


2

WIARYGODNOŚĆ ∙∙ JAKOŚĆ ∙ ∙ NISKIE CENY ∙ ∙ MT DIAMOND

MT DIAMOND MARIUSZ MAJ

TEL. 501 327 515

E-MAIL: INFO@MTDIAMOND.PL

WWW.MTDIAMOND.COM.PL



3

Szanowni 
Czytelnicy

Witam Szanownych Czytelników na łamach Diamonds Review, 

nowego i specjalistycznego magazynu z dziedziny szeroko ro-

zumianej branży diamentowej.

Pomysł wydawania nowego periodyku powstał po zakończeniu pro-

jektu pod tytułem „Magazyn Gems&Jewelry”, który był autorskim 

pomysłem Justyny Ożdżeński – spiritus movens całego przedsięwzię-

cia, w którym miałem przyjemność uczestniczyć przez cztery lata. 

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Gems&Jewelry było najlep-

szym i najbardziej profesjonalnym magazynem branży jubilerskiej 

wydawanym dotychczas w naszym kraju, szczególnie jeżeli chodzi 

o publikowane treści merytoryczne czy szatę grafi czną. 

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 Ju-

bilera, Zegarków i biżuterii, RynkuJubilerskiego.pl i Gems&Jewelry oraz 

autora książek: Diamenty jubilerskie, Encyklopedia diamentów, Brylan-

ty 4C czy Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich.

Tematyka prezentowana w magazynie Diamonds Review będzie do-

tyczyć złóż diamentów, metod ich wydobycia i produkcji, sortowania 

i oceny jakościowej diamentów surowych, oceny jakościowej diamen-

tów oszlifowanych, właściwości fi zycznych diamentów, charakterysty-

ki diamentów barwnych naturalnych i syntetycznych, metod produk-

cji i identyfi kacji diamentów syntetycznych, metod modyfi kowania 

i identyfi kacji diamentów poprawianych, handlowych aspektów obro-

tu diamentami, trendów modowych, cen, popytu, podaży etc.

Magazyn Diamonds Review jest adresowany do wszystkich osób za-

in te re so wa nych problematyką dia men tów – studentów i naukowców 

z dziedziny geologii lub mineralogii, osób z szeroko pojętej branży 

jubilerskiej, głównie jubilerów, złotników, kupców diamentów, han-

dlowców, właścicieli lombardów, kantorów, hurtowni i sklepów jubi-

lerskich, a także artystów plastyków, antykwariuszy i hobbystów.

Redakcja ma nadzieję, że prezentowane treści merytoryczne oraz 

efek tow na szata grafi czna wydawnictwa sprawią, że zdobędzie ono 

grono swoich wiernych Czytelników.

Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się z Czy-

telnikami wiedzą na temat diamentów jubilerskich do współpracy 

z magazynem Diamonds Review.

Redaktor naczelny 

dr inż. Tomasz Sobczak
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DIAMONDS REVIEW
JEST PATRONEM

MEDIALNYM TARGÓW 

Laboratorium GIA otrzymało do 

identyfikacji surowy kryształ 

o masie 9,71 ct (fig. 1), wymiarach 

11,79 × 9,69 × 11,61 mm, przypomina-

jący wyglądem surowiec diamentowy. 

Okaz nie był typowym dla diamen-

tów kryształem oktaedrycznym lecz 

prostokątną bipiramidą o 10. ścia-

nach. Pomarszczona powierzchnia 

wykazywała nieregularne pseudo-

heksagonalne figury trawienia (fig. 

2). Badania mikroskopowe pozwoliły 

zidentyfikować punktowe inkluzje 

oraz niewielkie kanaliki wzrostowe 

Firma IIa Technologies otworzyła 

17 marca 2018 r. w Singapurze 

największe na świecie laboratorium 

syntezy diamentów, zwane piesz-

czotliwie „szklarnią” (Greenhouse). 

Zlokalizowana w obszarze przemy-

słowym Tukang Innovation Drive 

hala produkcyjna o pow. 18.000 m2 

mieści 200 sztuk urządzeń służących 

do produkcji najczystszych diamen-

tów syntetycznych typu IIa metodą 

Microwave Plasma Chemical Vapour 

Deposition (MPCVD). Firma zamie-

rza specjalizować się w produkcji dia-

mentów bezbarwnych i różowych. 

Powstały zakład jest od-

powiedzią na coraz większy 

wzrost zapotrzebowania na 

diamenty syntetyczne w Chi-

nach i Indiach. Globalna fi r-

ma konsultingowa Frost & 

Sullivan przewiduje spadek 

produkcji diamentów natu-

ralnych z 134 mln karatów 

w 2014 r. do 14 mln karatów 

w 2050 r. Przewidywane za-

(fig. 3). Badania polaryskopowe i gę-

stości potwierdziły przypuszczenia, 

że badany kryształ imitujący surowy 

diament jest moissanitem.

potrzebowanie na diamenty (natu-

ralne i syntetyczne) wzrośnie w roku 

2050 do 292 mln karatów, co spowo-

duje niedobory kamieni w wysokości 

278 mln karatów. W związku z tym, 

diamenty syntetyczne zaczynają od-

grywać coraz większą rolę na rynku, 

a wspomniany Frost & Sullivan prze-

widuje wzrost ich produkcji do 200 

mln karatów w 2050 r., z czego 55 

mln karatów będzie przeznaczone na 

potrzeby rynku jubilerskiego, a 150 

mln karatów na potrzeby przemysłu 

zaawansowanych technologii.

MOISSANIT IMITUJĄCY SUROWY DIAMENT

DIAMENTY SYNTETYCZNE MPCVD 

Z SINGAPURU

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

W A R S Z A W A
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Według The Fancy Color Dia-

mond Index (Hong Kong, New 

York, Tel Aviv), ceny diamentów 

o różowych i żółtych barwach fanta-

zyjnych spadły nieco w 2017 r. od-

powiednio o 0,8% i 1,8%, natomiast 

kamieni niebieskich wzrosły o 5,9%, 

szczególnie dotyczy to kategorii wa-

gowych jedno- i pięciokaratowych. W kopalni Lulo (Angola), należą-

cej do firmy Lucapa Diamond 

Co., niewielkiej spółki z siedzibą 

w Perth (Australia), wydobyto na po-

czątku 2018 r. żółty diament o masie 

43 karatów. Jest to największy bar-

wny diament pochodzący z tej kopal-

ni, od czasu wydobycia we wrześniu 

2016 r. różowego kamienia o masie 

39 karatów. W kopalni Lulo, od mo-

mentu jej powstania, wydobyto już 

10 diamentów o jednostkowej masie 

ponad 100 karatów, a największym 

bezbarwnym diamentem wydoby-

tym przez spółkę Lucapa jest krysz-

tał o masie 227 karatów.

Rosyjski potentat w branży wy-

dobywczej ALROSA zwiększył 

w 2018 r. listę klientów długoter-

minowych (2018-2020) do 67. firm. 

Nowi kontrahenci to 3 rosyjskie fir-

my: Aives, Diapur i Kristalldia oraz 

3 zagraniczne: Firestar Diamond, 

Blue Gems and Niru Diamonds Israel. 

Po zmianach ALROSA ma obecnie 

podpisane kontrakty na dostawy su-

rowca jubilerskiego z 8. firmami kra-

jowymi i 48. zagranicznymi z Belgii, 

Indii, Chin, Izraela i Anglii oraz z 4. 

firmami krajowymi i 7. zagraniczny-

mi na dostawy diamentów przemy-

słowych. 

Klienci długoterminowi kupują 

od koncernu ponad 70% całkowi-

tej produkcji diamentów surowych. 

Kolejnymi sukcesami ALROSY jest 

wydobycie największych diamentów 

w historii spółki o barwach fantazyj-

nych. Firma Almazy Anabara, fi rma 

córka ALROSY, wydobyła ze złóż alu-

wialnych Republiki Sakha (Jakucja) 

żółty diament o wymiarach 20,17 × 

19,65 × 15,10 mm i masie 34,17 ka-

rata oraz intensywnie różowy i czysty 

diament o wymiarach 22,47 × 15,69 

× 10,90 i masie 27,85 karata. Chińskie laboratorium gemmolo-

giczne The National Gemstone 

Testing Center (NGTC) w mieście 

Shenzhen otrzymało do weryfika-

cji pierścionek z brylantem o masie 

3,10 ct, o barwie F-G i czystości VS. 

Kamień posiadał na rondyście lase-

rową inskrypcję z numerem certyfi-

katu. Po sprawdzeniu w bazie danych 

okazało się, że numer odpowiada 

diamentowi naturalnemu o barwie 

H i czystości VS1. Dalsze badania 

wykazały, że w pierścieniu znajdo-

wał się diament syntetyczny CVD 

z podrobioną inskrypcją i podrobio-

nym certyfikatem znanego laborato-

rium gemmologicznego.

CENY DIAMENTÓW 

O BARWACH FANTAZYJNYCH 

SUKCESY ROSYJSKIEJ ALROSY

DIAMENT SYNTETYCZ-

NY IMITUJĄCY 

KAMIEŃ NATURALNY

NAJWIĘKSZY 

DIAMENT Z KOPALNI 

LULO (ANGOLA)
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Na aukcji Sotheby’s w Hong Kongu 

w dniu 4 kwietnia 2018 r. został 

sprzedany różowy diament o masie 

59,60 karata za 71,20 mln USD. Au-

kcja diamentu o nazwie “Pink Star” 

rozpoczęła się od kwoty 51,60 mln 

USD i trwała zaledwie 6 minut. 

Diament o czystości Flawless 

i barwie Vivid pink został znaleziony 

w 1999 r. w kopalni De Beers w RPA. 

Przed laty został już raz sprzedany 

na aukcji w Genewie za kwotę 83 

mln USD, jednak kupiec Isaac Wolf 

wycofał się niespodziewanie z trans-

akcji.

Koncern De Beers w celu zwięk-

szenia sprzedaży diamentów su-

rowych wprowadza wiele udogodnień 

dla swoich klientów. Specjalny pro-

gram pilotażowy zakłada rozbudowę 

i modernizację stron internetowych, 

Duży popyt na diamenty na ryn-

kach wschodnich nadal trwa. 

Na organizowanej, w ramach targów 

Hong Kong International Diamond, 

Gem & Pearl Show w dniach 27 lutego-

3 marca br., aukcji diamentów doko-

nano rekordowych zakupów. Przykła-

dowo rosyjski producent diamentów 

ALROSA sprzedał 112 sztuk diamen-

tów surowych o jednostkowej ma-

sie powyżej 10,80 karata. Kamienie 

o łącznej masie 1.787 karatów osiąg-

nęły wartość 13,5 mln USD. Dodat-

kowo firma sprzedała 67 diamentów 

oszlifowanych o łącznej masie 205,56 

karata i wartości 2,8 mln USD.

Znana firma jubiler-

ska Shawish Jewelry 

of Switzerland zaprezen-

towała diamentowy pier-

ścień o masie 150 karatów. 

Klejnot całkowicie wyko-

nany z jednego kryształu 

diamentu wyceniono na 

70 mln USD. Pierścień zo-

stał nazwany przez jubile-

rów „pierwszym na świecie 

wśród wszystkich pierścieni 

diamentowych”.

wprowadzenie specjalnych aplikacji 

polepszających obsługę klientów oraz 

pośrednictwo w postaci sprzedaży na 

aukcjach surowca należącego do in-

nych firm wydobywczych. Powyższe 

zmiany mają zwiększyć obroty firmy 

oraz liczbę potencjalnych klientów. 

Wybór i opracowanie materiałów 

inż. Sebastian Sobczak

NAJDROŻSZY RÓŻOWY DIAMENT ŚWIATA

SPRZEDAŻ DIAMENTÓW W XXI w. 

WEDŁUG DE BEERS

PIERŚCIEŃ DIAMENTOWY ZA 70 MLN USD

DUŻY POPYT 

NA DIAMENTY 

W HONG KONGU
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dr inż. Tomasz Sobczak

Ekspert diamentów GIA, DGemG, 

IGI, PTGem

Gemmolog dyplomowany GG, 

FGG, GDP

„Preparowanie” cenników dia-

mentów jest zwykłym chwytem 

marketingowym i/lub reklamowym. 

Wzrost konkurencji powoduje, że 

aby zdobyć klienta stosuje się więc 

różne techniki sprzedaży i metody 

promocji diamentów. Mają one na 

celu „uśpienie czujności” kupujące-

go, zrobienie mu „wody z mózgu”

i „wciśnięcie” towaru o stosunkowo 

niskiej jakości za stosunkowo wyso-

ką cenę. Spośród stosowanych chwy-

tów marketingowych można wyróż-

nić 4 metody:

1) niskich cen, 

2) wysokiej jakości, 

3) dużego popytu i niskiej podaży,

4) „samoobsługową”.

NISKA CENA
Metoda ta może dotyczyć ni-

skiej ceny za: masę 1 karata, dowol-

ny pojedynczy kamień lub pojedyn-

czy kamień o określonej średnicy.

W oferowanym cenniku diamentów 

podaje się informację, że posiada-

my w sprzedaży kamienie o szli-

fi e brylantowym, białe i czyste już 

w cenie od np. 150 USD/ct. Ozna-

cza to w rzeczywistości, że oferuje 

się nam kamienie P, o barwie w naj-

lepszym wypadku J/K (a najpraw-

dopodobniej diamenty poprawiane 

TTLB lub TTLC), o szlifi e teoretycz-

nie brylantowym czyli nieokrą-

głe i płaskie, o słabych proporcjach 

i słabej jakości wykończenia szlifu. 

Z obserwacji rynku diamentowego wynika, że polscy klienci kupujący diamenty biorą prze-
de wszystkim pod uwagę ich cenę, która powinna być „wyjątkowo” lub „okazyjnie” niska. 
Powoduje to, że sprzedawcy diamentów przygotowują specjalne cenniki na diamenty ofe-
rujące dobrą jakość za niską cenę. 

