalę barw
od D do Z (poprzednio D-J) oraz skalę czystości od LC do P3 (poprzednio
od Fl do SI).

www.hrd.com

F

ysokiej czystości diament barwy D i masie 425,10 karata,
pozyskano w marcu br. w kopalni
Cullinan należącej do spółki Petra
Diamonds. Z kopalni tej pochodzi,
znaleziony w 1905 roku, największy diament świata Cullinan o masie
3106 karatów. Analitycy Bloomberga
oszacowali wartość diamentu na ok.
35 mln USD, co spowodowało nagły
wzrost kursu akcji spółki Petra o 8%.

Od września br. dostępny jest
także raport HRD dotyczący biżuterii z diamentami syntetycznymi,
który zawiera ogólny opis biżuterii,
a także szczegóły dotyczące oprawionych syntetycznych diamentów oraz
metalu, z którego została wykonana.
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KRADZIEŻ DIAMENTÓW Z ALROSY

N

K

www.zamek_krolewski.pl

a Zamku Królewskim w Warszawie, na przełomie maja i sierpnia br., odbyła się wystawa
dokumentująca kunszt jubilerów z terenów dawnej
Rzeczypospolitej. Prezentowała blisko 500. przedmiotów, jednolitych pod względem stylistycznym
i technologicznym, które szczęśliwie przetrwały
historyczne zawieruchy – wojny, zabory i wielokrotne grabieże. Prawdziwym świętem dla amatorów historii i koneserów pięknych obiektów sztuki
jubilerskiej była prezentacja najcenniejszych precjozów pochodzących z Jasnej Góry. Po raz pierwszy publiczność obejrzała z bliska obie najstarsze
sukienki cudownego
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – rubinową i diamentową oraz ponad metrowej wysokości
złotą monstrancję z 1672 roku, wykonaną z użyciem kilku tysięcy diamentów przez warszawskiego jubilera (upamiętniała ocalenie Jasnej Góry
podczas szwedzkiego potopu).
Na wystawie można było również obejrzeć
nietypowe kosztowności: zdobione kamieniami
jubilerskimi i emalią złote amulety, urządzenie do
higieny uszu i zębów oraz przyrząd do mierzenia
diamentów.

REKORDOWA SPRZEDAŻ BIŻUTERII DOMU
AUKCYJNEGO SOTHEBY’S W 2018 ROKU

W
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omitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zatrzymał 3 członków
grupy przestępczej oskarżonej o kradzież i sprzedaż wysokiej jakości diamentów z rosyjskiej Alrosy. Kradzieże, które miały miejsce w dłuższym
okresie, zostały popełnione przez pracownicę Alrosy pracującą w jej dziale
sortowania i klasyfikacji diamentów.
Policja zatrzymała pracownicę, gdy
próbowała opuścić lokal Alrosy z partią diamentów o wartości ponad 340
tys. USD. Po rewizji w mieszkaniach
złodziei znaleziono również 500 surowych diamentów o masie ponad
2 tys. karatów, 11 oszlifowanych diamentów o wartości ponad 3 mln USD
oraz ponad 2,5 mln USD w gotówce;
także biżuterię z diamentami i zegarki inkrustowane diamentami luksusowych marek.

MEGAN MARKLE
NOSI SYNTETYCZNE
DIAMENTY

K

siężna Sussex, Meghan Markle,
udowodniła, że można być modnym, a zarazem i przyjaznym dla środowiska. Internet oszalał na punkcie
jej kolczyków z wyprodukowanymi
w laboratorium diamentami, które
Markle nosiła podczas wizyty w londyńskim biurze firmy Smart Works.
Markle wydaje się bardzo lubić noszenie biżuterii przyjaznej dla środowiska, szczególnie wytwarzanej
przez „etycznych” jubilerów, takich
jak Pippy Small czy Ecksand.

www.bustle.com

www.rubel-menasche.com

www.sothebys.com

2018 roku dom aukcyjny Sotheby’s uzyskał ze sprzedaży biżuterii łączną kwotę 414 mln USD, zdominowaną głównie rekordową aukcją klejnotów rodziny Royal Bourbon Parma. Sprzedaż kolekcji, która miała miejsce
w listopadzie 2018 roku w Genewie, przyniosła 53,1 mln USD zysku, w porównaniu z przewidywanymi szacunkami w wysokości jedynie 7 mln USD. Wisior
z naturalną perłową inkrustowany diamentami, z osobistej kolekcji Marii Antoniny [Maria
Antonina Habsburg (1755-1793), austriacka
arcyksiężniczka, w latach 1774–1791 królowa Francji i Nawarry, do 1792 królowa Francuzów], osiągnął cenę 36,2 mln USD. Kolekcja
składająca się ze 100 klejnotów pobiła, ustanowiony w 1987 roku, 30-letni rekord sprzedaży królewskich klejnotów należących do
Wallis Simpson, księżnej Windsoru.
Inne najlepsze oferty w 2018 roku dotyczyły 5-karatowego niebieskiego diamentu Ai
(Fancy vivid blue) oprawionego w pierścionku,
który w kwietniu został sprzedał w Hongkongu za 13,8 miliona USD oraz dwóch białych diamentów barwie D i czystości IF:
brylant o masie 51,71 karata i kamień owalny o masie 50,39 karata, sprzedane
odpowiednio za 9,3 mln USD i 8,3 mln USD na majowej aukcji w Genewie.

www.zamek_krolewski.pl

WYSTAWA POŚWIĘCONA KLEJNOTOM
W POLSCE W XVI I XVII W.

Wybór i opracowanie materiałów
Tomasz Sobczak

FELIETON

TEKST: TOMASZ SOBCZAK

Diamenty syntetyczne są bezkrwawe, apolityczne,
a ich otrzymywanie nie prowadzi do wojen, ani też
nie przyczynia się do śmierci lub kalectwa tysięcy
najbiedniejszych obywateli Afryki. Produkowane
w warunkach laboratoryjnych, nie powodują
nieodwracalnej w skutkach degradacji
środowiska naturalnego, szczególnie
pustynnienia terenów wokół kopalni czy
wymierania niektórych gatunków zwierząt.

Nie chciałem być złym prorokiem,
ale od wielu lat pisałem (magazyny:
RynekJubilerski.pl, Gems&Jewelry, Diamonds Review), że diamenty syntetyczne opanują światowe rynki jubilerskie. Ostatnie informacje potwierdzają moje przewidywania, a przykłady można mnożyć: w roku 2018 ﬁrma
De Beers rozpoczęła sprzedaż nowej
linii biżuterii z syntetycznymi diamentami pod marką Lightbox Jewelry,
podobną decyzję podjęła na początku
2019 roku ﬁrma Tiﬀany&Co., a dia-
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menty syntetyczne zaczął oferować
również rosyjski gigant w branży diamentowej ﬁrma Alrosa. Na polskim
rynku taką odważną decyzję podjęła ﬁrma W. Kruk, o czym w styczniu
2019 roku informowała gazeta Rzeczpospolita. Sprzedaż diamentów syntetycznych oraz kolekcję biżuterii z diamentami syntetycznymi wprowadziła
do swojej oferty handlowej m.in. ﬁrma Gold Commerce.
Diamenty syntetyczne importowano do Polski już od końca 2017
roku, jednak były sprzedawane jako
naturalne lub mieszane z diamentami naturalnymi i sprzedawane w lotach. W związku z powyższym, najlepiej zaopatrywać się w diamenty
w ﬁrmach do których uczciwości mamy zaufanie, nie korzystać z okazji,
nie kupować w tzw. „bramie” i nie
nabierać się na oferty wyjątkowo
atrakcyjnych i niskich cen kamieni.

POSTĘP TECHNOLOGICZNY
Syntetyczne diamenty wkraczają
na rynki jubilerskie w błyskawicznym tempie, a jedynym z powodów
jest ich niska cena w porównaniu do
adekwatnej jakości kamieni naturalnych.
Szybki i znaczny postęp technologiczny powoduje, że produkcja diamentów – bezbarwnych i barwnych
– staje się powszechna. Duża podaż
kamieni na rynku spowoduje postępujący spadek cen, przez co stają się
one bardziej atrakcyjne i popularne,
co umożliwia ich zakup przez niezamożną klientelę.
Globalny rynek diamentów syntetycznych jest zdominowany przez
kilku graczy, jednak panuje na nim
wysoki poziom konkurencji. Kluczowe ﬁrmy na rynku diamentów syntetycznych to Element Six (E6), Applied

DIAMENTY SYNTETYCZNE NIE SĄ SUBSTYTUTEM
DIAMENTÓW NATURALNYCH, LECZ NOWĄ
I BARDZO UŻYTECZNĄ DLA NICH ALTERNATYWĄ HANDLOWĄ. SĄ PO PROSTU NOWYM
RODZAJEM DIAMENTU, KTÓRY W NAJBLIŻSZYM CZASIE OPANUJE RYNKI ŚWIATOWE.
THIERRY SILBER, ANTWERPIA

8

Diamond Inc., New Diamond Technology, LLC, Heyaru Group, Sandvik
AB, Iljin Co., Ltd., Henan Huanghe
Whirlwind i Zhengzhou Sino-Crystal
Diamond Co. Sp. z o.o. Rywalizacja
wymienionych podmiotów (o zasięgu lokalnym i regionalnym) powoduje, że konsumenci mogą spodziewać
w nadchodzących latach zwiększenia
środków ﬁnansowych na modernizację i wzrost produkcji kamieni syntetycznych. Już dzisiaj możemy kupić
sobie za kilka do kilkunastu tysięcy
USD urządzenia do produkcji diamentów syntetycznych metodą CVD
(Zhengzhou Protech Technology Co.,
Ltd.). Według dostępnych informacji,
przemysłowa produkcja diamentów
CVD kosztuje ok. 5 USD za 1 karat
masy, a czas trwania produkcji surowego kamienia o masie ok. 1 karata
wynosi zaledwie kilka godzin.
Musimy zrozumieć, że rozwój
produkcji i rynku diamentów syntetycznych determinują ich unikalne
właściwości stanowiące połączenie
właściwości optycznych, mechanicznych, termicznych, elektronicznych,
akustycznych i elektrochemicznych,
które umożliwiają im uzyskanie licznych zastosowań przemysłowych.
Produkcja diamentów dla przemysłu
jubilerskiego jest sprawą marginalną, jednak biorąc pod uwagę wyżej
wymienione czynniki, oczekuje się,
że światowy rynek diamentów syntetycznych będzie w znacznym stopniu
wzrastał w nadchodzących latach.