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

 TECHNIKI SPRZEDAŻY CZY 

CHWYTY MARKETINGOWE?
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tów Rapaporta klasy czystości SI
3
, 

nieznanej i nieistniejącej w żadnych 

międzynarodowych systemach (no-

menklaturach) klasyfi kacji cech ja-

kościowych diamentów jubilerskich, 

a coraz częściej stosowanej przez 

polskich sprzedawców. Praktycznie 

są to kamienie klasy czystości P
1
, 

jednak określenie SI
3
 sugeruje klien-

towi ich lepszą jakość, co powoduje 

że jest on gotowy za tak „dobry” ka-

mień więcej zapłacić. Idąc tym tro-

pem można wprowadzać przy sprze-

daży kolejne klasy czystości typu SI
4
, 

SI
5
... aż do SI

∞
, tylko żeby nie była to 

klasa P.

DUŻY POPYT, NISKA CENA 
Często zdarza się, że klient jest 

zasypywany ofertami zakupu dia-

mentów wysokiej jakości po bardzo 

niskich cenach. Zaintrygowany taką 

ofertą zamierza więc okazyjnie kupić 

takie kamienie, a ponieważ cuda oraz 

super okazje się raczej w dzisiejszych 

czasach się nie zdarzają, dowiaduje 

się, że akurat oferowane kamienie 

zostały przed chwilą sprzedane a ter-

min dostawy nowych to raczej bliżej 

nieokreślona przyszłość. W tym mo-

mencie, w geście dobrej woli, sprze-

dający oferuje inne kamienie, prze-

ważnie gorszej jakości lecz również 

w okazyjnej cenie. Taka sytuacja to 

znany chwyt marketingowy, uspra-

wiedliwiający, nobilitujący i uwiary-

godniający fi rmę. Polega on na prze-

kazaniu klientowi, niezgodnej oczy-

 
PAZERNOŚĆ JEST TĄ CECHĄ U LUDZI, 
NA KTÓRĄ ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ.

                                                             ROBERT FORYŚ

cy 3,00 mm są tak płaskie, że mają 

masę ok. 0,08 ct, a ich cena, z pozoru 

bardzo atrakcyjna, wynosi faktycznie 

750 USD za karat. Przy większych 

kamieniach o złych proporcjach te 

różnice cenowe zdecydowanie wzra-

stają (maleją ceny jednostkowe za 

kamień). 

WYSOKA JAKOŚĆ 
Metoda ta polega na zwykłym 

oszustwie, czyli sprzedaży kamieni 

po atrakcyjnej cenie jednak o para-

metrach jakościowych dużo gorszych 

od wcześniej oferowanych. W tym 

przypadku bazuje się na niewiedzy 

kupującego lub wykorzystuje jego 

zaufanie do sprzedającego. W razie 

„wpadki”, jeżeli klient ma wiedzę na 

temat wyceny diamentów, sprzeda-

jący może zawsze powiedzieć, że na-

stąpiła pomyłka, nieporozumienie, 

które już się więcej nie powtórzy. 

Najlepszym przykładem robie-

nia klientowi „wody z mózgu” jest 

wprowadzenie w cenniku diamen-

Drugą metodą zainteresowania 

klienta niską ceną jest informacja, 

że posiadamy w sprzedaży kamienie 

w cenie za pojedynczy kamień (1 sztu-

kę) już w wysokości np. 4 zł. Cena 

taka wydaje się szalenie atrakcyjna 

i przyciąga uwagę klienta, bowiem 

4 zł za brylant to rzeczywiście rela-

tywnie niewiele. Za taką cenę może-

my otrzymać kamień o masie poniżej 

0,01 ct, czystości P i nieokreślonej 

barwie. Trzecią metodą sprzedaży 

diamentów po niskiej cenie jest ich 

sprzedaż według cennika, w którym 

podaje się ceny za kamień o określo-

nej średnicy. Tutaj dobrze sprawdza 

się sprzedaż kamieni źle oszlifowa-

nych, niskich (płaskich) o słabych 

proporcjach i słabej brylancji. Chodzi 

o to, że jeżeli nominalnie diament 

o średnicy 3,00 mm powinien mieć 

masę ok. 0,10 ct, a jego parametry 

jakościowe odpowiadają cenie za 

karat np. 600 USD, to cena takiego 

kamienia powinna wynosić 60 USD. 

W rzeczywistości diamenty o średni-

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...
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wiście z prawdą, informacji o dużym 

popycie na oferowane kamienie przy 

jednocześnie ich małej podaży („ka-

mienie idą jak ciepłe bułki, za późno 

pan się zgłosił”).

SAMOOBSŁUGA
Ostatnią metodą zarobienia na 

kliencie, w przypadku gdy inne me-

tody zawiodą, a on nie daje się oszu-

kać, ponieważ posiada elementarną 

wiedzę o diamentach, jest propozycja 

sprzedającego aby osobiście wybrał 

potrzebne mu kamienie. W takim 

przypadku ich cena zawsze znacz-

nie wzrasta, a zirytowany sprzeda-

jący jest dodatkowo zdegustowany 

wybrednością klienta oraz tym, że 

poddaje on w wątpliwość jego uczci-

wość, fachowość i bezinteresowność. 

Wynika to z powszechnie znanego 

faktu, że dla sprzedającego liczy się 

przede wszystkim i wyłącznie „dobro 

i interes klienta”.

MĄCZKĄ PO OCZACH...

PODSUMOWANIE
W konkluzji powyższego teks-

tu powstaje pytanie czy warto być 

uczciwym, bowiem konkurowanie 

na uczciwych zasadach z nieuczciwy-

mi sprzedawcami diamentów nie ma 

sensu. Sprzedaż diamentów w Polsce 

zaczyna przypominać wyścig szczu-

rów. Coraz więcej pośredników chce 

sprzedawać swoje diamenty po coraz 

niższych cenach, stosując różne tech-

niki manipulacji. Podobnie sytuacja 

uległa zmianie za granicą (Antwer-

pia), gdzie przy zakupie niecertyfi -

kowanych diamentów luzem należy 

sprawdzać jakość każdego kamienia.

Problemem zaczyna stawać się 

obecność na polskim rynku synte-

tycznych diamentów, które dystry-

buowane są jako kamienie natural-

ne, a będzie ich coraz więcej, i będą 

oferowane po coraz niższych cenach. 

Potwierdzają to niepokojące infor-

macje nadchodzące z rynku chińskie-

go, gdzie doinwestowano i rozwinię-

to produkcję syntetyków metodą 

CVD. Także w Singapurze fi rma IIa 

Technologies otworzyła największe 

na świecie laboratorium syntezy dia-

mentów metodą MPCVD. W związku 

z tym, fi rmy (jubilerzy, właściciele 

fi rm jubilerskich, producenci biżute-

rii etc.), kupujący diamenty powinni 

korzystać z usług zaufanych i spraw-

dzonych dostawców, a nie kupować 

taniej ale z niewiadomych źródeł, 

co może spowodować w przyszłości 

problemy związane z rzetelnością 

i wiarygodnością ich fi rm.

Kolejną sprawą jest rozumienie 

mechanizmów obrotu diamentami 

i elementarna wiedza na ten temat. 

Przykładem może być brak świado-

mości kupującego, że np. cennik Ra-

paporta praktycznie nie obowiązuje 

obecnie w przypadku diamentów 

małych (do 0,25 ct), a ceny kamieni 

z certyfi katami GIA są znacznie wyż-

sze od pozostałych.

Na zakończenie muszę stwierdzić 

z przykrością, że pogoń za pienią-

dzem czy szukanie okazji cenowych 

sprawia, że tracimy często wielolet-

nich znajomych, kolegów i przyja-

ciół… Jak pięknie napisał R. Foryś: 

„Pazerność jest tą cechą u ludzi, na któ-

rą zawsze można liczyć”.

 

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...
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Smutna jubilerska rzeczywisto...
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SZKOLENIA

BRYLANTY

INFORMACJE I ZAPISY:
sobczakt@wp.pl              tel.: 601 816 103
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FELIETON

Autorzy poruszają temat wzrostu popytu i podaży diamentów syntetycz-
nych, różnic w ocenie cech jakościowych kamieni syntetycznych i natural-
nych oraz omawiają kryteria zakupu diamentów syntetycznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich „bezkrwawego” pochodzenia, ekologii i ceny.

TEKST: TOMASZ SOBCZAK & MARIUSZ MAJ
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Fig. 4. Czynniki decydujące o zakupie diamentów syntetycznych.

Fig. 1. Bezbarwny diament synte-

tyczny HPHT o masie 4,17 ct. 

Fig. 2. Intensywnie niebieski dia-

ment syntetyczny HPHT o masie 

4,64 ct. 

Fig. 3. Wiedza i opinie na temat diamentów syntetycznych.

FELIETON

WZROST POPYTU 
NA RYNKU DIAMENTÓW 
SYNTETYCZNYCH

Diamenty syntetyczne zdobywa-

ją powoli rynek hurtowy i detaliczny, 

a ich podaż i popyt systematycznie 

wzrasta. Przeprowadzone przez NPD 

Diamond Tracker, znaną na rynku 

amerykańskim fi rmę sondażowo-

marketingową, prowadzącą badania 

na rynku diamentów na grupie 3950 

fi rm z USA, wykazały znaczący wzrost 

zainteresowania kamieniami synte-

tycznymi. Badania przyniosły inte-

resujące wyniki dotyczące sprzedaży 

detalicznej diamentów wytwarza-

nych w warunkach laboratoryjnych. 

W ostatnich latach nastąpił cztero-

krotny wzrost sprzedaży od 0,1% 

w 2015 r. do 0,4% w roku 2017 (pro-

centowy udział w światowym rynku 

obrotu diamentami). Dane NPD Dia-

mond Tracker pokazują, że najchęt-

niej kupowane przez klienta indywi-

dualnego są diamenty o parametrach 

identycznych do kamieni natural-

nych najczęściej oprawianych w pier-

ścionkach zaręczynowych. Obecnie 

w obrocie hurtowym i detalicznym 

dostępne są kamienie o masie od 

0,01 ct do ponad 4,00 ct, wysokiej 

czystości, wysokiej klasy barwie (D-F) 

(fi g. 1), a także kamienie o atrakcyj-

nych barwach fantazyjnych (fi g. 2).

Podobne badania rynku diamen-

tów syntetycznych przeprowadzone 

przez amerykańską agencję MVI Mar-

keting wykazały, że ponad 40% doro-

słych obywateli o dochodach rocznych 

powyżej 75 tys. USD posiada wiedzę 

na temat diamentów syntetycznych. 

Większość badanych klientów odpo-

wiedziała pozytywnie na pytanie czy 

zakupiliby pierścionek zaręczynowy z 

diamentem syntetycznym oraz wyra-

żała duże zainteresowanie poszerze-

niem wiedzy dotyczącej diamentów 

syntetycznych (fi g. 3). Na pytanie, 

co jest głównym powodem ich zain-

teresowania kamieniami syntetycz-

nymi, najwięcej odpowiedzi dotyczy-

ło: mniej destrukcyjnego wpływu na 

środowisko naturalne (czyli przede 

wszystkim ekologia!) oraz, że nie są 

„krwawymi” diamentami i są ofero-

wane po niższych cenach (fi g. 4).
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KRYTERIA ZAKUPU 
DIAMENTÓW 
SYNTETYCZNYCH

Obiektywnie, czynniki decydują-

ce o zakupie diamentów syntetycz-

nych, dzieli się na dwie kategorie: 

1) pierwszorzędne – w UE i Indiach 

najważniejsza jest cena diamen-

tu, w Chinach wiarygodny certy-

fi kat, a w USA design (rodzaj szli-

fu) i wielkość kamienia; 

2) drugorzędne – Europejczycy 

i Amerykanie doceniają design 

i wielkość diamentu, natomiast 

Chińczycy i Hindusi jakość i wia-

rygodność certyfi katu. 

Dla klientów posiadających wie-

dzę o diamentach syntetycznych naj-

ważniejszym czynnikiem branym pod 

uwagę przy ich zakupie jest gwarancja 

pochodzenia. Drugim co do ważności 

jest natomiast ekologia, rozumiana 

w sensie pozyskiwania czy produko-

wania kamieni bez destrukcyjnego 

wpływu na środowisko (UE, USA, 

Indie) lub cena (Chiny). Dealerzy dia-

mentów syntetycznych podkreślają, 

że diamenty syntetyczne nie są sub-

stytutem kamieni naturalnych, lecz 

wyłącznie nową alternatywą zakupu 

i inwestycji. Jak wynika z raportów 

NPD Diamond Tracker, od stycznia 

2015 r. do stycznia 2017 r. nastąpił 

330% wzrost sprzedaży syntetyków. 

Według prognoz analityków, ten sta-

ły trend wzrostowy, będzie utrzymy-

wał się w kolejnych latach. 

OCENA CECH 
JAKOŚCIOWYCH 
DIAMENTÓW 
SYNTETYCZNYCH  7C

System oceny cech jakościowych 

diamentów syntetycznych, w odróż-

nieniu o diamentów naturalnych, 

obejmuje siedem cech określanych 

mianem 7C. Powszechna jest wiedza, 

że 4C określa jakość brylantów natu-

ralnych: Carat (masa), Clarity (czy-

stość), Colour (barwa) i Cut (szlif). 

Fig. 5. Prasy do produkcji diamentów HPHT. 
www.reddit.com

Fig. 6. Komora reakcyjna 
do produkcji diamentów 
MPCVD. 
www.vacequip.com

Fig. 7. „Krwawe” diamenty. www.costerdiamonds.com

FELIETON

Co zatem oznacza dodatkowe 3C dla 

diamentów syntetycznych? 

PIĄTE C – Confl ict free („bezkrwawe”)

Pierwsze z trzech dodatkowych 

C to Confl ict free czyli „bezkrwawe” 

diamenty. Powszechnie wiadomo, że 

z wydobycia i sprzedaży diamentów 

naturalnych kupuje się broń i fi nan-

suje konfl ikty zbrojne w najbiedniej-

szych regionach świata. 

Diamenty syntetyczne są bez-

krwawe, apolityczne i pokojowo na-

stawione do swoich klientów. Żar-

tobliwie można powiedzieć, że mogą 

one być jedynie wrogo nastawione 

do zawartości męskich portfeli...

SZÓSTE C – Charm (powab)

Drugie z dodatkowych C to 

Charm (powab) – wspaniałe „życie” 

lub „ogień” diamentów syntetycz-

nych, wspaniała brylancja oraz sze-

roka gama intensywnych barw spra-

wiają, że przyciągają wzrok klientów 

i oddziaływają magią barwnego klej-

notu. Stworzone przez człowieka, 

produkowane w warunkach ekolo-

gicznych, nie powodują nieodwra-

calnych szkód w środowisku natural-

nym człowieka.

SIÓDME C – Cost (cena)

Trzecie z dodatkowych C to Cost 

(cena) – wyraźnie niższa w przypad-

ku diamentów hodowanych labora-

toryjnie, szczególnie o intensywnym 

zabarwieniu. Diamenty naturalne o 

barwach fantazyjnych (żółta, niebie-

ska, zielona czy różowa), szczególnie 

o wysokim nasyceniu i jaskrawości 

bary, kosztują kilkaset razy drożej.
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Fig. 8. „Krwawe” diamenty to śmierć. 
www.betterdiamondinitiative.org

Fig. 9. Plakaty propagandowe przeciw-
ko „krwawym” diamentom. 
www.thediamondauthority.org

DIAMENTY NATURALNE  
„KRWAWE”, NIE 
EKOLOGICZNE I DROGIE

Diamenty syntetyczne produko-

wane w specjalnych prasach (metoda 

HPHT) (fi g. 5) i komorach reakcyj-

nych (metoda CVD i jej liczne mody-

fi kacje) (fi g. 6), mają w stosunku do 

diamentów naturalnych niezaprze-

czalne walory. Dotyczy to głównie 

ich neutralności politycznej, nie wy-

wołującej licznych i permanentnych 

konfl iktów zbrojnych w Afryce o te-

reny diamentonośne i występujące 

tam złoża. Produkcja syntetyków jest 

ekologiczna, nie mająca negatywne-

go wpływu na środowisko naturalne 

człowieka, a rozwój nauki i lawinowy 

postęp doskonalenia nowych metod 

produkcji chemicznych (CVD) czy 

plazmowych (MPCVD) powoduje, że 

ceny kamieni syntetycznych znacz-

nie spadają. Niskie ceny sprawią, że 

będą powszechnie dostępne w taniej 

biżuterii.

DIAMENTY SYNTETYCZNE SĄ 
„BEZKRWAWE”, EKOLOGICZNE 

I CORAZ TAŃSZE.

W tym kontekście diamenty na-

turalne można uznać za „krwawe”, 

nie ekologiczne i drogie.

„KRWAWE” DIAMENTY
Termin ten określa, w ostatnim 

dwudziestoleciu, surowe diamenty 

pozyskiwane w krajach afrykańskich 

ogarniętych pożogą wojenną, które 

przemycane do Europy stanowiły za-

płatę za dostawy broni (fi g. 7). W tym 

okresie czasu, głównymi dostawcami 

„krwawych” diamentów były Angola i 

Kongo, do których dołączyły później 

Sierra Leone, Gwinea i Liberia, zaś 

pośrednikami były Rwanda, Uganda, 

Zambia oraz Togo. 

Kraje afrykańskie, podejrzane 

o dostawy „krwawych” diamentów, 

produkują ok. 19% produkcji świa-

towej o wartości kilkunastu miliar-

dów USD. O skali procederu han-

dlu „krwawymi” diamentami niech 

świadczy fakt, że według szacunków 

rządu amerykańskiego, stanowiły 

one ok. 15% całkowitego obrotu.

Olbrzymią rolę w tym brudnym 

procederze odgrywały (nadal odgry-

wają) różne, narodowe korporacje 

zajmujące się obrotem kamieniami, 

zarejestrowane m.in. w Izraelu, RPA, 

Indiach i Rosji, często za cichym 

przyzwoleniem rządów tych krajów. 

Narodowe grupy praw człowie-

ka (Amnesty International, Global 

Witness) przeliczając diamenty nie 

na dolary lecz życie ludzkie udowod-

niły, że na przykład diamenty ango-

lańskie kosztowały 0,5 mln istnień 

ludzkich i 1,7 mln wypędzonych, zaś 

diamenty z Sierra Leone ok. 50 tys. 

zabitych (fi g. 8). Powyższe dane spo-

wodowały, że sprawą zajęła się ONZ, 

która w 1998 r. nałożyła embargo na 

dostawy diamentów z Angoli i Sier-

ra Leone, z wyjątkiem legalnych, za-

opatrzonych w certyfi katy rządowe. 

O zaniechanie nielegalnych transak-

cji obrotu diamentami zaczęli apelo-

wać też przedstawiciele wielu rządów, 

w tym m.in. W. Brytanii i USA. Były 

to jednak działania mało skuteczne, 

podobnie jak ofi cjalny bojkot „krwa-

wych” diamentów czy międzynaro-

dowe akcje propagandowe, których 

hasłem naczelnym było: „nie kupuj 

diamentów, diamenty to krew” (fi g. 

9). Rozmiary tej akcji poważnie prze-

straszyły przedstawicieli branży jubi-

lerskiej i wielkich fi rm handlujących 

diamentami. Zdano sobie wreszcie 

sprawę z tego, że dalsze tolerowa-

nie nielegalnego obrotu diamentami 

może zakończyć się wielkim krachem 

przemysłu jubilerskiego. 

Efektem negocjacji i działań pod-

jętych przez Światową Radę Diamen-
Fig. 10. Państwa sygnatariusze KPCS. 
www.pl.wikipedia.org

FELIETON
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tów (IDC), po blisko trzech latach in-

tensywnych zabiegów, było podpisa-

nie 5 listopada 2002 r. w Interlaken 

(Szwajcaria) przez przedstawicieli 52 

państw (fi g. 10), organizacji poza-

rządowych i upełnomocnionych re-

prezentantów branży diamentowej 

traktatu zwanego Kimberley Process 

Certifi cation Scheme, w którym jego 

sygnatariusze zobowiązują się do 

certyfi kowania surowych diamen-

tów i monitorowania ich przepływu 

(wszedł w życie l stycznia 2004 r.).

Sygnatariusze traktatu wprowa-

dzili do faktur sprzedaży diamentów 

surowych i oszlifowanych obowiązek 

załączania deklaracji, wskazującej 

na legalne pochodzenie diamentów. 

Postanowienia traktatu KPCS zaost-

rzają obowiązki certyfi kacji i samo-

kontroli, bowiem wprowadzane do 

obrotu diamenty surowe muszą mieć 

Certyfi kat Procesu Kimberley (Kim-

berley Process Certifi cate) (fi g. 11).

NIE EKOLOGICZNE
DIAMENTY

Diamenty są eksploatowane ze 

złóż pierwotnych lub wtórnych.

Złoża pierwotne są związane 

głównie z występowaniem kominów 

kimberlitowych i eksploatowane

w kopalniach diamentów: podziem-

nych (głębinowych) i naziemnych 

(odkrywkowych).

W kopalniach podziemnych ro-

boty górnicze prowadzone są w głębi 

ziemi za pomocą różnego rodzaju wy-

robisk, co stwarza zagrożenia dla śro-

dowiska – szkody górnicze, tąpnięcia, 

odwodnienie najbliższej okolicy.

Fig. 11. Kimberley Process Certifi cate. 
www.ddiglobal.org

Fig. 16. Hałdy 
odpadów 
grubych kopalni 
odkrywkowej 
(Namibia). 
www.debeers.com

Fig. 12. Kopalnia 
odkrywkowa 
Damtshaa 
(Botswana). 
www.debeers.com 

Fig. 13. Kopalnia 
odkrywkowa Mir 
(Jakucja, Rosja). 
www.mining.com

Fig. 14. Plażowa 
kopalnia 
odkrywkowa 
(Namibia). 
www.debeers.com

Fig. 15. Statek 
wydobywający 
diamenty metodą 
poziomą. 
www.debeers.com

FELIETON
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DIAMENTY SYNTETYCZNE SĄ NOWĄ 
ALTERNATYWĄ HANDLOWĄ 

DLA DIAMENTÓW NATURALNYCH.

W kopalniach naziemnych dia-

menty eksploatuje się z odkrywki, 

najczęściej po usunięciu wierzchniej 

warstwy nadkładu skalnego (fi g. 12). 

Kopalnie odkrywkowe diamentów, 

to głównie kopalnie wgłębne prowa-

dzące eksploatację złoża zalegające-

go poniżej otaczającego terenu, co 

powoduje nieodwracalne zniszczenie 

środowiska naturalnego (fi g. 13). 

Złoża wtórne (śródlądowe, plażo-

we) są eksploatowane, podobnie jak 

złoża pierwotne, metodą odkryw-

kową (fi g. 14), natomiast złoża pod-

morskie wymagają specjalnych stat-

ków, z których każdy jest odrębną 

kopalnią diamentów (fi g. 15). Wydo-

bycie prowadzi się do granicy szelfu 

kontynentalnego, która jest częścią 

kontynentu zalanego wodami płyt-

kiego morza szelfowego. Podobnie 

jak w przypadku eksploatacji złóż 

pierwotnych, eksploatacja złóż wtór-

nych powoduje degradację środowi-

ska i niszczenie dna morskiego.

Bezpieczny, efektywny i ekono-

miczny proces pozyskiwania dia-

mentów ze złóż diamentonośnych 

wymaga dużej dyscypliny. Kilku-

etapowy odzysk diamentów (kru-

szenie i rozdrabnianie wydobytego 

materiału, separacja diamentów od 

pokruszonej skały diamentonośnej, 

odzysk diamentów z koncentratu) 

odbywa się w specjalnych zakładach 

przetwórczych, które produkują set-

ki milionów to odpadów skalnych 

(drobne lub grube). Odpady drob-

ne, w czasie czyszczenia instalacji, 

są wyłapywane przez specjalne sita, 

zagęszczane i przepompowywane do 

specjalnych urządzeń odzyskujących 

z otrzymanego szlamu wodę, używa-

ną w dalszym procesie technologicz-

nym. Odpady grube są przesiewane 

przez specjalne sita, dostarczane do 

wydzielonych zakładów, odpowied-

nio przetwarzane i wywożone na za-

bezpieczone hałdy zanieczyszczające 

i zaśmiecające środowisko (fi g. 16).

DROGIE DIAMENTY
Szybki rozwój rynku diamentów 

oraz znaczny postęp technologiczny, 

związany z produkcją kamieni synte-

tycznych czy poprawianiem ich właś-

ciwości optycznych, wymusza stały 

rozwój nowych technik badawczych 

i nowych metod ich produkcji, np. 

Microwave Plasma Chemical Vapo-

ur Deposition. Następuje znaczny 

wzrost popytu i podaży, czego przy-

kładem może być fi rma IIa Technolo-

gies, która otworzyła w marcu 2018 r. 

w Singapurze największe na świe-

cie laboratorium syntezy diamen-

tów (patrz Diamond News) (fi g. 17). 

Fig. 17. Laboratorium 

badawcze fi rmy 

IIaTechnologies. 

www.2atechnologies.com

sięcy najbiedniejszych obywateli 

Afryki. Produkowane w warunkach 

ekologicznych, nie powodują nieod-

wracalnych szkód w środowisku na-

turalnym człowieka oraz zniszczeń 

w świecie fauny i fl ory. Cena synte-

tyków, wraz z postępem technolo-

gicznym, będzie coraz niższa, a cena 

diamentów naturalnych w związku 

z wyczerpywaniem się złóż będzie 

coraz wyższa. 

Hala produkcyjna mieści 200 sztuk 

urządzeń służących do produkcji 

najczystszych diamentów synte-

tycznych typu IIa metodą MPCVD. 

Podobne inwestycje mają miejsce 

w Chinach i Indiach. Prawdopodob-

nie za kilka czy kilkanaście lat mię-

dzynarodowy rynek obrotu diamen-

tami zostanie opanowany przez tanie 

diamenty syntetyczne, a kamienie 

naturalne wysokiej jakości, których 

podaż maleje, staną się towarem luk-

susowym i bardzo drogim. 

PODSUMOWANIE
Dla klientów kupujących diamen-

ty syntetyczne dają one gwarancję, że 

są bezkrwawe, apolityczne, a ich pro-

dukcja nie powoduje 

konfl iktów zbrojnych, 

wojen oraz nie przy-

czynia się do śmierci 

i kalectwa wielu ty-

Najlepszym podsumowaniem fe-

lietonu może być opinia Th ierrego Sil-

bera, właściciela fi rmy Madestones® 

– największego europejskiego dys-

trybutora diamentów wytwarzanych 

laboratoryjnie, którą wyraził w udzie-

lonym mi w zeszłym roku wywia-

dzie: „Diamenty laboratoryjne mają już 

w krajach zachodnich swoje miejsce 

w każdym sklepie jubilerskim, oferującym 

klientowi niekonwencjonalny i nowator-

ski wybór, na jaki zasługuje podczas za-

kupu biżuterii diamentowej. Nie są sub-

stytutem diamentów naturalnych, lecz 

nową i bardzo użyteczną dla nich alter-

natywą handlową. Są po prostu nowym 

rodzajem diamentu, który w najbliż-

szym czasie opanuje rynki światowe”. 

FELIETON

17



18

ARTYKUŁ RECENZOWANY

TEKST: TOMASZ SOBCZAK



19

1. Diamenty surowe o zróżnicowanych kształtach i jakości. www.igc.com

Autor omawia 
klasyfi kację 
diamentów surowych 
według masy, barwy, 
czystości 
i „wzorca” (kształtu) 
oraz sortowanie 
kamieni ze względu 
na przeznaczenie 
i charakterystykę.