EKOLOGICZNE
I BEZKRWAWE SYNTETYKI
Dla klientów kupujących diamenty syntetyczne dają one gwarancję,
że są bezkrwawe, apolityczne, a ich
produkcja nie powoduje konﬂiktów
zbrojnych, a także nie wywołuje wojen przyczyniających się do śmierci
i kalectwa wielu tysięcy najbiedniejszych obywateli Afryki. Produkowane w warunkach laboratoryjnych są
ekologiczne, nie powodują nieodwracalnych w skutkach szkód w środowisku naturalnym człowieka, głównie zniszczeń w świecie ﬂory i fauny,
a dotyczy to szczególnie pustynnie-

FELIETON

PAWEŁ SZCZEŚNIAK
Właściciel ﬁrmy Gold Commerce, Warszawa
Dlaczego zdecydował się Pan na wprowadzenie do swojej oferty handlowej
diamenty syntetyczne?
Przede wszystkim dlatego, że są przepiękne! Mają wspaniałą barwę od D, E,
F, poprzez G i H… Szlif i proporcje doskonałe (Excellent). A do tego ich czystość…
minimum SI1. Każdy z tych brylantów dzięki perfekcyjnemu 4C ma wspaniałą brylancję, cieszy oko, wręcz każdy z nich uśmiecha się do nas. Są kalibrowane, łatwo
dobrać barwę i czystość do oprawy, każdy złotnik czy jubiler marzy o takich bezproblemowych diamentach. Jeśli dodamy do tego korzystną cenę, to całość się zamyka jako odpowiedź na pytanie: dlaczego?
Jak Pan widzi przyszłość rozwoju rynku sprzedaży diamentów syntetycznych w Polsce w gotowej
biżuterii?
Myślę, że diamenty syntetyczne są przyszłością samą w sobie. Zastąpią na pewno diamenty poprawiane, bo po co poprawiać, skoro można mieć przepiękne nowe, do tego w podobnej cenie?
Diamenty CVD i HTHP znajdą przede wszystkim odbiorców wśród grupy mniej zamożnych klientów.
Jeśli pierścionek z cyrkonią może być niewiele tańszy niż pierścionek z brylantem syntetycznym, a zarazem znacznie tańszy niż pierścionek z brylantem naturalnym, to o przyszłość diamentów syntetycznych
się nie martwię. Dobrze wykonany nowoczesny pierścionek z syntetycznym brylantem na pewno będzie
wyróżniał się w ladach sklepowych salonów jubilerskich, ze względu na świetną jakość diamentu. Jak dodamy do tego atrakcyjną cenę, to chyba mamy jasność w temacie przyszłości diamentów syntetycznych
w Polsce.

nia terenów wokół kopalń na obszarach wydobywczych oraz wymierania
niektórych gatunków zwierząt.
Cena syntetyków, wraz z postępem technologicznym, będzie coraz niższa, będą dostępne dla coraz
szerszych kręgów odbiorców, szczególnie z mniej zasobnym portfelem.
Z kolei cena diamentów naturalnych,
w związku z wyczerpywaniem się
złóż i wzrostem kosztów pozyskiwania surowca, będzie rosnąć. Kamienie naturalne wysokiej jakości staną
się niezwykle cenne, i na pewno, jak
w przypadku złota, będą stanowić
ważny element procesu dywersyﬁkacji portfela inwestycyjnego.
Patrząc ze strony osób zajmujących się profesjonalnie obrotem
diamentami, diamenty syntetyczne
i poprawiane zaczną stwarzać wiele
problemów dla ekspertów-gemmologów, ponieważ nie można ich zidentyﬁkować za pomocą standardowej
aparatury gemmologicznej. Sytuacja
pogorszy się za kilka lat, gdy w obrocie na rynku wtórnym pojawi się biżuteria z syntetykami.

MĄCZKĄ PO OCZACH...
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Fig. 10

W kolejnej odsłonie mojej
autorskiej rubryki chciałbym
podzielić się z Czytelnikami
swoimi spostrzeżeniami
na temat nowych technik
identyﬁkacji i wyceny
diamentów przez Internet,
„obiektywizacji” oceny
barwy diamentów, zawsze
aktualnego od wielu lat
casusu p. Danuty B.-D. oraz
nowej mody bogaczy na
pierścienie diamentowe.

dr inż. Tomasz Sobczak
Ekspert diamentów GIA, DGemG,
IGI, PTGem. Gemmolog dyplomowany GG, FGG, GDP
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Cuda! Panie, cuda na patyku!
Stefan Wiechecki „Wiech”

IDENTYFIKACJA
PRZEZ INTERNET
Duży postęp technologiczny,
szczególnie w dziedzinie cyfryzacji
i informatyzacji, powoduje, że coraz
więcej osób chce załatwiać jak najwięcej spraw drogą elektroniczną.
Jednym z przykładów tego stanu
rzeczy jest rozwój nowej dziedziny
gemmologii, tzw. identyﬁkacji kamieni przez Internet. Coraz częściej
otrzymuję e-maile następującej treści (pisownia oryginalna): „Chciałbym zapytać Pana, jako eksperta w
dziedzinie brylantów, czy mógłby
Pan obejrzeć załączone zdjęcia i powiedzieć czy brylant na nich jest
naturalnym kamieniem czy syntetycznym? Rozumiem że nie będzie
to 100% expertyza i stwierdzenie,
jeśli jednak mógłby się Pan wypowiedzieć na ten temat, byłbym bardzo
wdzięczny. Dziękuję z góry i pozdrawiam…” (ﬁg. 1, 2).
Ponieważ nie mam zdolności profetycznych nie odpowiadam na takie e-maile. Dodatkowo chciałbym
zwrócić uwagę na fakt, że coraz wię-

cej osób chce dokonać identyﬁkacji
lub wyceny za darmo. Argumentem
do wykonania bezpłatnej usługi jest
fakt podkreślenia przez klienta fachowości rzeczoznawcy, który często
słyszy: „Pan tylko spojrzy i wie co to
jest”. Lekarz też tylko spojrzy i bierze
200 zł za wizytę (każdy to chyba zna
z autopsji), jednak żeby „tylko spojrzeć i wiedzieć” trzeba przez wiele
lat się edukować i praktykować, a to
pociąga za sobą wysokie koszty, bowiem jak wiemy wiedza kosztuje.

„OBIEKTYWIZACJA” OCENA
BARWY DIAMENTÓW
W poprzednim Zdaniem eksperta
diamentów... (Diamonds Review II
2019, Amberif Gdańsk) pisałem, że
jakość oceny parametrów jakościowych diamentów nie jest obiektywna i zależy od renomy laboratorium,
które ją wykonało. Walka o klienta,
a przede wszystkim czynniki merkantylne sprawiają, że liberalizuje
się ocenę cech jakościowych brylantów, zmieniając (świadomie zaniżając) dotychczas obowiązujące nor-

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

Fig. 3

Fig. 1

my międzynarodowe (IDC, CIBJO),
a dotyczy to parametrów obiektywnych (mierzalnych) i subiektywnych
(niemierzalnych), jak np. barwa diamentów.
Na ﬁg. 3, 4 porównano barwę G
dwóch diamentów ocenianych przez
mało wiarygodne laboratorium EGL
i wiarygodne GIA. Wnioski nasuwają
się same, dlatego też korzystajmy w
obrocie z wiarygodnych certyﬁkatów
(ekspertyz) zagranicznych: Gemological Institute of America, Hoge Raad
voor Diamant i International Gemological Institute oraz (dodam nieskromnie) polskich: Polskiego Towarzystwa
Gemmologicznego (ﬁg. 5).

CASUS DANUTY B.D.
WIECZNIE ŻYWY
Działalność z zakresu rzeczoznawstwa diamentów i kamieni
szlachetnych, prowadzona przez p.
Danutę B.-D., to znany powszechnie
w środowisku jubilerskim przypadek szczególny. Pani podająca się za
Eksperta Międzynarodowego jest w
rzeczywistości absolwentką szkolenia prowadzonego przez dawne PHU
„Jubiler” (ﬁg. 6). Znam poziom merytoryczny ówczesnych szkoleń, na
których zamiast wiedzy praktycznej
dominowała tablica i kreda, a resztę
pomijam milczeniem (miałem przyjemność wykładać na takich szkoleniach organizowanych przez „Jubilera” czy Zakłady Doskonalenia Zawodowego).
W codziennej pracy pani B.-D.
poraża jej notoryczne zawyżanie wycen, mylna ocena cech jakościowych
diamentow (barwa, czystość) czy

Fig. 2

niepoprawna identyﬁkacja kamieni
szlachetnych (naturalny-syntetyczny).
Jest biegłą sądową, uznawaną
powszechnie za „dobrego i cenionego fachowca” polecanego przez jubilerów z woj. małopolskiego. Dobrego, bo jej zawyżone wyceny, od których wartości pobiera procentowe
wynagrodzenie, spełniają oczekiwania klientów. Pani rzeczoznawca jest
cenionym sprzedawcą marzeń. Jaki
klient nie byłby zadowolony z wyceny diamentu wartego kilkadziesiąt
tys. złotych, który nagle uzyskuje
wartość kilkuset tys. złotych. Zadowolony i szczęśliwy klient szuka później nabywcy na wyceniony kamień
(biżuterię) (p. B.-D. nie skupuje precjozów), a gdy się dowiaduje, że oferowana cena kupna jest co najmniej
50-70% niższa od wycenionej, staje się nerwowy i zdezorientowany.
W efekcie atakuje potencjalnego kupującego określając go mianem złodzieja lub osoby nie mającej pojęcia
o wartości diamentów lub biżuterii.
O poziomie widzy p. B.-D. najlepiej świadczy słynna już wycena
współczesnej biżuterii jako biżuterii
z okresu międzywojennego. W tej
sprawie rzeczoznwca SRJ p. Jacek
Ożdżeński napisał przed laty list do
redakcji RynkuJubilerskiego.pl [nr
2(16)/2011] (ﬁg. 7). Pisze w nim ze
swadą, że obawia się o psychikę wykonawcy pierścionka, swojego stosunkowo młodego kolegi jubilera
p. J. Żebrowskiego, który gdy dowie
się, że tworzył już w okresie międzywojennym, może dostać rozstroju
nerwowego.