ARTYKUŁ RECENZOWANY

Na światowy rynek jubilerski 

wprowadzanych jest kilka mi-

lionów karatów diamentów suro-

wych rocznie. Są to diamenty o zróż-

nicowanej jakości, przede wszystkim 

w odniesieniu do takich cech jak: 

wielkość, barwa, czystość i kształt. 

Aby ułatwić zakup właściwego do 

celów jubilerskich i zdobniczych su-

rowca, a także ujednolicić ceny po-

szczególnych, określonych kategorii 

jakościowych opracowano ścisłe za-

sady ich klasyfikacji. Diamenty dzie-

lone są na odpowiednie grupy jakoś-

ciowe, dla których przyjmowane są 

określone ceny hurtowe. Pozwala to 

na zachowanie pewnej równowagi 

cenowej, niezależnie od źródła po-

chodzenia diamentów.

Rynek obrotu diamentami jest 

obecnie zdominowany przez kon-

cern De Beers Consolidated Mines, 

Ltd, który działa na rynku poprzez 

całkowicie zależne od niego spółki 

i fi rmy córki. Jedną z nich jest Cen-

tral Selling Organisation (CSO) po-

wiązana z De Beers i De Beers Cen-

tenary AG, stworzona celem zakupu, 

sortowania, wyceny i sprzedaży dia-

mentów surowych. Diamenty jubiler-

skie sprzedawane są przez Diamond 

Trading Company, Ltd., natomiast 

diamenty przemysłowe przez De 

Beers Industrial Diamond Division. 

W 1992 r. CSO, która powstała na 

drodze przekształceń i reorganiza-

cji z Diamond Syndicate i Diamond 

Corp., Ltd., sprzedaje ponad 80% 

światowej produkcji diamentów su-

rowych. Jej zadaniem jest regulacja 

rynku diamentów surowych, a do-

tyczy to głównie gromadzenia zapa-

sów, monitorowanie zapotrzebowa-

nia i ustalanie cen. 

Diamond Trading Company, Ltd. 

(DTC) powstała w 1934 r. w celu 

sortowania, wyceny i sprzedaży dia-

mentów surowych w imieniu ich pro-

ducentów. W 1977 r. w wyniku reor-

ganizacji utworzono oddział Central 

Selling Organization (CSO) – CSO 

Valuation AG, który przejął zadania 

DTC. Obecnie DTC nadzoruje dys-

trybucję i sprzedaż diamentów su-

rowych dla hurtowników współpra-

cujących z CSO. Proces sortowania 

gwarantuje poprawną wycenę całej 

produkcji oraz zapewnia ich dostar-

czanie do klientów DTC, którzy sta-

nowią grupę największych na świecie 

pośredników diamentów. Na rzecz 

DTC pracują 4 koncesjonowane biu-

ra zajmujące się sortowaniem dia-

mentów w: Gaborone (Botswana), 

Kimberley (RPA), Windhoek (Nami-

bia) i Londynie (Anglia).

De Beers Industrial Diamond 

Division (DEBID) jest fi lią De Be-

ers i De Beers Centenary AG, zaj-

mującą się sprzedażą naturalnych 

i syntetycznych diamentów przemy-

słowych. DEBID posiada centra ba-

dawcze i naukowe, zakłady produkcji 

diamentów syntetycznych, zajmuje 

się technicznym wsparciem wielu 

przedsiębiorstw związanych z prze-

mysłem diamentowym w Europie, 

Azji i RPA (m.in. De Beers Diamond 

Research Laboratory) oraz posiada 

biura sprzedaży na całym świecie. 
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Surowe diamenty jubilerskie do-

starczane z kopalni są sortowane 

przez DTC na kilka tysięcy kategorii, 

a w procesie tym klasyfi kuje się ka-

mienie według:

1) masy (wielkości) – ilości kamieni 

na jeden karat masy;

2)  barwy (skali barwy);

3)  czystości (klasy czystości);

4)  „wzorca” kształtu (kształt, sto-

pień trudności oszlifowania). 

Tab. 1. Numeracja sit stosowanych do sortowania diamentów surowych według wielkości

Numer 

sita

Średnica 

oczek 

[mm]

Masa

[ct]

Ilość sztuk 

na karat

Numer 

sita

Średnica 

oczek 

[mm]

Masa

[ct]

Ilość sztuk 

na karat

+0-1,5 1,1 0,0066 200 +11-11,5 2,7 0,0774 16

+1,5-2,5 1,2 0,0086 150 +11,5-12 2,8 0,0837 15

+2,5-3,5 1,25 0,0098 125 +12-12,5 2,9 0,0983 13

+3,5-4 1,3 0,0125 110 +12,5-13 3,0 0,1100 11

+4-4,5 1,4 0,0136 90 +13-13,5 3,1 0,1177 10

+4,5-5 1,5 0,0145 80 +13,5-14 3,2 0,1290 9

+5-5,5 1,5+ 0,0157 70 +14-14,5 3,3 0,1457 8

+5,5-6 1,6 0,0188 50 +14,5-15 3,4 0,1533 7,5

+6-6,5 1,7 0,0211 48 +15-15,5 3,5 0,1646 7

+6,5-7 1,8 0,0267 45 +15,5-16 3,65 0,1820 6

+7-7,5 1,9 0,0305 35 +16-16,5 3,7 0,1989 5,5

+7,5-8 2,0 0,0347 33 +16,5-17 3,8 0,2060 5,2

+8-8,5 2,1 0,0418 30 +17-17,5 3,9 0,2300 4,7

+8,5-9 2,2 0,0464 25 +17,5-18 4,0 0,2480 4,5

+9-9,5 2,3 0,0511 22 +18-18,5 4,1 0,2560 4,2

+9,5-10 2,4+ 0,0581 20 +18,5-19 4,2 0,2650 4

+10-10,5 2,5+ 0,0651 18 +19-19,5 4,3 0,3000 3,7

+10,5-11 2,6 0,0726 17 +19,5-20 4,4 0,3200 3,3

+/- 10% +/- 10%

Nazwa handlowa Skala barw według 

GIA

Charakterystyka diamentów

Bezbarwne (Ice, blue 

white, over blue)

D-E-F Bezbarwne zwane „białymi“

Prawie bezbarwne G-H Wyglądają jakby były brudne (mlecznobiałe)

Prawie bezbarwne I-J Wyglądają na lekko żółte z jaśniejszym centrum

Lekko zabarwione K-L-M Barwa żółtawa

Bardzo lekko żółte do 

żółtych

N-Z Różne odcienie barwy żółtej

Barwy fantazyjne Barwa fantazyjna żółta, cytrynowa, kanarkowa, pomarańczowa, 

koniakowa, brązowa, różowa, zielonkawa 

Tab. 2. Klasyfi kacja diamentów surowych ze względu na barwę

Powyższa klasyfi kacja prowadzo-

na jest zwykle w sposób tradycyjny 

(sita, lupy, wzorce barwy i kształtu 

itp.), jednak od 1972 r. DTC stosu-

je zautomatyzowane technologie do 

sortowania małych kamieni. 

Wszystkie wprowadzane do obro-

tu diamenty surowe posiadają Certy-

fi kat Procesu Kimberley (Kimberley 

Process Cerifi cate), wskazujący na 

legalne pochodzenie diamentów.

MASA WIELKOŚĆ 
ang. Weight

Do sortowania małych dia-

mentów surowych (o masie do ok. 

0,32 ct) według wielkości, stosuje się 

specjalne sita o numeracji od 0 do 20 

(tab. 1), natomiast kamienie większe 

sortuje się przy pomocy wag karato-

wych. Diamenty o masie od 0,66 do 

10,79 karatów są sortowane na od-

powiednie kategorie wagowe przy 

ARTYKUŁ RECENZOWANY
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2. Sortowanie diamentów w kopalni Mir (Jakucja). www.alrosa.ru

zastosowaniu specjalnej technologii 

wprowadzonej przez DTC, zwanej 

sortowaniem „na miarę” lub „pod 

zamówienie”. Diamenty o masie po-

wyżej 10,80 karata są klasyfi kowane 

jako „duże” lub „specjalne kamienie”, 

a każdy z nich jest indywidualnie wa-

żony i oceniany przez eksperta. 

Do szybkiego sortowania więk-

szych diamentów i większej liczby 

diamentów, stosowane są specjalne 

sita piętrowe. W chromowanym cy-

lindrze umieszczone są sita, jedno 

nad drugim, o zmniejszającej się od 

góry numeracji, np. od +23 do +1.

BARWA ang. Colour
Barwa należy do najbardziej spe-

cyfi cznych i równocześnie do najważ-

niejszych cech jakościowych diamen-

tów. Ponieważ liczba odcieni barw 

jest bardzo duża, szacowaniu pod-

daje się tylko te barwy, które w dia-

3. Zróżnicowana wielkość oktaedrycznych kryształów. www.diamondproducers.com

4. Diamenty posortowane według wiel-

kości. www.alrosa.ru

mentach występują najpowszechniej 

lub z komercyjnego punktu widzenia 

mają największe znaczenie. Barwy 

te, zwane często typowymi, mają 

odcienie od bezbarwnego (najczyst-

sza biel) do żółtego (stonowana biel) 

o różnym stopniu nasycenia barwą; 

także jasne odcienie barwy brązowej 

lub szarej (lekko brązowe i lekko sza-

re). One to właśnie tworzą tzw. „sze-

reg żółtości” i podlegają ocenie.

W odróżnieniu od barw typo-

wych, gemmolodzy wyróżniają gru-

pę „barw fantazyjnych” (ang. Fancy 

colours). Diamenty należące do tej 

grupy barw wyróżniają się dużym 

nasyceniem barwą i znaczną jaskra-

wością; są to jednak diamenty rzad-

ko spotykane w przyrodzie. Barwa 

fantazyjna jest terminem ogólnym 

powszechnie używanym do opisu 

diamentów naturalnych zabarwio-

nych na żółto, brązowo lub szaro 

o niższym stopniu jasności i/lub in-

tensywniejszym nasyceniu niż ka-

mieni wzorcowych „Z” (według kla-

syfi kacji GIA stopień barwy leży po-

niżej stopnia „Z”, na skali IDC poni-

żej „Stonowany 4”) oraz wszystkich 

innych naturalnych zabarwionych 

diamentów o wyraźnym odcieniu. Do 

diamentów o barwach fantazyjnych 

zalicza się więc diamenty brązowe, 

czerwone, fi oletowe, niebieskie, ró-

żowe, zielone, intensywnie żółte i in. 

o barwach mieszanych (amarantowe, 

szampańskie itp.). 

Diamenty surowe ze względu na 

barwę dzieli się na trzy kategorie 

(tab. 2):

1)  bezbarwne;

2)  lekko zabarwione;

3)  barwne.

Barwy diamentów, zależne od 

przynależności do danego typu, ze-

stawiono w tab. 3.

KAMIENIE BEZBARWNE
W języku profesjonalistów, 

w przypadku diamentów bezbar-

wnych mówimy o kamieniach „bia-

łych”. Do tej klasy zalicza się naj-

droższe kamienie o barwie D-E-F 

(zwane „lodem” (ang. Ice)). Określa 

się ją mianem „zimnej”, tzn. białej 

o bardzo lekkim nasyceniu barwą 

niebieską, lub mianem „niebiesko 

białej” (ang. Blue white). Niektóre 

z tych kamieni, ze względu na silną 

ARTYKUŁ RECENZOWANY
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BARWA

Typ I (domieszka azotu) Typ II (domieszka boru)

a b a b

Bezbarwne E-I, 

Capes, brązowe, 

różowe, zielon-

kawe

Żółta, fantazyjna 

żółta, cytryno-

wa, kanarkowa, 

pomarańczowa, 

koniakowa 

Bezbarwne D, 

brązowe, różowe

Niebieska

KAMIENIE BARWNE
Kamienie należące do tej gru-

py reprezentują przeważającą część 

diamentów surowych, w dodatku 

bardzo zróżnicowaną pod względem 

barwy: od żółtej o różnym nasyceniu 

(ang. Capes), przez brązową do barw 

fantazyjnych.

Diamenty Capes można podzielić 

na 4 kategorie:

1)  bardzo, bardzo lekko żółte (ang. 

Silver Cape);

2)  bardzo lekko żółte (ang. Light 

Cape);

3)  żółte (ang. Cape tinted);

4) intensywnie żółte (ang. Dark 

Cape).

Do diamentów brązowych zalicza 

się kamienie o różnych odcieniach 

barwy brązowej, przy czym jasnobrą-

zowe stosowane są w jubilerstwie, 

natomiast ciemnobrązowe są często 

poprawiane (noszą nazwę diamen-

tów TTLB) lub używane do celów 

przemysłowych. Do tej kategorii za-

licza się również diamenty różowe 

(szaroróżowe, brązowo różowe itd.), 

zielonkawe oraz kamienie określane 

mianem „koniakowych” lub „bur-

sztynowych”.

Do diamentów barwnych zalicza 

się kamienie o barwach fantazyjnych 

(poza barwami wymienionymi po-

wyżej).

CZYSTOŚĆ ang. Clarity
Czystość kryształu surowego 

określa ilość, położenie, charakter, 

barwa i typ inkluzji znajdujących się 

w kamieniu, które po oszlifowaniu 

będą miały wpływ na jego klasę czy-

stości i brylancję. 

Wyróżnia się dwie kategorie dia-

mentów: „gem” (diament jubilerski) 

i „near gem” (diament prawie jubi-

lerski). Pierwsza z nich to kamienie 

wysokiej jakości, zwykle o czystości 

FL-SI, natomiast kamienie należące 

do drugiej kategorii mają czystość 

P1-P3 lub zaliczane są do kamieni 

przemysłowych.

Wyróżnia się 7 klas czystości dia-

mentów surowych:

Klasa czystości FL (ang. „Flaw-

less”) („Czyste bez skazy”) – diamen-

Tab. 3. Typy diamentów surowych i odpowiadające im barwy 

5. Surowe diamenty o barwach fantazyjnych. www.annamoltkehuitfeldt.com 

6. Surowe diamenty o fantazyjnej barwie żółtej. www.petradiamonds.com
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fl uorescencję, mogą wydawać się lek-

ko mlecznobiałe w świetle dziennym. 

Nazywane „ponad niebieskimi” (ang. 

Over blue) mają niższą wartość ko-

mercyjną, ponieważ po oszlifowaniu 

wydają się „martwe”, nie wykazując 

efektu dyspersji („ognia”, „życia”).

KAMIENIE STONOWANE 
lekko zabarwione

Diamenty należące do tej grupy 

dzieli się na dwie podgrupy: lekko 

i silnie stonowane. Pierwszą grupę 

o barwie G-H-I określamy mianem 

„komercyjnie białe”.

22
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ty wolne od charakterystycznych 

znamion wewnętrznych (inkluzji).

Klasa czystości VVS (ang. Very 

very small inclusion(s)) – diamenty 

mają bardzo, bardzo małe znamio-

na wewnętrzne, niezmiernie trudno 

zauważalne przy 10 × powiększeniu 

(dodatkowy podział klasy na podkla-

sy VVS1 i VVS2 determinują: wiel-

kość, położenie i liczba znamion). 

Klasa czystości VS (Very small 

inclusion(s)) – diamenty mają bar-

dzo małe znamiona wewnętrzne ra-

czej trudno lub stosunkowo łatwo 

zauważalne przy 10 × powiększeniu 

(dodatkowy podział na podklasy VS1 

i VS2 determinują: wielkość, położe-

nie i liczba znamion). 

Klasa czystości SI (Small inclu-

sion(s)) – diamenty o znamionach 

wewnętrznych, łatwo lub bardzo ła-

two zauważalnych przy 10 × powięk-

szeniu (dodatkowy podział na pod-

klasy SI1 i SI2 determinują: wielkość, 

położenie i liczba znamion). 

Klasa czystości P1 (Pique prim) 

– diamenty o znamionach wewnętrz-

nych trudno zauważalnych dla nie-

uzbrojonego oka, nie wpływają na 

efekt brylancji. 

Klasa czystości P2 (Pique secun-

dum) – diamenty zawierają duże 

i/lub liczne znamiona wewnętrzne, 

dobrze widoczne nieuzbrojonym 

okiem, obniżające nieznacznie bry-

lancję diamentu. 

Klasa czystości P3 (Pique tertium) 

– diamenty zawierają duże i/lub licz-

ne znamiona wewnętrzne, bardzo 

dobrze widoczne nieuzbrojonym 

okiem, obniżające w sposób znaczą-

cy brylancję diamentu.

„WZORZEC”KSZTAŁT 
ang. The shape

Termin „wzorzec” jest używany 

przez DTC w odniesieniu do kształ-

tu diamentu surowego, który ma 

później zasadniczy wpływ na kształt

i wielkość diamentu oszlifowanego, 

a więc bezpośrednio na jego cenę. 

Kryształy sześcienne, ośmiościen-

ne i dwunastościenne, przeznaczo-

ne na szlif brylantowy, gwarantują 

najmniejszy ubytek masy podczas 

szlifowania, stąd ich najwyższa cena. 

7. Badanie czystości diamentów oktaedrycznych. www.alrosa.ru
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Kryształy wydłużone, są niżej cenio-

ne, nadają się na szlify fantazyjne 

(łezka, markiza, bagieta i in.).

Klasyfi kacja diamentów suro-

wych, ze względu na „wzorzec”, ma 

na celu ocenę kryształów pod wzglę-

dem możliwości ich cięcia i obróbki. 

Wyróżnia się 6 kategorii kamieni 

(tab. 4):

Sawable – termin odnosi się do 

kryształów oktaedrycznych (sawab-

le 1) i dodekaedrycznych (sawable 

2), które po przecięciu dają dwa ka-

mienie i umożliwiają jak największy 

uzysk masy.

Spotted – termin odnosi się do 

zanieczyszczonych kryształów ok-

taedrycznych i dodekaedrycznych, 

które po odcięciu części z inkluzjami 

stają sawable.

Macle – kryształy zbliźniaczone 

o ściśle określonej grubości.

Makeable (maakbaar) – termin 

określa kryształy gorszej jakości 

(uszkodzone oktaedry lub dodekae-

dry) oraz kamieni płaskie i zbliźnia-

czone. W porównaniu do kamieni 

sawable wymagają więcej pracy przy 

obróbce i dają mniejszy uzysk masy 

kamieni fi nalnych.

Cleavages – kryształy uszkodzo-

ne i/lub zdeformowane, które przed 

oszlifowaniem wymagają połupania.

Fancies – kryształy o kształtach 

fantazyjnych.

Wartość kryształów diamentów 

ze względu na kształt i barwę, w po-

równaniu do ceny bazowej przyjętej 

za 100% (dodekaedr, barwa D-E-F), 

zestawiono w tab. 5.

8. Diament surowy 

o czystości SI. 

www.thegraduate-

gemologist.com
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SORTOWANIE DIAMENTÓW 
SUROWYCH ZE WZGLĘDU 
NA PRZEZNACZENIE

Diamenty surowe ze względu na 

przeznaczenie dzieli się na 3 kategorie:

1) diamenty jubilerskie (ang. Gem 

Diamonds);

2) diamenty przemysłowe (ang. In-

dustrial Diamonds);

3) proszki diamentowe (ang. Dia-

mond powders).

Diamenty jubilerskie stanowią 

19%, natomiast diamenty przemy-

słowe 81% światowej produkcji dia-

mentów.

Posortowane surowe diamenty 

jubilerskie są sprzedawane w gru-

pach (lotach), które mogą stanowić 

zestawy: 

1) mieszane o zróżnicowanej wielko-

FORMA

Dodekaedr (okrągły) Cena bazowa 100%

Oktaedr (kryształ) - 10%

Oktaedr z widocznymi inkluzjami - 20%

Bliźniak (oktaedr, dodekaedr) - 30%

BARWA

Bezbarwne (Ice) D-E-F Cena bazowa 100%

Prawie bezbarwne G-H - 10%

Prawie bezbarwne-lekko zabarwione I-J-K - 20-40%

Lekko brązowe - 40%

Ciemnobrązowe - 60%

Tab. 5. Wartość kryształów diamentów ze względu na kształt i barwę
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CHARAKTERYSTYKA

Sawable-1

SW-1

Sawable-2

SW-2

Spotted-1

SPT-1

Spotted-2

SPT-2

Oktaedr, dodekaedr Oktaedr, dodekaedr Oktaedr, dodekaedr Oktaedr, dodekaedr

Bez inkluzji Niewielkie inkluzje Niewielkie inkluzje do usu-

nięcia (duża część kamienia 

jest czysta)

Znaczne inkluzje do usunięcia 

(niewielka część kamienia jest 

czysta)

Barwa dowolna Barwa dowolna

Czystość VVS Czystość VVS, VS

Uzysk ok. 45% Uzysk ok. 38-40%

Tab. 4. Sortowanie diamentów surowych ze względu na „wzorzec”

ści, kształcie, barwie i czystości; 

2) selekcjonowane ze względu, np. 

na wielkość lub kształt lub barwę 

lub czystość, pod konkretne za-

mówienie; 

3) o określonej wielkości, kształcie, 

barwie i czystości.

DIAMENTY JUBILERSKIE
Diamenty jubilerskie charakte-

ryzują się preferowanym kształtem, 

bardzo dobrą lub dobrą barwą i czy-

stością. Stosowana jest przy tym 

bardzo prosta nomenklatura. Na 

przykład w przypadku diamentów 

o kategorii wielkościowej równej lub 

większej od 1 karata, najpiękniejsze 

kryształy o dobrze wykształconej 

postaci oktaedrycznej określane są 

mianem „kamienia” (ang. Stone). 

Uwzględniając wszystkie cechy 

brane pod uwagę przy ich klasyfi kacji, 

wyróżnia się następujące kategorie:

Closed stones (symetryczne, 

kształtne) – kryształy diamentów 

o dobrej symetrii i barwie, wolne od 

wad wewnętrznych i pęknięć przy 

obserwacji nieuzbrojonym okiem, 

odpowiednie do szlifowania.

Spotted stones (nakrapiane) – 

kryształy diamentów o widocznych 

wadach wewnętrznych, które jednak 

mogą zostać usunięte w wyniku szli-

fowania.

Macled stones (bliźniaki) – krysz-

tały zbliźniaczone o ściśle określonej 

grubości, które mogą być łupane lub 

bezpośrednio szlifowane.

Irregular stones (nieregularne) – 

zdeformowane ośmiościany lub dwu-

nastościany foremne przydatne do 

łupania lub bezpośredniej obróbki.

Cleavable stones – kryształy, któ-

re przed oszlifowaniem wymagają 

połupania.

Coated stones (utlenione) – 

kryształy pokryte powłoką tlenków 

żelaza, które przed oszlifowaniem 

wymagają oczyszczenia powierzch-

ni. Ocena czystości przed obróbką 

wymaga oszlifowania, po przeciwle-

głych stronach kryształu, dwóch ma-

łych faset zwanych „oknami”.

Frosted stones (mrożone) – krysz-

tały pokryte mętną przeświecającą 

powłoką powstałą w wyniku korozji 

spowodowanej agresywnymi czynni-

kami zewnętrznymi.

Milky stones (mleczne) – kryszta-

ły mętne, słabo przeświecające. 
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9. Przykłady kształtów surowca diamentowego. 

www.stornowaydiamonds.com

10. Oktaedryczne kryształy diamentów. 

www.diamondproducers.com

11. Wysokiej jakości lot kryształów diamentów „sawable”. 

www.aurum.co.nz

ARTYKUŁ RECENZOWANY

CHARAKTERYSTYKA

Macle Makable-1

MK-1

Makable-2

MK-2

Cleavage-1

CL-1

Cleavage-2

CL-2

Inkluzje niewielkie 

lub widoczne

Bez inkluzji Inkluzje niewielkie 

lub widoczne

Czystość VVS Czystość VS, SI1

Uzysk ok. 42% Uzysk ok. 33% Łupane na dwie czę-

ści o dobrej jakości

Łupane na kilka części o 

dobrej jakości

Blocks (kloce) – kryształy o nie-

określonej orientacji zbliżone kształ-

tem do Irregulars.

Flat stones (płaskie) – kryształy 

płaskie zbliżone kształtem do pły-

tek, niekiedy zbliźniaczone.

Chips (wióry) – kryształy płaskie, 

uszkodzone i/lub zdeformowane 

o masie poniżej 1 karata.

Sands (piasek) – małe kryształy 

o masie poniżej 0,10 ct, zwykle szli-

fowane niepełnym szlifem brylanto-

wym 8/8.

Common goods (pospolite) – 

kryształy niskiej jakości na granicy 

jakości pomiędzy diamentami jubi-

lerskimi a przemysłowymi.

Rejection stones (odpad) – krysz-

tały poza klasyfi kacją.
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SORTOWANIE DIAMENTÓW 
SUROWYCH ZE WZGLĘDU 
NA CHARAKTERYSTYKĘ

Diamenty surowe kupowane 

z różnych kopalni na całym świe-

cie, ze względu na swój charaktery-

styczny kształt lub barwę są łatwe do 

identyfi kacji. Partie takich kamieni 

(loty), których pochodzenie możemy 

określić (np. kamienie zairskie, an-

golskie, kamienie z kopalni Premier 

itd.), nazywamy „oryginalnymi”.

Pochodzenie kamieni nie ma 

wpływu na jego przeznaczenie, wiel-

kość, barwę czy kształt, ma jednak 

duży wpływ na ich cenę. Surowiec 

pochodzący z niektórych krajów czy 

kopalni jest bardziej preferowany 

i wyżej ceniony.

Generalnie kamienie „oryginalne” 

możemy podzielić na 8 kategorii:

Closed (symetryczne, kształtne) 

– kryształy symetryczne, dobrze 

wykształcone; nazwa odnosi się do 

ładnego wyglądu kryształu. W tej ka-

tegorii kryształy oktaedryczne nazy-

wane są „kryształami” (ang. Crystal), 

a dodekaedryczne „okrągłymi” (ang. 

Rounds).

Spotted (nakrapiane) – krysz-

tały zaokrąglone lub oktaedryczne, 

o widocznych wadach wewnętrznych, 

które jednak mogą zostać usunięte w 

wyniku szlifowania. Są szlifowane 

raczej ze względu na masę niż bar-

wę lub czystość, która nie przekracza 

klasy SI.

Irregular (nieregularne) – krysz-

tały o dowolnym kształcie z wyjąt-

kiem oktaedrów i dodekaedrów; są 

dzielone na kryształy płaskie (ang. 

Flats), podłużne (and. Long stones) 

lub wióry (ang. Chips).

Blocks (kloce) – kryształy zbli-

żone kształtem do Irregulars, znie-

kształcone zewnętrznie, mogą być 

szlifowane bez uprzedniego cięcia.

Naats – termin holenderski ozna-

czający cienkie, płaskie i zbliźniaczo-

ne kryształy, kształtem zbliżone do 

trójkątnych płytek, często zaliczane 

do kategorii „fl ats”.

Boort (bort) – kamienie o prze-

znaczeniu przemysłowym (narzę-

dzia, proszki).

Industrial (przemysłowe) – ka-

mieni o przeznaczeniu przemysło-

wym (narzędzia tnące, skrawające, 

ścierne), niekiedy również szlifowane 

niepełnym szlifem brylantowym 8/8.

Near gems (diament prawie jubi-

lerski) – nowa kategoria diamentów 

surowych, głównie pochodzenia au-

stralijskiego lub zairskiego, wprowa-

dzona w 1985 r. przez pośredników 

hurtowych w celu zwiększenia po-

daży surowca jubilerskiego. Udział 

tej kategorii surowca spowodował 

wzrost produkcji diamentów jubiler-

skich o ponad 17% w 1985 r., jednak 

przeciętnie wynosi ok. 4% produkcji 

światowej.