Fig. 4

Fig. 5

PREZES
SĄDU O
KRĘGO
WEGO
W KRA
KOWIE
Adm.SO
.-0144-1-56
/19
Kraków,
2019-02-20

Szanow
y Pan
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
x
W związ
ku z Pana
wnioskie
wu do tu
m zawarty
t. Oddział
m w piśm
u 20.02.20
ie z dnia
Sądu Ok
19 r.), pr
19 lutego
ręgowego
zesłanym
2019 roku
w Krakow
drogą m
(data wpłydowa z dz
ie o udos
ailową, a
iedziny wy
tępnienie
skierowan
informac
ceny biżut
ym do Pr
przy wnios
ji pubiczn
erii i kam
ezesa
ku o ustan
ej
ien
inf
i
ormuje, iż
szl
achetnyc
owienie bie
stopnia dla
biegła są
h
Pa
gły
ni
m sądowy
Danuta Ba
towarozn
m złożyła
ńbuła-Das
awców br
stwo Hand
zaświadcz
zkowska
an
ży
jub
enie o uk
ilersko-ze
lowo-Usług
ończeniu
garmistrz
owe „JUBI
kursu III
owskiej wy
LER” ul.
dane prze
Nowogrod
z Przedsięb
zka 35/41
iorw Warszaw
ie.

Wiceprez
es

Sądu Ok
ręgowego
W Krakow
ie

SSO Miec

zysław Po

tejko

Fig. 6

11

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

Fig. 8

Fig. 7

RED  DIAMENTOWA MODA
DLA BOGACZY
RED jest akronimem od ang. Ring
Made Entirely of Diamond, czyli pierścionek wykonany w całości z diamentu. RED wykonany po raz pierwszy w 2012 roku z diamentu naturalnego, znajduje obecnie swoich naśladowców, jednak znacznie tańszych,
wyprodukowanych z syntetycznego
materiału.
Znana ﬁrma jubilerska Shawish
Jewelry of Switzerland, jako pierwsza na świecie, zaprezentowała w
marcu 2012 roku, na targach Baselworld Watch and Jewelry Show, diamentowy pierścień o masie 150 karatów (ﬁg. 8). Klejnot całkowicie wykonany z jednego kryształu diamentu,
pochodzącego z kopalni brazylijskiej,
wyceniono na 70 mln USD. Pierścień został nazwany przez jubilerów

12

„pierwszym na świecie wśród wszystkich pierścieni diamentowych”.
Jony Ive, dyrektor ds. Projektowania Apple i projektant przemysłowy Marc Newson zaprojektowali
wyjątkowy pierścień wykonany z diamentu syntetycznego wyprodukowanego przez ﬁrmę Diamond Foundry
(USA) (patrz felieton „Odlewnia” dia-

Fig. 9

mentów). Pierścień mający ok. 3000
fasetek szlifowano za pomocą techniki laserowej w Antwerpii (ﬁg. 9). W
grudniu 2013 roku został sprzedany
na aukcji Sotheby’s w Miami (USA)
za 256 tys. USD. Uzyskana kwota została przeznaczona na walkę z AIDS.
Na początku 2019 roku ﬁrma
holenderska Dutch Diamond Technologies (DD), poinformowała o wyprodukowaniu pierwszego na świecie
pierścienia w całości wykonanego z
diamentu syntetycznego otrzymanego metodą CVD. Pierścień nazwany
„Project D”, wykonany za pomocą obróbki laserowej i tradycyjnych technik
szliﬁerskich, ma 133 fasety i całkowitą masę 3,865 karata (ﬁg. 10).

RESUME
Pomysłowość ludzka nie zna granic, a zamiłowanie ludzi bogatych
do posiadania klejnotów jest znane
od wieków. Od lat produkowane są
diamentowe soczewki kontaktowe
(Shekhar Eye Research), diamentowe implanty wszczepiane do mózgu
(Case Western Reserve Uniwersity)
oraz produkowane grille nazębne
wysadzane diamentami (piosenkarka Ariana Grande).
Obecnie przyszła moda na pierścienie wykonywane w całości z diamentu, może w niedalekiej przyszłości przyjdzie czas na diamentowe
sztuczne zęby czy protezy innych
części ciała – twarde, niezniszczalne,
odporne na kwasy, wysoką temperaturę i wieczne…

SZKOLENIA
BRYLANTY

INFORMACJE I ZAPISY:
sobczakt@wp.pl

tel.: 601 816 103
13
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TEKST: TOMASZ SOBCZAK

Amerykańscy naukowcy zrzeszeni w American Astronomical
Society ogłosili, że w atmosferze największych planet Układu
Słonecznego mogą padać diamentowe deszcze. Na Ziemi
znajdowane są odmiany diamentów pochodzenia kosmicznego
zwanych lonsdaleitami. Wiemy również, że naszą galaktykę
przemierza największy diament w kosmosie Lucy, a jego masę
szacuje się na 10 miliardów trylionów trylionów karatów!

JOWISZ – NAJWIĘKSZA PLANETA UKŁADU
SŁONECZNEGO, PIĄTA POD WZGLĘDEM
ODLEGŁOŚCI OD SŁOŃCA, O MASIE
2,5 KROTNIE WIĘKSZEJ NIŻ ŁĄCZNA MASA
WSZYSTKICH INNYCH PLANET W UKŁADZIE
SŁONECZNYM.

1. Jowisz. pl.wikipedia.org
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DIAMENTOWE DESZCZE NA
JOWISZU I SATURNIE
Prof. Kevin Baines z University of
Wisconsin-Madison (USA), analizując nowe dane dotyczące atmosfery
gazowych gigantów, Jowisza i Saturna, wskazał na możliwość występowania węgla w postaci krystalicznej
– czyli diamentów. Krople spadającego z nieba „diamentowego deszczu”
mogą mieć wymiary podobne do noszonych przez gwiazdy Hollywood,
a średnica największych sięgać jednego centymetra. Warunki atmosferyczne panujące na Jowiszu i Saturnie sprzyjają opadom „diamentowego deszczu”. Objętościowo atmosfera Jowisza składa się z ok. 88–92%
wodoru, 8–12% helu, a 1% atmosfery stanowią metan, woda i amoniak,
natomiast atmosfera Saturna składa
się w 96,3% z wodoru, 3,25% z helu
oraz śladowych ilości metanu. Często występującym na planetach burzom towarzyszą błyskawice, które
przekształcają część występującego
w ich atmosferze metanu w sadzę
(węgiel). Na Saturnie sadza opadając przez ok. 6 tys. kilometrów
w górnej części atmosfery, kondensuje się tworząc bryłki graﬁtu, które
następnie pod wpływem ogromnego
ciśnienia atmosferycznego i bardzo
wysokiej temperatury przekształcają się w diamenty. Po przebyciu
kolejnych 30 tys. kilometrów, „dia-

mentowy grad” roztapia się w końcu
w płynny węgiel w zetknięciu z gorącym jądrem planety. Rocznie na Saturnie może powstawać i ulegać
zniszczeniu ok. 1000 ton diamentów
(ok. 5 miliardów karatów!). Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda (USA),
chcąc potwierdzić powyższą hipotezę o diamentach w kosmosie, przeprowadzili symulację odtwarzającą
w laboratorium warunki panujące
w atmosferze Jowisza i Saturna. Eksperyment przeprowadzony za pomocą najpotężniejszego na świecie
lasera rentgenowskiego LCLS (ang.
Linac Coherent Light Source), polegał
na wygenerowaniu dwóch silnych
strzałów w arkusz polistyrenowy
będący związkiem węglowodorów
(-[CH2CH(C6H5)]n–). Pozwoliło to uzyskać temperaturę ponad 4700 stopni Celsjusza oraz ciśnienie 150 GPa,
w których to warunkach wszystkie
atomy węgla znajdujące się w polistyrenie przekształciły się w małe
diamenty o wielkości nanometrów.
Doświadczenie to potwierdziło więc
jednoznacznie hipotezę o „diamentowych deszczach” w kosmosie. Prowadzone badania sugerują, że diamentowe deszcze mogą padać także
na Uranie i Neptunie, co więcej, w ich
atmosferach mogą powstawać znacznie większe diamenty, które nie roztapiają się, ponieważ jądra tych planet są dużo chłodniejsze.