13. Diamenty przemysłowe. www.newmedialisa.com

ARTYKUŁ RECENZOWANY

Autor jest Przewodniczącym Polskiego Towarzy-

stwa Gemmologicznego, ekspertem diamentów 

GIA (USA), DGemG (RFN), IGI (Belgia) i PTGem 

(Polska), gemmologiem dyplomowanym GG (USA), 

FGG (RFN) i GDP (Polska), biegłym sądowym Sądu 

Okręgowego w Warszawie, rzeczoznawcą Państwo-

wej Inspekcji Handlowej oraz biegłym skarbowym 

Izby Skarbowej w Warszawie. 

12. Loty kryształów oktaedrycznych posortowane na 

różne kategorie według wielkości, barwy i czystości. 

www.diamondproducers.com
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ARTYKUŁ RECENZOWANY

TEKST: TOMASZ SOBCZAK

Artykuł omawia przyczyny powstawania żółtej barwy 
diamentów, rodzaje barw i systemy ich oceny, a także 
klasyfi kację i wycenę kamieni o żółtych barwach 
fantazyjnych.
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Soczyste i intensywne barwy 

nastrajają nas optymistycznie, do-

dają nam energii i animuszu. Kolo-

ry działają na nasze zmysły i wpły-

wają na nasze uczucia. J.W. Goethe 

pisał, że „tylko poprzez naszą duszę 

poznajemy ten świat w kolorowym 

blasku”. Od kilku lat obowiązująca 

moda preferuje właśnie potrzebę 

noszenia się kolorowo – barwna gar-

deroba i dodatki. Podobnie wygląda-

ją światowe trendy w modzie jubi-

lerskiej obserwowane na wszystkich 

liczących się wystawach i imprezach 

targowych we Włoszech, Francji, 

Niemczech, USA, Chinach i Indiach. 

Projektanci coraz częściej prezen-

tują swoje śmiałe kolekcje biżuterii 

z barwnymi diamentami, które 

stwarzają projektantom duże możli-

wości promowania nowego designu 

w sztuce złotniczej. 

Obecnie wśród elit fi nanso-

wych świata panuje moda na dia-

menty barwne. Diamenty naturalne 

o barwach fantazyjnych (kanarkowa, 

zielona, różowa, niebieska czy czer-

wona), szczególnie o wysokiej inten-

sywności barwy, są niezwykle rzadkie 

i osiągają w ostatnich latach, na au-

kcjach domów aukcyjnych Chriestie’s 

i Sotheby’s, niebotyczne ceny.

Na rynku jubilerskim dostępne są 

dwa rodzaje diamentów barwnych: 

naturalne i syntetyczne. 

Diamenty syntetyczne charak-

teryzują się wspaniałymi barwami 

i rozsądnymi cenami w porównaniu 

do kamieni naturalnych. Wynika to 

stąd, że przy procesie ich syntezy 

hodowaniu korzysta się z wielolet-

nich badań naukowych i doświad-

czeń uczonych, a nowoczesny sprzęt 

i technologia XXI w. pozwalają otrzy-

mywać diamenty o szerokiej gamie 

barw, urokliwe, powabne i fascynu-

jące. 

 

PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
BARWY DIAMENTÓW 
NATURALNYCH 
I SYNTETYCZNYCH

Idealne kryształy diamentów, 

o doskonałej strukturze odpowia-

dającej wymaganiom symetrii prze-

strzennej, pozbawione defektów 

budowy i in., są całkowicie „przezro-

czyste” dla widzialnego zakresu wid-

ma (światła białego). W przyrodzie 

takich idealnych kryształów nie spo-

tyka się. Zwykle mamy do czynienia 

z kryształami rzeczywistymi, o struk-

turze mniej lub więcej zdefektowa-

nej, będącej przyczyną powstawania 

barwy. 

Największy wpływ na własności 

optyczne diamentów, zwłaszcza ich 

barwę, mają defekty sieciowe, głów-

nie: 

●  defekty elektronowe, związane 

z błędami struktury elektrono-

wej;

● defekty typu fononów (centra 

barwne), związane z drganiami 

sprężystymi atomów wokół ich 

położeń równowagi. 

(pomiędzy pasmem walencyjnym 

a pasmem przewodnictwa) od-

dzielny poziom donorowy o energii 

Ed = 4,0 eV (fi g. 1 a). Poziom ten, 

w wyniku drgań cieplnych sieci kry-

stalicznej ulega poszerzeniu, w związ-

ku z czym wartość przerwy ener-

getycznej obniża się z Ed = 4,0 eV 

do Ed’ = 2,2 eV (fi g. 1 b). Kwanty pro-

mieniowania o energii wyższej od 

2,2 eV mogą więc wzbudzać elektro-

ny z poziomu donorowego do pasma 

przewodnictwa; w rezultacie staje się 

możliwa absorpcja promieniowania 

w niebieskim i fi oletowym obszarze 

widma. Jej wynikiem jest żółta barwa 

diamentów, niezależnie od tego, czy 

jony azotu występują naturalnie, czy 

są domieszkowane w procesie synte-

zy. Dalsze zwiększanie koncentracji 

Fig. 1. Poziomy donorowe jonu azotu: 

a – poziom o przerwie energetycznej 

4,0 eV, b – poziom poszerzony o prze-

rwie energetycznej 2,2 eV.

ARTYKUŁ RECENZOWANY

DEFEKTY 
ELEKTRONOWE

Defekty elektronowe występują-

ce w diamentach, związane są głów-

nie z obecnością domieszek azotu 

(N) i boru (B). Pięciowartościowe 

jony azotu o konfi guracji elektrono-

wej 1s22s22p3, zastępujące atomy 

węgla w sieci krystalicznej diamen-

tu, mają w stosunku do tych ato-

mów o jeden elektron więcej; sta-

nowią więc domieszki donorowe. 

Dodatkowy, wolny elektron tworzy 

w obszarze przerwy energetycznej 

jonów azotu do ok.0,1% prowadzi 

do zielonej barwy diamentów. Przy 

dużej koncentracji jonów azotu wy-

stępuje już tak znaczne poszerzenie 

poziomu donorowego, że możliwa 

staje się całkowita absorpcja światła 

z zakresu widzialnego, a jej wynikiem 

jest czarna barwa kamieni. 
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CENTRA BARWNE
Spośród dużej liczby pierwiast-

ków śladowych, występujących 

w sieci krystalicznej diamentów w 

postaci domieszek, największą rolę 

w tworzeniu tzw. centrów barwnych 

spełnia azot. Jony azotu, zastępu-

jąc atomy węgla w sieci, tworzą pa-

ramagnetyczne centra barwne. Azot 

może występować w postaci poje-

dynczych jonów (atomów) lub czą-

stek złożonych z większej ich liczby. 

Pojedyncze atomy azotu lub cząstki 

dwu- i trójatomowe kreują w połą-

czeniu z dyslokacjami atomów węgla 

defekty typu fononów, umożliwiają-

ce absorpcję promieniowania z za-

kresu nadfi oletowego, widzialnego

i podczerwieni. W diamentach natu-

ralnych i syntetycznych centra bar-

wne mogą być również kreowane 

w wyniku naświetlania pierwiastka-

mi promieniotwórczymi, bombardo-

waniem cząstkami elementarnymi 

lub w wyniku podgrzewania, co pro-

wadzi do sztucznej zmiany barwy. 

Z gemmologicznego punktu wi-

dzenia najważniejszymi fononowy-

mi centrami barwnymi są centra 

związane z absorpcją światła w wi-

dzialnym zakresie widma lub bliskiej 

podczerwieni i nadfi oletu. Wśród 

nich wyróżnia się następujące centra 

barwne (barwa żółta) (fi g. 2, 3):

● typu N3 – centrum występujące 

w diamencie typu Ia, zbudowane 

z trzech atomów azotu otacza-

jących w jednej płaszczyźnie wa-

kans. Odpowiada za typową bar-

wę diamentów od bezbarwnych 

do żółtych, spektroskopowo daje 

linię absorpcji o maksimum dłu-

gości fali 415,2 nm („seria Cape”).

● typu VN4V – centrum występują-

ce w diamencie typu Ia, zbudowa-

ne z czterech atomów azotu wy-

stępujących w jednej płaszczyź-

nie z dwoma wakansami.

●  NV – centrum występujące 

w diamencie typu Ia, zbudowa-

ne z atomu azotu występującego 

z wakansem.

●  NVN – centrum występujące 

w diamencie typu Ia, zbudowane 

z ugrupowań par azotu w połą-

czeniu z wakansem.

● typu A – centrum występujące 

w diamencie typu IaA, zbudowa-

ne z ugrupowań par azotu.

● typu B – centrum występujące 

w diamencie typu IaB, zbudowa-

ne z ugrupowań czterech atomów 

azotu rozmieszczonych wokół 

wakansu.

●  typu C – centrum występujące 

w diamencie typu Ib, zbudowa-

ne z pojedynczych, izolowanych, 

bezładnie rozmieszczonych ato-

mów azotu.

Dodatkowo w widmie absorpcyj-

nym diamentów naturalnych i syn-

tetycznych występują charaktery-

styczne pasma absorpcji wywołane 

sztucznym napromieniowaniem lub 

wygrzewaniem:

●  pasmo 2,510 eV – centrum zwią-

zane z obecnością domieszki ni-

klu (katalizator), o maksimum 

absorpcji dla promieniowania 

o długości fali 494 nm, występu-

jące często w syntetycznych dia-

mentach żółtych.

●  pasmo 595 nm – centrum po-

wstałe w wyniku sztucznego na-

promieniowania i wygrzewania, o 

maksimum absorpcji dla promie-

niowania o długości fali 595 nm, 

występujące często w syntetycz-

nych diamentach żółtych, niebie-

skich, zielonych i różowych.

●  pasmo NV- – centrum powstałe 

w wyniku sztucznego napromie-

niowania i wygrzewania, o mak-

simum absorpcji dla promienio-

wania o długości fali 637 nm, 

występujące w syntetycznych 

diamentach żółtych (często), zie-

lonych i różowych.

● pasmo GR1 – centrum powstałe 

w wyniku sztucznego napromie-

niowania, o maksimum absorpcji 

dla promieniowania o długości 

fali 429 nm, występujące w syn-

tetycznych diamentach żółtych, 

niebieskich, zielonych i różowych 

(bardzo często).

ŻÓŁTE DIAMENTY 
NATURALNE

Barwa żółta, zróżnicowana w od-

cieniu i nasyceniu, jest najbardziej 

powszechna wśród diamentów. Czę-

sto spotyka się kryształy, które cha-

rakteryzują się dużą przezroczystoś-

Fig. 2. Centra barwne typu: a – N3,

 b – Vn4V, c – NV, d – NVN (C – atom 

węgla, N – atom azotu, V – wakans). 

Fig. 3. Centra barwne typu: 

a – A w diamentach IaA, b – B w dia-

mentach IaB, c – C w diamentach Ib, 

d – dyslokacja plastyczna w diamen-

tach Ic (C – atom węgla, N – atom 

azotu, V – wakans).

30
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cią oraz lekko żółtą, słomkowożółtą 

lub złotożółtą barwą wywołaną wy-

soką koncentracją paramagnetycz-

nych jonów azotu; także obecnością 

centrów N3. Diamenty, które zawie-

rają pojedyncze atomy azotu, należą 

do typu Ib. Charakteryzują się one 

obecnością pasma absorpcji w fi o-

letowym zakresie widma. Ze wzro-

stem koncentracji azotu maksimum 

absorpcji przesuwa się w kierunku 

obszaru fi oletowo-niebieskiego, na-

dając diamentom czystą, bursztyno-

wą lub złotożółtą barwę, potocznie 

zwaną „kanarkową”. Diamenty te 

wykazują dobrze widoczną fl uore-

scencję o barwie siarkowożółtej. Dal-

szy proces zwiększania koncentracji 

jonów azotu powoduje przesuwanie 

się maksimum absorpcji w niebieski 

obszar widma i zmianę barwy na brą-

zowożółtą lub pomarańczowożółtą, 

potocznie zwaną „żonkil”. 

Większość żółtych diamentów, 

które zawierają azot w postaci cen-

trów N-3, należy do typu Ia. Centra 

N-3 zbudowane z konglomeratów 

azotu, złożonych z trzech atomów 

połączonych ze sobą w kształcie trój-

kąta, kreują absorpcję o specyfi cznej 

serii linii widmowych dla długości fal 

415,5, 452,0, 465,0 i 478,0 nm, okre-

ślaną mianem tzw. ”żółtej serii”. 

Innym typem barwy żółtej lub 

żółtobrązowej, podobnie jak w przy-

padku barwy zielonej, jest tzw. po-

wierzchniowa pigmentacja wywo-

łana naturalnym promieniowaniem 

radioaktywnym, kreującym powsta-

wanie centrów barwnych. 

W tab. 1 zestawiono barwy dia-

mentów naturalnych i najczęściej po-

dawane przyczyny ich powstawania.

Naturalne diamenty żółte nale-

żą do typu Ia lub Ib, a pojęcie barwy 

żółtej odnosi się do kamieni o różnej 

jasności, nasyceniu (intensywności) 

i odcieniu (w nawiasach podano an-

glojęzyczne nazwy handlowe): żół-

tym (yellow), intensywnie żółtym 

(canary), żółtozielonym (lemon), żół-

topomarańczowym (cognac). W za-

leżności od koncentracji (ilości) ato-

mów azotu zmienia intensywność 

nasycenia barwą żółtą.

ŻÓŁTE DIAMENTY 
SYNTETYCZNE

Przy syntezie diamentów bar-

wnych korzysta się z wieloletnich ba-

dań naukowych i doświadczeń uczo-

nych, a nowoczesny sprzęt i techno-

logia XXI w. pozwalają otrzymywać 

diamenty o szerokiej gamie barw, 

urokliwe, powabne i fascynujące. 