LONSDALEIT – MINERAŁ
TWARDSZY OD DIAMENTU
O PONAD 58 PROCENT

LONSDALEITY  DIAMENTY
Z METEORYTÓW
Lonsdaleit jest odmianą diamentu znajdowaną w meteorytach,
której nazwa pochodzi od nazwiska irlandzkiej krystalograf K. Lonsdale (1903-1971). Lonsdaleit, ze
względu na strukturę krystaliczną,
nazwany heksagonalnym diamentem, jest odmianą alotropową węgla. Występuje w postaci mikroskopijnych kryształów w meteorytach
żelaznych i ureilitach, jako minerał

3. Lonsdaleit naturalny.
www.geologyin.com

SATURN – SZÓSTA PLANETA UKŁADU SŁONECZNEGO POD WZGLĘDEM ODLEGŁOŚCI OD SŁOŃCA,
DRUGA PO JOWISZU POD
WZGLĘDEM MASY I WIELKOŚCI.
2. Saturn. pl.wikipedia.org
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GALAKTYKA CENTAURUS – GALAKTYKA SOCZEWKOWATA
ODKRYTA W 1826 ROKU, ZNACZNIE MASYWNIEJSZA OD DROGI
MLECZNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ W GWIAZDOZBIORZE CENTAURA.

4. Lonsdaleit syntetyczny.
www.tvp.info

szokowy powstający z graﬁtu w wyniku działania wysokiego ciśnienia
i temperatury w chwili zderzenia
meteorytu z Ziemią. Ogromne ciepło i siła uderzenia przekształcają
graﬁt w diament, który zachowuje
jednak sześciokątną sieć krystaliczną graﬁtu. Lonsdaleity znaleziono
w miejscach uderzeń meteorytów
z kraterów: Barringera (USA) i Popigaj (Rosja) oraz jego obecność stwierdzono także m.in. w żwirach i glebie
w miejscu katastrofy tunguskiej (Rosja). W roku 2016 udało się otrzymać
lonsdaleit w warunkach laboratoryjnych poprzez poddanie próbki węgla
szklistego działaniu ciśnienia ponad
100 GPa w temperaturze 4000 stopni Celsjusza.

LUCY  NAJWIĘKSZY
DIAMENT WE
WSZECHŚWIECIE
Największy diament w kosmosie nie został znaleziony na Ziemi
lecz przemierza naszą galaktykę.
Kosmiczny diament Lucy odkryty
w 2004 roku, został nazwany, przez
astronomów z Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics (USA), pseudonimem Lucy, w nawiązaniu do piosenki Beatlesów z 1960 roku „Lucy In
The Sky With Diamonds”. Lucy jest
886. gwiazdą zmienną z konstelacji
Centaurus, oddaloną obecnie od nas
o ok. 50 lat świetlnych (rok świetlny jest odległością jaką przemierza światło podróżując w przestrzeni kosmicznej w ciągu 1 roku, czyli
9,46 tryliona kilometrów).
Ten ogromny „kawałek” skały jest
częścią wypalonego białego karła,
który powstał w wyniku reakcji termojądrowej z helu i pulsuje jak wielki
gong. Pulsacja wewnętrzna przypomina ziemską falę sejsmiczną. Astronomowie mierząc częstotliwość
pulsacji stwierdzili, że jądro Lucy
jest zbudowane z krystalicznego węgla i tlenu. Posiada cienką atmosferę
składającą się z helu i wodoru.
Średnica Lucy, w porównaniu do
średnicy Słońca wynoszącej 1,4 mln
km, to zaledwie 4000 km. Słońce posiada 109 razy większą średnicę od
Ziemi, a Lucy to tylko 2/3 wielkości
Ziemi, jednakże jej masa jest porównywalna z masą Słońca i wynosi 10
miliardów trylionów trylionów karatów (1039 karata) (największy diament surowy znaleziony na Ziemi
miał masę ok. 3 × 103 karata).
Lucy jest niewidoczna z Ziemi gołym okiem, widoczny jest natomiast
przez teleskop z południowej półkuli,
najlepiej pomiędzy marcem a czerwcem. Podobno znalazła się pewna
ﬁrma izraelska, która zadeklarowała
chęć pocięcia i oszlifowania Lucy.

5. Lucy. www.deskgram.net
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TEKST: TOMASZ SOBCZAK

W 2003 roku w Antwerpii miała
miejsce jedna z największych w historii kradzież diamentów, nazwana
„napadem stulecia”. Złodzieje ukradli diamenty luzem, złoto i biżuterię
o wartości ponad 100 milionów USD.
Skarbiec, w którym znajdowały
się kosztowności był chroniony przez
wiele mechanizmów bezpieczeństwa,
w tym zamek ze 100 milionami możliwych kombinacji, podczerwone detektory ciepła, czujnik sejsmiczny,
radar dopplerowski i pole magnetyczne. Dodatkowo budynek monitorowany i strzeżony był przez prywatną agencję ochrony.

PLAN
Leonardo Notarbartolo wynajął słabo umeblowane biuro za 700
USD miesięcznie w Antwerp World
Diamond Center. Była to technika
zapoczątkowana i znana z działalności gangu nowojorskiego „Mr. Stan”,
Serba Vojislava Stanimirovica. Podobny plan, został po raz pierwszy
zrealizowany w centrum diamentów
w Nowym Jorku. Obejmował stworzenie dostępu do sejfu znajdującego się w skarbcu pod budynkiem, na
podstawie identyﬁkatora najemcy
umożliwiającego mu 24-godzinny
dostęp do wszystkich pomieszczeń.
W czasie napadu Notarbartolo i jego
zespół ukradli taśmy video z monitoringu oraz otworzyli 123 spośród
160 bezpiecznych skrzynek depozytowych, wykonanych ze stali i mie-

dzi, zamykanych na klucz i zamek
szyfrowy.

SPRAWCY
Kradzież została przeprowadzona przez pięcioosobowy zespół kierowany przez L. Notarbartolo, który
został aresztowany na podstawie pozostawionych śladów DNA z częściowo zjedzonej kanapki z salami znalezionej w pobliżu miejsca zbrodni.
Notarbartolo uważany jest za przywódcę pierścienia włoskich złodziei
z tzw. „szkoły turyńskiej” (La Scuola di Torino). Sąd apelacyjny w Antwerpii skazał go na 10 lat więzienia,
jednak został zwolniony warunkowo
w 2009 roku W 2011 roku wydano za
nim europejski nakaz aresztowania
po tym, jak stwierdzono, że naruszył
warunki zwolnienia warunkowego.
W konsekwencji został ponownie
aresztowany w 2013 roku na lotnisku Charlesa de Gaulle’a w Paryżu
i zmuszony do odbycia reszty kary
więzienia do 2017 roku

www.brilliantdiamond.com.au

www.awdc.com

OSZUSTWO PODATKOWE
Notarbartolo zawsze twierdził,
że dealer diamentów pochodzenia
żydowskiego zatrudnił go do napadu oraz, że faktycznie ukradli około
18 milionów euro, a rabunek był
częścią oszustwa ubezpieczeniowego. Jaka jest prawda nie wiadomo,
wiadomo jednak, że większości skradzionych diamentów do dnia dzisiejszego nieodnaleziono.
www.allthatsinteresting.com
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TEKST: TOMASZ SOBCZAK & MARIUSZ MAJ

Firma Diamond Foundry (Odlewnia Diamentów) została
założona w 2013 roku w San Francisco (USA) przez Martina
Roscheisena, Jeremy’ego Scholza i Kyle’a Gazaya. Zatrudnia
obecnie ok. 200 osób i zajmuje się produkcją diamentów przy
zastosowaniu unikatowej techniki wykorzystującej gorącą plazmę.
18

Do grona inwestorów wspierających rozwój startupu Diamond
Foundry zaliczają się miliarderzy
i znane postaci z Doliny Krzemowej w Kalifornii (USA), w tym były
szef eBaya Jeﬀ Skoll, twórca Twittera Evan Williams i współtwórca
Facebooka Andrew McCollum oraz
znane osobistości życia politycznego i show biznesu, w tym m.in. Leonardo DiCaprio. Aktor był zaangażowany przez wiele lat w kampanię
przeciwko wyzyskowi mieszkańców
Afryki pracującym w kopalniach
diamentów, czego wyrazem był jego
udział w ﬁlmie „Krwawy diament”.
Tytuł ﬁlmu nawiązuje do sytuacji
panującej na afrykańskich terenach
objętych wojną, gdzie wydobywane
diamenty, opłacane krwią niewinnych ludzi, służyły do ﬁnansowania
konﬂiktów zbrojnych.
Diamond Foundry, która w trzech
etapach sponsoringu otrzymała ponad 100 milionów USD doﬁnansowania, została zaliczona w 2016 roku do
grona 50 najbardziej innowacyjnych
ﬁrm na świecie na liście kierowanej
przez ﬁrmy: Apple, Netﬂix i Amazon.
Firma przez dwa lata eksperymentowała z różnymi metodami wytworzenia diamentów w warunkach
laboratoryjnych. Testowała wiele
generacji konstrukcji reaktorów plazmowych, wykorzystując do tego
celu dziesiątki tysięcy symulacji komputerowych. Zaowocowało to obecną
technologią polegającą na stabilnej
kontroli plazmy o wysokiej gęstości
dla wzrostu diamentów w bardzo wysokich temperaturach. Wytwarzana
plazma (gr. plásma − rzecz uformowana, ulepiona, wymyślona) jest zjonizowaną materią o stanie skupienia
przypominającym gaz, elektrycznie
obojętną w skali makroskopowej.
Osiągnięty po latach sukces pozwala hodować diamenty syntetyczne na zarodzi z naturalnego diamentu, w specjalnie skonstruowanym
reaktorze plazmowym, w tempera-

1.Diamond Foundry. www.diamondfoundry.com

2. Leonardo DiCaprio w ﬁlmie „Krwawy
diament”. www.archiwum.allegro.pl
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4. Zarodzia hodowanych diamentów.
www.businessinsider.com

3. Laboratorium Diamond Foundry. www.cnbc.com

turze ok. 4,5 tys. stopni Celsjusza.
Struktura krystaliczna powstałego
diamentu, rosnącego warstwa po
warstwie z super gorącej plazmy,
odpowiada naturalnemu kamieniowi, jednak bez zbędnych kosztów w
postaci oﬁar wśród ludzi kopiących
diamenty oraz zagrożeń środowiskowych występujących przy ich wydobyciu. Otrzymywane kryształy diamentu są odpowiednio cięte za pomocą lasera wysokiej mocy.

Obecnie ﬁrma prężnie się rozwija, produkując i sprzedając duże ilości diamentów syntetycznych w kooperacji z ponad 200 ﬁrmami jubilerskimi w USA. Właściciele Diamond
Foundry są zdania, że jeżeli rynek
wydobycia diamentów naturalnych
wart jest ok. 30 mld dolarów, to
ograniczona produkcja kamieni syntetycznych nie sprawi, że diamenty
spowszednieją i w efekcie stracą na
cenie oraz atrakcyjności.

5. Reaktor plazmowy.
www.businessinsider.com

MĄCZKĄ PO OCZACH...

6. Wzrost diamentu z plazmy.
www.businessinsider.com

7. Cięcie diamentu za pomocą lasera.
www.businessinsider.com
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TEKST: TOMASZ SOBCZAK

Autor omawia występowanie
znamion wewnętrznych
(defektów, inkluzji) i
defektów strukturalnych
w diamentach, ich
klasyﬁkację oraz wpływ
na klasy czystości,
ze szczególnym
uwzględnieniem tzw. inkluzji
„niebezpiecznych”.
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ZNAMIONA WEWNĘTRZNE
W DIAMENTACH DEFEKTY,
INKLUZJE
W praktyce gemmologicznej za
inkluzję uważa się każde ciało stałe, ciekłe i gazowe zawarte w masie
kryształu, niezależnie od jego pochodzenia; inkluzją może też być szczelina łupliwości, rysa przełamowe, ﬁgura spękań lub inny naturalny defekt
wewnętrzny, zakłócający bieg wiązki
światła w kamieniu, zwłaszcza oszlifowanym. Obecność inkluzji może
być uznawana za zjawisko ujemne lub
dodatnie; zależy to od rodzaju kamienia. W przypadku diamentów jubilerskich wszelkiego rodzaju inkluzje
występujące w postaci wrostków lub
innych defektów wewnętrznych (i
zewnętrznych) zawsze obniżają wartość kamieni oszlifowanych (np. brylantów), ponieważ zakłócają charakterystyczne efekty świetlne („ogień”,
„życie”) i osłabiają brylancję.
Badania nad inkluzjami, ze względu na ich praktyczne znaczenie dla
gemmologii mają swoją długą i bogatą historię. Już w 1632 r. słynny podróżnik i jubiler J.B. Tavernier wspomina w swym dzienniku o pewnym
weneckim szlachcicu szczycącym się
diamentem zawierającym wrostek
rubinu. Tenże, kilkanaście lat później, zwraca uwagę na występowanie
w diamentach pochodzenia indyjskiego drobnych, czarnych plamek
i węzłów. W późniejszych wiekach,
te i inne inkluzje, ich pochodzenie
i sposób w jaki zostały „uwięzione”
w kryształach diamentów stale zaprzątały umysły badaczy. W XIV w.
obecność czarnych, drobnych inkluzji w kryształach diamentów traktowano jako dowód, że diamenty,
w wyniku transformacji, pod wpływem wysokich ciśnień i temperatury, powstały z węgla kamiennego.
Teorię tę wspierały różne wyniki
badań np. Brewstera (1835 r.), który stwierdził obecność gazowych
pęcherzyków CO2 w krysztale diamentu. Dziś oczywiście, teoria ta nie
znajduje naukowego potwierdzenia,
wskazuje jednak na olbrzymie zainteresowanie badaczy charakterem

i rodzajem inkluzji. Wielu z nich mogło poszczycić się, mimo niedoskonałych przyrządów pomiarowych,
poprawnymi rezultatami badań.
Momentem przełomowym w rozpoznawaniu inkluzji stał się rok 1952,
kiedy to sławny szwajcarski uczony
i gemmolog prof. E. Gübelin po raz
pierwszy zastosował niekonwencjonalne techniki mikroskopowe.
W tym też czasie, inne ośrodki naukowe zaczynają stosować metody
wypreparowywania inkluzji z diamentów, a do analizy składu stosować techniki rentgenograﬁczne.
W 1967 r. po raz pierwszy do analizy składu chemicznego inkluzji mineralnych zastosowano mikrosondę elektronową. Dzięki tej technice
pomiarowej udało się określić skład
chemiczny wrostków: oliwinów, granatów, niektórych piroksenów i chromitu. Stosunkowo niedawno zaczęto
do badań inkluzji stosować spektroskopię ramanowską, dzięki czemu
zidentyﬁkowano chromit, diopsyd,
niektóre granaty, graﬁt, hematyt i in.
Okazało się jednak, że nawet przy zastosowaniu tych nowoczesnych technik pomiarowych nie zawsze udaje
się dokonać właściwej identyﬁkacji
lub określić skład chemiczny inkluzji.
Dlatego też za jedynie wiarygodne
przyjmuje się tylko te wyniki badań
strukturalnych i składu chemicznego, które zostały określone metodami dyfrakcji rentgenowskiej lub przy
użyciu mikrosondy.

SYSTEMATYKA ZNAMION
WEWNĘTRZNYCH
Oprócz problematyki identyﬁkacyjnej ważnym zagadnieniem jest
również systematyzowanie inkluzji.
Za podstawę systematyki mogą być
przyjmowane różne kryteria: geneza, stan skupienia, rodzaj i charakter
inkluzji, kształt, wielkość i in.
Ze względu na genezę wyróżnia
się inkluzje:
1) protogenetyczne (pierwotne),
powstałe przed krystalizacją
diamentu, występujące najczęściej w postaci różnej wielkości
wrostków mineralnych. Inklu-

zje te mają zwykle dwa rodzaje
pokroju; morfologicznie mogą
odpowiadać formie w jakiej najczęściej występują albo też posiadać kształt określony pokrojem
kryształu macierzystego;
2) syngenetyczne (jednoczesne), formujące się równocześnie z kryształem diamentu. Mogą to być krople roztworów magmowych lub
pęcherzyki gazów; czasami wrostki innych minerałów w tym także
diamentu. Wrostki mineralne odpowiadają zwykle morfologii diamentów; mają najczęściej postać
ośmiościanu lub sześcianu;
3) epigenetyczne (wtórne), powstające w wyniku procesów metamorﬁcznych, wypełniające różnego rodzaju szczelinki i mikropęknięcia kryształu podstawowego.
Inkluzjami tego typu mogą być
ziarenka piasku, wtrącenia tlenków żelaza, miedzi itp.
Kryteria systematyzowania inkluzji dotyczące ich genezy, stanu
fazowego układu czy typu są ważnymi kryteriami poznawczymi, jednak
w codziennej praktyce gemmologicznej, zwłaszcza przy ocenie stopnia
czystości diamentów jubilerskich,
nie stosowane. W takim przypadku
uwzględnia się głównie stan skupienia i wygląd zewnętrzny inkluzji, nazywając je defektami wewnętrznymi.
Wyróżnia się siedem rodzajów defektów:
1) inkluzje stałe (ang. Solid inclusions) – jasne lub ciemne; najczęściej są to wrostki graﬁtu, hematytu, spinelu, ilmenitu, granatu,
cyrkonu, enstatytu i diamentu;
rzadziej inne minerały;
2) inkluzje gazowe lub ciekłe (ang.
Bubles) – zwykle przezroczyste,
o wyraźnie zaokrąglonych kształtach;
3) „chmurki” (ang. Clouds) – utworzone przez nagromadzenie na
niewielkim obszarze licznych,
mikroskopijnie małych wrostków
mineralnych o wyglądzie kurzu
lub przezroczystych pęcherzyków;
4) „pióra” (ang. Featheres) – wszelkiego rodzaju pęknięcia, które
obserwowane prostopadle do ich
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płaszczyzny wydają się być białe
lub „pierzaste”;
5) „motyle” (ang. Butterﬂies) –
wrostki z otaczającymi je szczelinkami łupliwości, które przypominają skrzydła motyla;
6) spękania (ang. Cracks) – ślady łupliwości, rysy przełamowe i inne
ﬁgury spękań niezgodne z kierunkami płaszczyzn łupliwości;
7) zbliźniaczenia (ang. Twinnings) –
linie lub płaszczyzny bliźniacze
przedstawiające płaszczyzny zrostu kryształów bliźniaczych.

● pióro – wszystkie rodzaje pęk-

KLASYFIKACJA ZNAMION
WEWNĘTNRZYCH I DEFEK
TÓW STRUKTURALNYCH
Wszystkie diamenty występujące
w przyrodzie zawierają defekty (inkluzje, zanieczyszczenia), które stanowią ich cechę charakterystyczną.
Czystość diamentów określa się głównie na podstawie znamion (defektów)
wewnętrznych i defektów strukturalnych (zob. Tablice barwne).