Diamenty naturalne barwne są 

niezwykle rzadkie, co jest powodem 

ich ekstremalnie wysokich cen. Dia-

menty syntetyczne są odpowiednio 

tańsze co powoduje, że to barwne 

piękno natury staje się powszechnie 

dostępnym. Według producentów 

diamentów syntetycznych są one: 

„specjalne i unikalne, ponieważ są 

kombinacją wiecznego piękna na-

turalnych diamentów połączonego 

z czystym geniuszem myśli ludzkiej. 

Olśniewają nas, działają na naszą 

wyobraźnię, budzą nasze marzenia 

i fantazje... są emanacją oryginalne-

go piękna diamentów”. 

Żółte diamenty syntetyczne wy-

kazują charakterystyczne linie i pas-

ma absorpcji w widzialnym zakresie 

widma, które zestawiono w tab. 2. 

Syntetyczne diamenty żółte na-

leżą do typu Ib, a pojęcie barwy żół-

tej odnosi się do kamieni o różnej 

jasności, nasyceniu (intensywności) 

i odcieniu (w nawiasach podano an-

glojęzyczne nazwy handlowe): żół-

tym (canary, yellow), złotożółtym 

(golden), żółtozielonym (lemon), żół-

topomarańczowym, żółtobrązowym 

(cognac), pomarańczowym (oran-

ge) żółto pomarańczowo brązowym. 

W zależności od koncentracji (ilości) 

atomów azotu zmienia intensywność 

nasycenia barwą żółtą.

Odcień 

barwy

Typ diamentu 

(centrum barwne)

Przyczyna powstawania

Szarożółta Ia Domieszki atomów azotu

Żółta Ia (N3) Agregat trzech atomów azotu + wakans

Ia (VN
4
V) Agregat czterech atomów azotu + 2 wa-

kanse

Ia (NV) Atom azotu + wakans

Ia (NVN) Agregat dwóch atomów azotu + wa-

kans

IaA (A) Agregat dwóch atomów azotu 

IaB (B) Agregat czterech atomów azotu + wa-

kans

Ib (C) Izolowane atomy azotu

Żółtozielona Ia Napromieniowanie

Tab. 1. Przyczyny powstawania żółtej barwy diamentów naturalnych

Długość fali

[nm]

Centrum barwne

(pasmo absorpcji)

Przyczyna powstawania

494 2,510 eV Nikiel

595 595 nm Napromieniowanie + wygrzewanie

637 NV- Napromieniowanie + wygrzewanie

658 Nikiel

741 GR1 Napromieniowanie 

Tab. 2. Przyczyny powstawania żółtej barwy diamentów syntetycznych

ARTYKUŁ RECENZOWANY
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DEFINICJA 
I ATRYBUTY BARWY 

Barwa jest wrażeniem psychicz-

nym wywoływanym w mózgu czło-

wieka, gdy oko odbiera promieniowa-

nie elektromagnetyczne z zakresu wi-

dzialnej części fal świetlnych. Główny 

wpływ na to wrażenie ma skład wid-

mowy promieniowania świetlnego, 

w drugiej kolejności ilość energii 

świetlnej, jednak niebagatelny udział 

w odbiorze danej barwy ma również 

obecność innych barw w polu wi-

dzenia obserwatora, oraz jego cechy 

osobnicze, jak zdrowie, samopoczu-

cie, nastrój, a nawet doświadczenie 

i wiedza w posługiwaniu się zmysłem 

wzroku. W szerszym znaczeniu bar-

wa jest całościowym pojęciem doty-

czącym odbioru opisywanych wra-

żeń, w węższym zaś jest jakościowym 

określeniem odbieranego światła 

zwanym walorem barwy (czyli po-

równaniem do najbliższej wrażenio-

wo barwy prostej), a wtórują temu 

pojęcia jasności barwy (czyli udziału 

ilości światła pochodzącego z danej 

barwy w stosunku do ogółu bieżą-

cych warunków oświetleniowych), 

oraz nasycenia barwy (czyli udziału 

achromatyczności w danej barwie).

Z fi zycznego punktu widzenia 

barwa jest skutkiem wzajemnego od-

działywania trzech czynników:

● źródła światła emitującego pro-

mienie widzialne w zakresie dłu-

gości fal 380-780 nm;

● właściwości danego kamienia, 

który w specyfi czny sposób od-

działuje na padające nań promie-

niowanie;

●  oka ludzkiego, którego recepto-

ry wyróżniają się selektywną ab-

sorpcją widmową.

Na percepcję wzrokową ma 

wpływ wiele czynników, jednak 

z punktu widzenia oceny barwy 

kamieni szlachetnych ważne są te 

wrażenia wzrokowe, które dotyczą 

postrzegania poszczególnych pasm 

widma monochromatycznego i mie-

szaniny pasm skrajnych odpowie-

dzialnych za odcień barwy oraz te 

cechy postrzegania, które pozwalają 

na ilościową ocenę barwy chroma-

tycznej i osłabienie światła. Uprasz-

czając zagadnienie można przyjąć, że 

zmiany wrażeń barwy ciała (kamie-

nia) – poza postrzeganiem kształtu, 

wymiarów i odległości – warunkują 

takie czynniki jak: odcień, nasycenie 

i jasność (fi g. 4).

Odcień (ang. Hue) jest cechą po-

zwalającą stwierdzić istnienie cha-

rakterystycznych różnic pomiędzy 

wrażeniami wzrokowymi. Odpowia-

dające tym wrażeniom promienio-

wania nazywa się kolejno: fi oletowy-

mi, żółtymi, pomarańczowymi, czer-

wonymi, purpurowymi itd. Odcień 

pojawia się wówczas, gdy obserwując 

wąskie pasma widma i mieszaniny 

pasm skrajnych (od 380 nm do 780 

nm) zwiększa się udział promienio-

wania krótkofalowego i równocześ-

nie zmniejsza się udział promienio-

wania długofalowego. Oko ludzkie 

odróżnia ok. 150 odcieni barwy, jed-

nak do opisu barwy diamentów wy-

starczy 31 odcieni (fi g. 4. Hue).

Nasycenie (ang. Saturation) jest 

cechą pozwalającą ocenić udział bar-

wy chromatycznej. Jak wiadomo 

istnieje mnogość barw mniej wyraź-

nych niż barwy czyste (widmowe), 

a bardziej zbliżonych do achroma-

tycznej bieli. Każdą z nich można 

otrzymać  mieszając wiązki wąskich 

pasm widmowych z wiązką świat-

ła białego. Dodając coraz to więcej 

światła białego, otrzymuje się pro-

mieniowanie odbierane jako nie-

zmienione w odcieniu, ale coraz to 

bledsze (fi g. 4. Saturation).

Jasność (ang. Value) jest cechą 

wrażenia wzrokowego odbieraną 

jako osłabienie światła bez zmiany 

odcienia i nasycenia barwą. Cechę tę 

można wywołać zmniejszając stru-

mień świetlny np. odsuwając źródło 

światła od obserwowanego kamie-

nia. Tę cechę określa się wg 11. stop-

niowej skali szarości: od białej do 

czarnej (fi g. 4. Value).

RODZAJE BARW
Barwa należy do najbardziej spe-

cyfi cznych i równocześnie do najważ-

niejszych cech jakościowych diamen-

tów. Jest cechą percepcji wzrokowej 

związanej z brakiem (bezbarwność) 

lub obecnością odcienia barwy. Po-

nieważ liczba odcieni barw jest bar-

dzo duża, szacowaniu poddaje się 

tylko te barwy, które w diamentach 

występują najpowszechniej lub z ko-

mercyjnego punktu widzenia mają 

największe znaczenie. Barwy te, 

zwane często typowymi, mają od-

cienie od bezbarwnego (najczystsza 

biel) do żółtego (stonowana biel) 

o różnym stopniu nasycenia barwą; 

także jasne odcienie barwy brązowej 

lub szarej (lekko brązowe i lekko sza-

re). One to właśnie tworzą tzw. „sze-

reg żółtości” i podlegają ocenie.

Barwę diamentów zaczęto okre-

ślać i klasyfi kować już na początku 

bieżącego stulecia. Kategoryzacją 

(klasyfi kacją) objęto głównie dia-

menty należące do tzw. „szeregu żół-

tości” (od bezbarwnego do żółtego). 

Określana barwa nie miała jednak 

Fig. 4. Odcień (hue), 

nasycenie (saturation) 

i jasność (value). 

www.i2.wp.com

„TYLKO POPRZEZ 
NASZĄ DUSZĘ

POZNAJEMY TEN 
ŚWIAT 

W KOLOROWYM 
BLASKU”. 

W. GOETHE (1749-1832)
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charakteru defi nicyjnego a jedynie 

opisowy, o bezstopniowym przej-

ściu pomiędzy poszczególnymi od-

cieniami zabarwienia. Przyjmowane 

nazwy, dla poszczególnych odcieni 

barw, najczęściej kojarzono z nazwą 

nowoodkrytej kopalni w RPA np. 

Jager – kopalnia Jagersfontein, We-

sselton – kopalnia Wesselton, albo 

miejscem występowania np. Cape 

i Top Cape od Cape of Good Hope 

(Przylądek dobrej Nadziei), albo bar-

wą szkła kryształowego (Crystal, Top 

Crystal). Dla diamentów o najwyższej 

jakości, czystych, przezroczystych 

i bezbarwnych zarezerowano nazwę 

River (rzeka), ponieważ zauważo-

no, że właśnie diamenty pochodzące 

ze żwirowisk i piasków rzek (złoża 

wtórne) mają znacznie lepszą barwę 

niż kamienie pochodzące z kopalni. 

Dla kamieni żółtawych do żółtych 

przyjęto nazwę Light Yellow lub Yel-

low. Tak powstała terminologia dziś 

zwana Old Terms. Z czasem ową sta-

rą terminologię, która wobec 

opisowego defi niowania barw, 

często prowadziła do nieporo-

zumień, zastąpiono ściśle zde-

fi niowanym systemem litero-

wym, pozwalającym na tworze-

nie skali barw. 

W odróżnieniu od barw typo-

wych, gemmolodzy wyróżniają 

grupę „barw fantazyjnych” (ang. 

Fancy colours). Diamenty nale-

żące do tej grupy barw wyróżnia-

ją się dużym nasyceniem barwą 

i znaczną jaskrawością; są to jed-

nak diamenty rzadko spotykane 

w przyrodzie. Barwa fantazyjna 

jest to „termin ogólny powszechnie 

używany do opisu diamentów na-

turalnych zabarwionych na żółto, 

Przez system barw rozumie się 

metody pozwalające na oznaczenie 

i uporządkowanie części lub całości 

wszelkich istniejących barw za pomo-

cą materialnych wzorców barwy. Ist-

nieje obecnie wiele systemów barw, 

jednak najbardziej rozpowszech-

nionym i uznanym w dziedzinie 

gemmologii jest system Munsella, 

opracowany przez Alberta Munsella 

w 1921 r.

SYSTEM MUNSELLA
W systemie Munsella dowolne 

barwy określane są za pomocą od-

cienia, nasycenia i stopnia jasności. 

W trójwymiarowej przestrzeni barw 

Munsella (fi g. 6), odcienie barw leżą 

na płaszczyźnie krzywej wypukłej 

(powierzchni „czaszy”) (fi g. 7). Od-

cienie barw o jednakowym stopniu 

jasności wyznaczają płaszczyzny 

Fig. 5. Skala barw IDC. www.richardsandwest.com

Fig. 6. Trójwymiarowa 

przestrzeń barw Munsella. 

www.wikimedia.org

brązowo lub szaro o niższym stopniu 

jasności i/lub intensywniejszym na-

syceniu niż kamieni wzorcowych „Z” 

(według klasyfi kacji GIA stopień bar-

wy leży poniżej stopnia „Z”, na skali 

IDC poniżej „Stonowany 4”) (fi g. 5) 

oraz wszystkich innych naturalnych 

zabarwionych diamentów o wyraź-

nym odcieniu”. 

SYSTEMY OCENY BARW
Ilościowemu określenia barwy 

służą układy i systemy barw. Przez 

układ barw (kolorymetryczny, trój-

chromatyczny) rozumie się taki 

układ, który stwarza możliwości 

odtworzenia odpowiednika bodźca 

barwnego przez addytywne zmiesza-

nie trzech odpowiednio dobranych 

bodźców odniesienia. Przykładem 

mogą być układy trójchromatyczne 

(kolorymetryczne) RGB, XYZ itp.
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Fig. 8. Przestrzenny obraz syste-

mu Munsella dla barwy żółtej. 

Nasycenie barwy rośnie w miarę 

oddalania się od osi barw achro-

matycznych (lower saturation-

higher saturation), natomiast 

stopień jasności wyznaczany jest 

przez kierunek równoległy do tej 

osi (darker tone-lighter tone). 

www.asteriadiamonds.com

Fig. 9. Karta z atlasu barw Munsella dla barwy żółtej 2.5Y. 

www.pantoma.com

Fig. 7. Odcienie barw leżące na płaszczyźnie krzywej wypukłej (powierzchni „czaszy”). 

www.wikimedia.org

poziome, prostopadłe do osi piono-

wej czaszy. Nasycenie barwy rośnie 

w miarę oddalania się od osi barw 

achromatycznych (fi g. 8, lower satu-

ration-higher saturation), natomiast 

stopień jasności wyznaczany jest 

przez kierunek równoległy do tej osi 

(fi g. 8 darker tone-lighter tone).