ZNAMIONA WEWNĘTRZNE
Za znamiona wewnętrzne przyjmuje się wszystkie defekty występujące wewnątrz lub częściowo wewnątrz kamienia, w tym także poważne błędy strukturalne. Należą do
nich m. in.:
● chmura – zaburzenia struktury
występujące w diamentach w formie chmurek i mlecznych zmętnień są tworzone przez mikroskopijne kryształki o wyglądzie
pyłu; chmurki małe i/lub rozproszone obniżają stopień czystości
nieznacznie, natomiast chmurki zwarte i/lub powierzchniowo
duże obniżają przezroczystość
diamentu;
● igła – długie i cienkie wtrącenie
krystaliczne o pokroju pręta;
● obtłuczenie – powierzchniowy
ślad uderzenia, któremu towarzyszą drobne pióra;
● otwór wiercony laserem – małe
kanaliki o różnym kształcie, powstałe w diamencie w wyniku borowania laserowego;
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nięć oraz małe ﬁgury spękań na
krawędziach faset; obserwowane
prostopadle do ich płaszczyzny
wydają się być białe lub „pierzaste”; wywołane są zazwyczaj łupliwością lub przełamem (rysy
przełamowe); rysy przełamowe
powstają wskutek obciążeń mechanicznych, widoczne są we
wszystkich kierunkach poza kierunkami łupliwości; ich rozprzestrzenianie jest zwykle nieregularne i często zygzakowate, mogą
przechodzić w pęknięcia, gdy
traﬁą na płaszczyznę łupliwości;
rysy przełamowe i pęknięcia zawsze występują we wnętrzu kamienia lub wnikają do wnętrza
od strony powierzchni;
punkt – bardzo mała inkluzja
punktowa występująca pojedynczo lub grupowo, często w formie
sznurów;
szczerba – stosunkowo płytki
i zaokrąglony otwór występujący
zwykle w okolicy krawędzi rondysty lub koletu;
ślady łupliwości – duże pióra występujące w kierunku płaszczyzn
łupliwości;
węzeł – wrostek mineralny dochodzący do powierzchni kamienia;
wgłębienie – duży lub głęboki
ubytek pochodzenia mechanicznego;
wgłębienie naturalne – ubytek
pochodzenia naturalnego wnikający w kamień;
wiązki (linie i płaszczyzny) bliźniacze – są wynikiem zrostu
dwóch kryształów bliźniaczych;
na płaszczyźnie zrostu kierunki
twardości obu kryształów traﬁają
na siebie w lustrzanej orientacji
krystalograﬁcznej, co powoduje, że na gładko wypolerowanej
powierzchni granicznej zrostu,
wzdłuż linii oddzielającej oba
kryształy tworzy się delikatny
szef; w przypadku, gdy płaszczyzna zrostu wykazuje żółtawe lub
brązowawe zabarwienie i jest widoczna wewnątrz kryształu w postaci cienkiej płaszczyzny odbija-

jącej światło, wpływa wyraźnie na
brylancję kamienia;
● wiązki (linie i płaszczyzny) wzrostu – powstają na skutek zaburzeń i nierównomierności wzrostu kryształów; pojawiają się
one na powierzchni diamentu
w formie drobnych, ząbkowatych
linii lub tworzą nieregularne ﬁgury nie dające się zeszlifować
z powodu ich odmiennej struktury krystalicznej; niejednorodności takie mogą występować również wewnątrz kamienia w formie
strefowych, siatkowo zrośniętych
pasm o wyraźnym zabarwieniu;
● wrostek mineralny – bezbarwne
i/lub barwne minerały „uwięzione” w krysztale diamentu; bardzo
często wokół wrostka występują
pęknięcia naprężeniowe w kształcie promieni, powstające wskutek
różnic w rozszerzalności cieplnej
na granicy diament-wrostek;
● wystrzępienia (strzępiastość) –
drobne pióra wnikające do wewnątrz od strony rondysty.

DEFEKTY STRUKTURALNE
Defekty strukturalne wewnętrznie widoczne w diamencie, oceniane
pod względem ich wpływu na stopień jego czystości, dzielą się one na
dwa rodzaje:
1) Nie wywołujące efektów barwnych lub białych płaszczyzn odbicia światła (linie i płaszczyzny
wzrostu, graining (zziarnienia)).
2) Wywołujące efekty barwne lub
białe płaszczyzny odbicia światła
(brązowe strefy barwne, odblaskowe płaszczyzny wzrostu, graining (zziarnienia)).
Defekty strukturalne ze względu na rodzaj kryształu diamentu
w którym występują, dzielą się na
dwie grupy:
1) Defekty strukturalne w mono
kryształach.
Monokryształ jest ciałem stałym
będącym w całości jednym kryształem, który może zawierać w całej swej
objętości niewielką ilość defektów, a
jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.
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W diamentach monokrystalicznych występują dwa typowe defekty
strukturalne:
● wiązki (linie i płaszczyzny) wzrostu powstają na skutek zaburzeń
i nierównomierności wzrostu
kryształów. Pojawiają się one na
powierzchni diamentu w formie
drobnych, ząbkowatych linii lub
tworzą nieregularne ﬁgury nie
dające się zeszlifować z powodu
ich odmiennej struktury krystalicznej. Niejednorodności takie
mogą występować również wewnątrz kamienia w formie strefowych, siatkowo zrośniętych pasm
o wyraźnym zabarwieniu. Linie
wzrostu są bardzo trudne do zlokalizowania i często obserwowane w postaci delikatnych stref
przebiegających pod kątem 90º;
● graining (zziarnienia) są wewnętrznymi oznaki nieregularnego wzrostu kryształów, obserwowanymi w postaci cienkich
bezbarwnych lub barwnych równoległych lamelek, układających
się zgodnie z płaszczyznami oktaedrycznymi i występujących w
barwnej lub bezbarwnej matrycy
diamentu. Występujące na powierzchni diamentu w postaci
równoległych linii zwane są powierzchniowymi liniami grainingu (zziarnienia), natomiast występujące wewnątrz kamienia mogą
być albo odpowiedzialne za:
a) występowanie białych płaszczyzn (białe smugi nadające kamieniowi mleczny wygląd zmniejszający przezroczystość),
b) powstawanie barwnych efektów (brązowe lub ﬁoletowe strefy
barwne),
c) występowanie płaszczyzny odblaskowe (odbijające płaszczyzny
grainingu).
2) Defekty strukturalne w polikryształach.
Polikryształ jest ciałem stałym,
będącym zlepkiem wielu monokryształów, zwanych domenami krystalicznymi lub ziarnami o różnej
orientacji krystalograﬁcznej. Granice
pomiędzy poszczególnymi domena-

mi zwane są „węzłami” (ang. Knots).
W diamentach oszlifowanych „węzły”
występują albo na ich powierzchni w
postaci linii (linie węzłów) lub wewnątrz w postaci płaszczyzn (płaszczyzny węzłów).
Specyﬁczną formą polikrysztaliczną są tzw. macles, czyli zrosty
bliźniacze dwóch płaskich, trójkątnych kryształów diamentów obróconych względem siebie o kąt 180o. Na
płaszczyźnie zrostu kierunki twardości obu kryształów traﬁają na siebie w lustrzanej orientacji krystalograﬁcznej, co powoduje, że na gładko
wypolerowanej powierzchni granicznej zrostu, wzdłuż linii oddzielającej
oba kryształy tworzy się delikatny
szef. W przypadku, gdy płaszczyzna
zrostu wykazuje żółtawe lub brązowawe zabarwienie i jest widoczna
wewnątrz kryształu w postaci cienkiej płaszczyzny odbijającej światło,
wpływa wyraźnie na brylancję kamienia. Granica pomiędzy kryształami diamentów nosi nazwę płaszczyzny bliźniaczej (ang. Twinning plane).
W diamentach oszlifowanych występuje wewnątrz w postaci płaszczyzny
przecinającej kamień (płaszczyzna
bliźniacza) i/lub w postaci linii przecinających kamień (linie bliźniacze)
(ang. Twinning lines).

Fig. 1. „Niebezpieczne” pęknięcia i szczeliny łupliwości w diamencie.
www.diamondlighthouse.com

Fig. 2. Znaczny ubytek w diamencie i jego
zwierciadlane odbicie. www.gia.edu

INKLUZJE „NIEBEZPIECZNE”
Do inkluzji określanych jako
„niebezpiecznych” zalicza się pęknięcia i uszkodzenia diamentów
oraz inkluzje dające zwierciadlane
odbicia, znacznie obniżające wartość kamieni.
Pęknięcia, szczeliny łupliwości
lub defekty strukturalne uważane
są za znamiona „niebezpieczne” ze
względu na możliwość rozprzestrzeniania się w diamencie pod wpływem
czynników termicznych lub mechanicznych (ﬁg. 1).
Duże uszkodzenia, szczerby lub
wystrzępienia stanowią na tyle znaczące ubytki, że mający je kamień
należy traktować jako surowiec do
przeszlifowania, a nie pełnowartościowy diament o niedoskonałościach
jakości szlifu (ﬁg. 2).

Fig. 3. Zwierciadlane odbicia inkluzji
w diamencie. www.gia.edu

Fig. 4. Czarne wrostki graﬁtu zwane
„pieprzem”.
www.gems-inclusion.com
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Inkluzje dające zwierciadlane odbicia w diamentach są zmorą wielu
kupców (ﬁg. 3). Doświadczony ekspert wie, że w przypadku obrazów
znamion wewnętrznych w postaci
wielokrotnych (np. pierścieniowych)
odbić, ich identyczny i symetryczny
obraz świadczy, że jest to inkluzja
pojedyncza. Ciemne (czarne) wrostki graﬁtu dające liczne zwierciadlane
odbicia zwane „pieprzem”, są jednymi z najbardziej niepożądanych i
najłatwiejszych do zidentyﬁkowania
inkluzji (ﬁg. 4). W znaczący sposób
wpływają na obniżenie klasy czystości kamienia, a ich obecność wpływa
negatywnie na popyt. Wśród klientów kamienie z „pieprzem” są przeważnie nieakceptowane ze względu
na łatwą rozpoznawalność znamion
i ich barwę.

KLASY CZYSTOŚCI
Zaliczenie diamentu wykazującego znamiona wewnętrzne (inkluzje,
defekty, błędy) do określonej klasy
czystości zależy od wielu czynników
obiektywnych i subiektywnych.

Do obiektywnych zalicza się czynniki związane bezpośrednio z cechami charakterystycznymi znamion
wewnętrznych badanego diamentu,
takimi jak:
● liczba i wielkość znamion – bezpośredni wpływ na przezroczystość kamienia i efekty optyczne;
● rozpoznawalność znamion – łatwo lub trudno rozpoznawalne;
rozpoznawalne nieuzbrojonym
okiem lub przy 10-krotnym powiększeniu;
● położenie – pod taﬂą lub w pobliżu rondysty, w obszarze korony
lub pawilonu kamienia;
● jasność/barwa – bezbarwne lub
barwne, jasne lub ciemne;
● forma skupień – punktowe, grupowe, rozproszone lub zwarte;
● charakter znamion – znamiona „bezpieczne” np. w postaci
wrostków mineralnych lub „niebezpieczne” w postaci pęknięć,
śladów łupliwości lub rys przełamowych, które mogą się rozprzestrzeniać w diamencie pod wpływem czynników termicznych lub
mechanicznych.

Do subiektywnych zalicza się
czynniki związane z warunkami prowadzenia oceny klasy czystości, takimi jak:
● stosowane powiększenie – lupa
aplanatyczna i achromatyczna
przy 10-krotnym powiększeniu;
● rodzaj i warunki oświetlenia –
oświetlenie dzienne lub jego
sztuczny odpowiednik;
● osoba eksperta – wymagany dobry wzrok i doświadczenie.
Czystość diamentu określa się
według umownie przyjętej skali, której stopnie wyrażają tzw. klasy czystości. Według ustaleń międzynarodowych (CIBJO, IDC) przyjmuje się,
że klasyﬁkacji dokonuje doświadczony ekspert przy użyciu lupy aplanatycznej (nie wykazuje aberracji
sferycznej zniekształcającej obraz) i
achromatycznej (nie wykazuje aberracji chromatycznej wywołującej
barwność obrazu) przy 10-krotnym
powiększeniu w warunkach normalnego (dziennego) oświetlenia lub
jego sztucznym zamienniku (źródło
światła realizujące iluminant od D55
do D65 (normalny iluminant CIE)).

Tab. 1. Klasy czystości IDC

Nazwa klasy

Deﬁnicja klasy

Uwagi

LC
(Loupe-clean)

Diamenty nie wykazują żadnych znamion
wewnętrznych

Diamenty mogą wykazywać znamiona
zewnętrzne

VVS
(Very very small
inclusion(s)).

Diamenty zawierają bardzo, bardzo małe
znamiona wewnętrzne, bardzo trudno lub
trudno zauważalne przy 10-krotnym powiększeniu

Dodatkowy podział na podklasy VVS1
i VVS2 determinują: wielkość, położenie
i liczba znamion oraz masa diamentu

VS
(Very small inclusion(s))

Diamenty zawierają bardzo małe znamiona Dodatkowy podział na podklasy VS1 i VS2
wewnętrzne średnio trudno lub stosundeterminują: wielkość, położenie i liczba
kowo łatwo zauważalne przy 10-krotnym
znamion oraz masa diamentu
powiększeniu

SI
(Small inclusion(s))

Diamenty zawierają małe znamiona wewnętrzne, bardzo łatwo zauważalne przy
10-krotnym powiększeniu

P1
(Pique prim)

Diamenty zawierają znamiona wewnętrzne Obserwacja diamentu od strony korony
trudno zauważalne dla nieuzbrojonego oka

P2
(Pique secundum)

Diamenty zawierają duże i/lub liczne
znamiona wewnętrzne, dobrze widoczne
nieuzbrojonym okiem

Znamiona wewnętrzne obniżają nieznacznie brylancję diamentu

P3
(Pique tertium)

Diamenty zawierają duże i/lub liczne znamiona wewnętrzne, bardzo dobrze widoczne nieuzbrojonym okiem

Znamiona wewnętrzne obniżają w sposób
znaczący brylancję diamentu
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determinują: wielkość, położenie i liczba
znamion oraz masa diamentu
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Tab. 2. Porównanie systemów klas czystości

IDC, CIBJO

GIA

IGI (International
Gemological Institute)

FL (Flawless)
LC (Loupe-clean)

IF (Internally Flawless)

IF (Internally Flawless)

VVS1

VVS1

VVS1

VVS2

VVS2

VVS2

VS1

VS1

VS1

VS2

VS2

VS2

SI1

SI1

SI1

SI2

SI2

SI2

P1

I1 (Imperfect)

I1 (Included)

P2

I2 (Imperfect)

I2 (Included)

P3

I3 (Imperfect)

I3 (Included)

Wyróżnia się 7 podstawowych klas
czystości (IDC, CIBJO) (tab. 1):
Klasa czystości LC (ang. Loupeclean) („Czyste pod lupą”). Do klasy
tej zalicza się diamenty, które nie wykazują żadnych znamion wewnętrznych (inkluzji).
Klasa czystości VVS (ang. Very
very small inclusion(s)). Do klasy tej
zalicza się diamenty, które zawierają bardzo, bardzo małe znamiona wewnętrzne, bardzo trudno lub
trudno zauważalne przy 10-krotnym
powiększeniu. Stosowany, dodatkowy podział klasy czystości VVS na
podklasy VVS1 i VVS2 determinują:
wielkość, położenie i liczba znamion;
także masa diamentu.
Klasa czystości VS (ang. Very
small inclusion(s)). Do klasy tej zalicza się diamenty, które zawierają
bardzo małe znamiona wewnętrzne
średnio trudno lub stosunkowo łatwo zauważalne przy 10-krotnym
powiększeniu. Stosowany, dodatkowy podział klasy czystości na podklasy VS1 i VS2 determinują: wielkość,
położenie i liczba znamion; także
masa diamentu.
Klasa czystości SI (ang. Small
inclusion(s)). Do klasy tej zalicza się
diamenty o małych znamionach we-

wnętrznych, bardzo łatwo zauważalnych przy 10-krotnym powiększeniu.
Stosowany, dodatkowy podział klasy
czystości SI na podklasy SI1 i SI2 determinują: wielkość, położenie i liczba znamion; także masa diamentu.
Klasa czystości P1 (Pique prim)
(I1). Do klasy tej zalicza się diamenty
o znamionach wewnętrznych trudno zauważalnych dla nieuzbrojonego
oka, w przypadku ich obserwacji od
strony korony diamentu.
Klasa czystości P2 (Pique secundum) (I2). Do klasy tej zalicza się diamenty, które zawierają duże i/lub
liczne znamiona wewnętrzne, dobrze
widoczne nieuzbrojonym okiem, obniżające nieznacznie brylancję diamentu.
Klasa czystości P3 (Pique tertium)
(I3). Do klasy tej zalicza się diamenty,
które zawierają duże i/lub liczne znamiona wewnętrzne, bardzo dobrze
widoczne nieuzbrojonym okiem, obniżające w sposób znaczący brylancję
diamentu.
Dodatkowo wyróżnia się jeszcze
2 klasy czystości:
Klasa czystości FL (ang. „Flawless”) („Czyste bez skazy”) (GIA).
Do klasy tej zalicza się diamenty wolne od charakterystycznych znamion

wewnętrznych (inkluzji) i zewnętrznych (skaz) w badaniu przy 10-krotnym powiększeniu. Powodem dyskwaliﬁkacji diamentu jako FL nie są:
● dodatkowa faseta w podstawie/
pawilonie niewidoczna od strony
taﬂi;
● naturały, ograniczone do rondysty, które nie pogrubiają ani nie
zniekształcają jej zarysu;
● wewnętrzna ziarnistość, która
nie powoduje odbić białych lub
barwnych reﬂeksów oraz nie ma
znaczącego wpływu na przezroczystość.
Klasa czystości IF (ang. „Internally Flawless”) („Wewnętrznie czyste”) (GIA, IGI). Do klasy tej zalicza
się diamenty wolne od znamion wewnętrznych (inkluzji) i w badaniu
przy 10-krotnym powiększeniu wykazują jedynie znamiona zewnętrzne (skazy). Powodem dyskwaliﬁkacji
diamentu jako FL nie jest wewnętrzna ziarnistość, która nie powoduje
odbić białych lub barwnych reﬂeksów oraz nie ma znaczącego wpływu
na przezroczystość.
Porównanie systemów oceny klas
czystości zestawiono w tab. 2.

PODSUMOWANIE
W przypadku diamentów jubilerskich wszelkiego rodzaju inkluzje występujące w postaci wrostków
lub innych defektów wewnętrznych
zawsze obniżają wartość kamieni
oszlifowanych (np. brylantów). Przy
zakupie diamentów trzeba jednak
zawsze wybierać „mniejsze zło” szukając, przy określonym budżecie, kamieni o preferowanej jakości. Należy
zdecydowanie unikać zakupu diamentów mających pęknięcia, szczeliny łupliwości lub defekty strukturalne uważane są za tzw. znamiona „niebezpieczne”, które mogą się
rozprzestrzeniać w diamencie pod
wpływem czynników termicznych
lub mechanicznych. Także kamieni
z dużymi szczerbami lub wystrzępieniami oraz inkluzjami dającymi
zwierciadlane odbicia.
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1. Czerwony wrostek piropu chromowego otoczonego pęknięciami naprężeniowymi.

2. Bezbarwny wrostek oliwinu o skorodowanej formie krystalicznej, na tle
które pięknie prezentuje się czerwony
wrostek piropu chromowego.

3. Czerwonopurpurowy wrostek piropu
chromowego.

4. Płaski, brązowoczerwony wrostek
piropu chromowego z ﬁgurą trawienia
charakterystyczną dla oktaedrycznej
postaci diamentu.

5. Bezbarwny wrostek oliwinu o skorodowanej formie krystalicznej.

6. Trapezokształtna inkluzja złożona z
ﬁoletowopurpurowego piropu i bezbarwnego piroksenu, otoczonych rysami
naprężeniowymi.