W systemie Munsella sposób zapi-

su barwy opiera się na oznaczeniach 

literowych i cyfrowych. Symbole lite-

rowe R, P, B, G, Y oznaczają kolejno 

barwy: R (Red) – czerwona, P (Purp-

le) – purpurowa, B (Blue) – niebieska, 

G (Green) -zielona i Y (Yellow) – żół-

ta, natomiast liczby wyrażają nasyce-

nie i stopień jasności. Atlas Munsella 

zawiera 960 wzorców barw uporząd-

kowanych na 40 kartach, z których 

każda odpowiada jednemu stopniu 

jasności (fi g. 9). Wyznaczanie barwy 

diamentu za pomocą systemu Mun-

sella polega na wizualnym porów-

naniu go z odpowiednim wzorcem. 

Daje to zapis cyfrowo-literowy, np. 

2.5Y 5/2, co oznacza wybraną kartę 

2.5Y (2.5 Yellow), stopień jasności 5 

(Value) i nasycenia 2 (Chroma).

34
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Ocena barwy Obserwowane wrażenie barwne 
Jasno żółte (ang. Fancy light) Dobrze widoczny odcień, średnia jasność, słabe nasycenie
Fantazyjne żółte (ang. Fancy) Bardzo dobrze widoczny odcień, średnia jasność, średnie nasycenie
Fantazyjne ciemne (ang. Fancy dark) Bardzo silny odcień, słaba jasność, średnie nasycenie
Fantazyjne intensywne (ang. Fancy intense) Bardzo silny odcień, średnia i wysoka jasność, wysokie nasycenie
Fantazyjne nasycone (ang. Fancy deep) Bardzo silny odcień, średnia jasność, średnie i wysokie nasycenie
Fantazyjne jaskrawe (ang. Fancy vivid) Bardzo silny odcień, słaba jasność, bardzo wysokie nasycenie

Tab. 3. Klasyfi kacja żółtego odcienia barw fantazyjnych

Fig. 10. Sześć wzorcowych klas 

intensywności barwy wg GIA od 

Fancy light do Fancy vivid. 

www.diamondenvy.com

Fig. 11. Eksper-

tyza GIA. 

www.leibish.com

KLASYFIKACJA I WYCENA 
ŻÓŁTYCH DIAMENTÓW 
FANTAZYJNYCH

Przy ocenie wartości żółtych dia-

mentów fantazyjnych, podobnie jak 

diamentów „białych”, ocenie podle-

gają: barwa, czystość, proporcje, sy-

metria i jakość wykończenia szlifu, 

fl uorescencja i masa. W tym jednak 

przypadku podstawowe znaczenie 

ma klasyfi kacja barwy, której odcień, 

nasycenie i jasność wpływa w 90% na 

wartość ocenianego diamentu.

Gemological Institute of America 

(USA) klasyfi kuje diamenty fantazyj-

ne według odcienia, nasycenia barwą 

i jasności, wyróżniając sześć wzorco-

wych klas intensywności barwy. Dla 

naturalnych fantazyjnych diamen-

tów żółtych, w kierunku prostopad-

łym do tafl i, wyróżnia się (fi g. 10) 

(tab. 3):

1)  Jasno żółte (ang. Fancy light).

2)  Fantazyjne żółte (ang. Fancy).

3)  Fantazyjne ciemne (ang. Fancy 

dark).

4) Fantazyjne intensywne (ang. Fan-

cy intense).

5)  Fantazyjne nasycone (ang. Fancy 

deep).

6) Fantazyjne jaskrawe (ang. Fancy 

vivid).

Wśród fantazyjnych diamentów 

żółtych (z odcieniem lekko szarym, 

brązowym, zielonkawym lub poma-

rańczowym), Gemological Institu-

te of America wyróżnia dodatkowo 

tzw. odcienie “cieplejsze” (“warmer” 

yellow), mające delikatny odcień 

pomarańczowy oraz tzw. odcienie 

“zimniejsze” (“cooler” yellow), o deli-

katnym odcieniu zielonkawym.

Określenie klasy intensywności 

barwy fantazyjnej za pomocą kamie-

ni wzorcowych jest procesem wyma-

gającym dużego doświadczenia i jest 

przeprowadzane przez co najmniej 

dwóch gemmologów. Badanie i oce-

na wymaga dużej ilości materiału 

porównawczego, dlatego też niewie-

le laboratoriów gemmologicznych 

zajmuje się tym tematem. Najbar-

dziej uznanym instytutem jest GIA, 

które dysponuje kilkoma tysiącami 

diamentów porównawczych, a wy-

stawiane przez niego ekspertyzy są 

najwyżej cenione wśród przedstawi-

cieli branży jubilerskiej (fi g. 11).

SŁYNNE DIAMENTY 
I REKORDY SPRZEDAŻY 
NATURALNYCH 
DIAMENTÓW BARWNYCH 

Ostatnie lata pokazują, że popyt 

na diamenty o jednolitych barwach 

fantazyjnych stale rośnie, podob-

nie jak ich cena. Diamenty natural-

ne o żółtych barwach fantazyjnych, 

ARTYKUŁ RECENZOWANY
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Fig. 14. Diament Kropla Słońca. 

www.re-actor.net

Fig. 12. Diament Tiff any. 

www.wikimedia.org

Fig. 13. Diament Czerwony Krzyż. 

www.i.telegraph.co.uk

Fig. 15. Piękny diament o barwie słonecznej żółci. 

www.extravaganzi.com

Fig. 16. Intensywnie żółty „soliter” kameryzowany 

diamentami białymi. www.alexisdiamonds.com

Fig. 17. Złota bransoleta z 55. karatami diamentów 

o szlifi e szmaragdowym. www.extravaganzi.com
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żółci (fi g. 15). Modne są też barwy 

tęczy z których tworzy się piękne 

i zaskakujące połączenia. Diamenty 

barwne są obecnie faworyzowane

i dobierane najczęściej jako dodatek 

do ubioru. Duże diamenty kolorowe 

o intensywnym odcieniu barwy są 

niezwykle rzadkie i bardzo drogie, 

dlatego też stać na nie jedynie boga-

tych biznesmenów i gwiazdy z Hol-

lywood.

Prestiżowa biżuteria z diamen-

tami barwnymi to przede wszyst-

kim klasyczne modele pierścionków, 

zawieszek i kolczyków, które nieco 

odbiegają od dotychczas występu-

jących na rynku. Wśród setek wzo-

rów pierścionków dominują „solite-

ry” (ang. Solitary – samotny), czyli 

pierścionki zdobione jednym bar-

wnym kamieniem umieszczonym 

w centralnej części wyrobu (fot. 16). 

Ich modyfi kację stanowią ozdoby 

z barwnym brylantem kameryzowa-

ne bezbarwnymi i niewielkimi bry-

lantami naturalnymi. Oprawę bry-

lantów stanowi zwykle białe złoto 

lub złoto dwubarwne – białe i żół-

te. Wśród bogatej oferty dominują 

wyroby małe, o masie nie przekra-

czającej 3 gramów, fi nezyjnie i per-

fekcyjnie wykonane oraz oferowane 

w rozsądnych granicach cenowych. 

Na rynku jubilerskim pojawiła się 

również oferta dla bogatych pań 

w postaci drogich i ciężkich branso-

let (fi g. 17) oraz dla panów w postaci 

fi ligranowych szpilek do krawatów.

w 2011 r. na aukcji domu aukcyjnego 

Sotheby’s za 10,9 mln USD.

Diamenty o barwach fantazyj-

nych są, przede wszystkim, bardzo 

chętnie kupowane przez gwiazdy 

show biznesu, np. gwiazda hip hopu 

Jay-Z zapłacił 2 miliony USD za pier-

ścionek z kilkukaratowym kanarko-

wym diamentem o szlifi e szmarag-

dowym, podarowanym piosenkarce 

Beyoncé.

Diamenty syntetyczne o iden-

tycznych barwach fantazyjnych są 

dużo tańsze, co powoduje, że to bar-

wne piękno natury staje się obecnie 

dostępne dla „zwykłych” ludzi.

BIŻUTERIA 
Z DIAMENTAMI BARWNYMI

Pięknie wyglądają w pierścion-

kach pojedyncze diamenty kanarko-

we, brosze z oprawionymi intensyw-

nie żółtymi diamentami czy kolczyki 

z diamentami o barwie słonecznej 

NAJWYŻEJ CENIONE, W ODNIESIENIU DO 
DIAMENTÓW O BARWACH FANTAZYJNYCH, 

SĄ EKSPERTYZY GEMOLOGICAL INSTITUTE 
OF AMERICA, KTÓRY DYSPONUJE 
KILKOMA TYSIĄCAMI DIAMENTÓW 

PORÓWNAWCZYCH.

szczególnie o wysokiej intensyw-

ności barwy, są niezwykle rzadkie 

i bardzo drogie. Jednym z najsłyn-

niejszych był Tiff any (Żółty Tiff any), 

kanarkowożółty diament o masie 

128,51 karatów i kształcie zaokrą-

glonego prostokąta (fi g. 12). Otrzy-

many z 287,42 karatowego surow-

ca uzyskanego w 1878 r. w kopalni 

De Beers, prowincja Przylądkowa 

(RPA), został zakupiony przez fi rmę 

Tiff any & Co. 

Do największych należy Czerwo-

ny Krzyż, kanarkowożółty diament 

surowy o masie 375 karatów (fi g. 

13). Znaleziony w 1900 r. w kopal-

ni De Beers, prowincja Przylądkowa 

(RPA). Po oszlifowaniu starym szli-

fem brylantowym miał masę 205,07 

karatów. Jego cechą charakterystycz-

ną jest widoczny przez tafl ę efekt op-

tyczny przypominający Krzyż Mal-

tański. W 1918 r. został podarowany 

angielskiemu oddziałowi organizacji 

Czerwony Krzyż, później sprzeda-

ny w 1977 r. nieznanemu nabywcy 

na aukcji charytatywnej w Londynie 

(Anglia).

Ostatnio zostało sprzedanych kil-

ka kamieni zaliczanych do najwięk-

szych lub najpiękniejszych diamen-

tów świata. Wśród nich wyróżnia się 

Kropla Słońca o szlifi e w kształcie 

łezki (kropli) i masie 110,30 karata 

(fi g. 14). Wiek diamentu surowego, 

z którego oszlifowano kamień osza-

cowano na dwa miliardy lat. Niezwy-

kły żółtą barwę, z lekkim zielonka-

wym odcieniem, diament zawdzięcza 

wysokiej zawartości domieszek azo-

tu w sieci krystalicznej. Sprzedany 

Autor jest Przewodniczącym Polskie-

go Towarzystwa Gemmologicznego, 

ekspertem diamentów GIA (USA), 

DGemG (RFN), IGI (Belgia) i PTGem 

(Polska), gemmologiem dyplomowa-

nym GG (USA), FGG (RFN) i GDP 

(Polska), biegłym sądowym Sądu 

Okręgowego w Warszawie, rzeczo-

znawcą Państwowej Inspekcji Han-

dlowej oraz biegłym skarbowym Izby 

Skarbowej w Warszawie. 

ARTYKUŁ RECENZOWANY
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26. MIĘDZYNARODOWE TARGI
BURSZTYNU, BIŻUTERII 
I KAMIENI JUBILERSKICH

AMBERIF.PL

partnerzy
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20–23 MARCA 2019
GDAŃSK, AMBEREXPO

�AMBERMART 2019
20. Międzynarodowe Targi Bursztynu
29–31 SIERPNIA
ambermart.pl
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
GEMMOLOGICZNE

INFORMACJE ◦ AKTUALNOŚCI ◦ WYDARZENIA

TEKST: TOMASZ SOBCZAK
ZDJĘCIA: KRZYSZTOF OLSZAR

XVI ZJAZD NAUKOWY PTGem

W dniach 25–27 maja 2018 r. odbył się XVI Zjazd Naukowy PTGem w hotelu Villa Verde Congress & SPA 

w Zawierciu. W ramach Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków i sesja naukowa. Czas wolny wypeł-

niła kolacja przy grillu oraz zwiedzanie zamków w Ogrodzieńcu i Bobolicach.

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ W DNIU 26 MAJA 
 

1. Stare czy nowe? – technologie i nazewnictwo – dr Jarosław Kolec

2. Hearts &Arrows – w poszukiwaniu doskonałego szlifu brylantowego – Maciej Ożdżeński

3.  Diamenty żółte o barwach fantazyjnych – dr inż. Tomasz Sobczak

4.  Csaryt (sułtanit, ottomanit) – jubilerska odmiana diasporu – dr inż. Tomasz Sobczak
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� AKTUALNA LISTA RZECZOZNAWCÓW
PTGem 2018

PTGem informuje, że osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2018 nie posiadają upraw-

nień PTGem do wykonywania zawodu Rzeczoznawcy diamentów. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzial-

ności za działalność osób podszywających się pod ekspertów PTGem z dziedziny rzeczoznawstwa diamentów 

jubilerskich (fałszywe certyfi katy, hologramy, pieczątki). 

Zarząd PTGem oświadcza również, że używanie przez osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców 

PTGem 2018 pieczątek Rzeczoznawcy PTGem jest nielegalne, a wszystkie przypadki fałszerstwa lub nieupraw-

nionego używania pieczątek będą kierowane do prokuratury. 

� Bałwas Grzegorz

� Bartosiewicz Ryszard

� Batko Zbigniew

� Bielecki Krzysztof

� Bondar Ireneusz

� Bondar Lidia

� 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

LISTA RZECZOZNAWCÓW PTGem 2018
� 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

� Topór-Suchodół Dorota

� Tryjefaczka Marek

� Waleszkiewicz Ryszard

� Witkowski Marek

� Włodawiec Hubert

� Wojciuch Andrzej

� Wojciuch Dorota

� Wójcik Zbigniew

� Wyrzykowski Paweł

MĄCZKĄ PO OCZACH...

Targi jubilerskie dawno temu...
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WIARYGODNOŚĆ ∙∙ JAKOŚĆ ∙ ∙ NISKIE CENY ∙ ∙ MT DIAMOND

MT DIAMOND MARIUSZ MAJ

TEL. 501 327 515

E-MAIL: INFO@MTDIAMOND.PL

WWW.MTDIAMOND.COM.PL



44

I – 2018 
GOLDEXPO WARSZAWA