7. Brązowoczerwony kryształ mieszany
serii pirop-almandyn w otoczeniu pierzastych rys naprężeniowych.

8. Bezbarwne wrostki oliwinu o pokroju
słupkowym.

9. Bezbarwny wrostek oliwinu o skorodowanej formie krystalicznej.

10. Zielony wrostek oliwinu (domieszka fajalitu).

11. Bezbarwny wrostek oliwinu o pokroju słupkowym, wokół którego widoczne jest okrągłe „halo”, którego barwę ściemniają mikroskopijne cząstki
graﬁtu.

12. Ciemnozielone wrostki piroksenów
otoczone rysami naprężeniowymi.
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13. Brązowożółty wrostek enstatytu.

14. Inkluzja o kształcie mitycznego pegaza, którego skrzydła, korpus i nogi
tworzą rysy łupliwości, natomiast głowę brązowy enstatyt.

15. Liczne wrostki enstatytu.

16. Szmaragdowozielone wrostki diopsydu chromowego otoczone rysami
naprężeniowymi.

17. Czerwony wrostek rubinu.

18. Wrostek magnetytu widoczny na tle
polisyntetycznych linii zbliźniaczeń.

19. Wrostki pirotynu w otoczeniu czarnych rys naprężeniowych zasobnych w
graﬁt.

20. Oktaedryczny wrostek diamentu,
na ścianach którego dobrze widoczne
są trójkątne ﬁgury trawienia.

21. Kompleks inkluzji utworzonych
przez wspólnie krystalizujące kryształy
mieszane żelazowo-niklowo-siarczkowych wraz z chalkopirytem (CuS) i coesytem (SiO2), w otoczeniu czarnych rys
naprężeniowych.

22. Inkluzja utworzona przez rysy naprężeniowe, przypominające sylwetkę
ptaka w locie.

23. Inkluzja dająca złudzenie formy
skarabeusza (charakterystyczna dla
diamentów afrykańskich).

24. Wrostki pomarańczwoych grossularów w otoczeniu rys naprężeniowych.
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25. Czerwonoﬁoletowy wrostek rodolitu w pobliżu fasetowanej rondysty diamentu.

26. Wrostki graﬁtu zdyspergowane w
całej objętości diamentu.

27. Zielony wrostek diopsydu chromowego.

28. Wrostek granatu zwanego „dalmatyńczykiem”.

29. Wrostki krystaliczne przypominające wyglądem krople spienionej wody.

30. Inkluzja krystaliczna połączona w rysami naprężeniowymi zwana „kometą”.

31. Czerwonoﬁoletowe wrostki rodolitu otoczone pęknięciami naprężeniowymi.

32. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych o kształcie zbliżonym do trapezu.

33. Chmura bardzo drobnych, białych
inkluzji krystalicznych o kształcie zbliżonym do kwadratu.

34. Chmury drobnych inkluzji krystalicznych o kształtach przypominających
wzory tworzone przez zamarzającą na
szybach wodę.

35. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych o kształcie przypominającym
oprawiony w gruba ramę obraz.

36. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych widoczna pod taﬂą diamentu o
kształcie kolistym.
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37. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych o kształcie kwadratu, przypominająca wyglądem obraz obserwowany na ekranach sonarów łodzi podwodnych (w świetle UV).

38. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych o kształcie przypominającym
plasterek cytryny (w świetle UV).

39. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych o kształcie przypominającym
krzyż maltański.

40. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych określana jako „kosmiczna”, o
kształcie przypominającym kometę.

41. Pióro powstałe w wyniku pęknięć
naprężeniowych w pobliżu kryształu
piropu.

42. Pióro powstałe w wyniku pęknięć
naprężeniowych na styku dwu wrostków krystalicznych.

43. Pióro powstałe w wyniku pęknięć
naprężeniowych o wyglądzie wstążki,
przebiegające wzdłuż całego diamentu.

44. Pióra powstałe w wyniku pęknięć
naprężeniowych w pobliżu kryształu
rodolitu, przypominają wyglądem ptaka w locie.

45. Dyfrakcja światła na piórach powstałych w wyniku pęknięć naprężeniowych.

46. Pióro wypełnione pomarańczowym
tlenkiem żelaza.

47. Wrostki graﬁtu i kryształki bezbarwnego oliwinu.

48. Heksagonalna płytka graﬁtu.
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49. Bardzo drobne, punktowe inkluzje
krystaliczne tworzące chmurę o kształcie kulistym.

50. Grupa czerwonoﬁoletowych wrostków rodolitu otoczone pęknięciami naprężeniowymi.

51. Wrostek diamentu.

52. Wrostek mineralny dochodzący do
powierzchni oszlifowanego diamentu
(węzeł).

53. Grupa miodowożółtych spessartynów.

54. Niewielkie miodowożółte spessartyny zdyspergowane w całej objętości
diamentu.

55. Miodowożółte spessartyny w otoczeniu rys naprężeniowych.

56. Wrostki rodolitu widoczne na tle
płaszczyzn bliźniaczych.

57. Oktaedryczny wrostek diamentu.

58. Inkluzje siarczkowe w diamentach z
kopalni Jwaneng (Botswana).

59. Jądro diamentu jako inkluzja eklogitowaw diamencie z kopalni Orapa
(Botswana).

60. Wrostek granatu oraz duże pióro
powstałe w wyniku pęknięć naprężeniowych.
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61. Odbicie światła od płaszczyzn bliźniaczych.

62. Dyspersja światła na kolistym pęknięciu naprężeniowym.

63. Wrostki tlenków żelaza w krysztale
diamentu.

64. Wrostek graﬁtu i inkluzje o pokroju
igłowym.

65. Chmura drobnych inkluzji krystalicznych wyglądem przypominających
kwiat.

66. Wrostki o pokroju igłowym przypominające kanały powstałe w wyniku
laserowania.

67. Wiązki wzrostu w postaci koronkowych stref.

68. Wiązki wzrostu podobne do pajęczej sieci.

69. Wiązki wzrostu w postaci siatkowych stref zbudowanych z trójkątnych
elementów.

70. Płaszczyzny wzrostu widoczne na
powierzchni diamentu w formie ząbkowanych linii.

71. Linie bliźniacze.

72. Graining powierzchniowy przypominający ramę obrazu.
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POLSKIE TOWARZYSTWO
GEMMOLOGICZNE
INFORMACJE ◦ AKTUALNOŚCI ◦ WYDARZENIA
TEKST: TOMASZ SOBCZAK

ZDJĘCIA: KRZYSZTOF OLSZAR

WARSZTATY DLA RZECZOZNAWCÓW PTGem
Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego z dnia 28 czerwca 2014 r., istnieje obowiązek uczestniczenia wszystkich naszych
rzeczoznawców diamentów w warsztatach doszkalających.
Warsztaty mają na celu aktualizację wiedzy rzeczoznawców PTGem z dziedziny diamentów jubilerskich, w szczególności dotyczącej:
1) wystawiania ekspertyz;
2) ujednolicenia ustaleń dotyczących wycen;
3) metod syntezy i identyﬁkacji diamentów CVD
i HPHT;
4) identyﬁkacji diamentów poprawianych;

5) zmian w przepisach międzynarodowych;
6) aktualnej sytuacji w branży diamentowej (ceny,
rynek, perspektywy);
7) wymiany doświadczeń.

Wyżej wymienione warsztaty odbyły się w siedzibie PTGem w Warszawie w dniach 30 i 31 marca 2019 r. oraz na sesjach
wyjazdowych w Katowicach (6 kwietnia 2019 r.) i Poznaniu (13 kwietnia 2019 r.). Zajęcia prowadził przewodniczący
PTGem Tomasz Sobczak.

34

AKTUALNA LISTA RZECZOZNAWCÓW PTGem 2019
PTGem informuje, że osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2019 nie posiadają uprawnień
PTGem do wykonywania zawodu Rzeczoznawcy diamentów. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności za działalność osób podszywających się pod ekspertów PTGem z dziedziny rzeczoznawstwa diamentów jubilerskich (fałszywe
certyﬁkaty, hologramy, pieczątki).
Zarząd PTGem oświadcza również, że używanie przez osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2019
pieczątek Rzeczoznawcy PTGem jest nielegalne, a wszystkie przypadki fałszerstwa lub nieuprawnionego używania pieczątek będą kierowane do prokuratury.

Bałwas Grzegorz
Bartosiewicz Ryszard
Batko Zbigniew
Bielecki Krzysztof
Chobrzyński-Błaszczyk Marcin
Cyganek Michał
Cyganek Patrycja
Czajkowska-Tyc Beata
Dembowska Barbara
Gawrońska Magdalena
Girulski Robert
Glewicz Magdalena
Głos Zbigniew
Górski Dariusz
Jaracz Tomasz
Jasiński Seweryn
Jedynak Ignacy
Jung Andrzej
Jurowicz Ewelina
Kaźmierczak Radosław

Kolec Jarosław
Kołodziej Maciej
Kostenko Natalia
Kruk Łukasz
Kycia-Munz Lucyna
Lachowski Piotr
Maj Mariusz
Makieła Marian
Malinowska Anna
Michalski Krzysztof
Mosek Arkadiusz
Muraszkowski Mirosław
Olszar Krzysztof
Orłowska Alicja
Ożdżeński Maciej
Paluszkiewicz Jan
Patan Wisław
Pawlik Henryk
Radomska Jolanta
Rakowicz Edward

Rodź Artur
Rutczyński Jacek
Sałek Robert
Sawicka Izabella
Sobczak Tomasz
Sobolewska Karolina
Solka Krzysztof
Szcześniak Paweł
Szymanowski Henryk
Szymczyk Marek
Śliwowski Jakub
Tomczak Arkadiusz
Tryjefaczka Marek
Waleszkiewicz Ryszard
Witkowski Marek
Włodawiec Hubert
Wojciuch Andrzej
Wojciuch Dorota
Wójcik Zbigniew
Wyrzykowski Paweł
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