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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), Hoge Raad voor Diamant
(Antwerpia, Belgia) 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, Atlas klas czystości
brylantów czy Magia diamentów.
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.
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dr inż. Tomasz Sobczak

1

Nr 5 2021

WYDAWCA
TOMASZ SOBCZAK

Copyright © by Tomasz Sobczak

GANG OLSENA
NADAL W AKCJI

NAJWIĘKSZY
DIAMENT HPHT

D

N

o jednej z warszawskich firm
zajmujących się obrotem diamentami i kamieniami szlachetnymi próbowano dostać się podkopem.
Nie jest to pierwsza tego typu „inicjatywa” amatorów pięknych kamieni w naszym kraju.

ajwiększy obecnie oszlifowany syntetyczny diament HPHT
certyfikowany w GIA (forma szlifu
cushion), ma masę 15,32 ct, barwę H
i czystość P1, którą determinują występujące wrostki metaliczne będące
resztkami stosowanych topników.
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„SKÓRA JASZCZURKI”
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ardzo rzadko na fasetach oszlifowanych diamentów obserwuje się znamiona zewnętrzne o falistym, pofałdowanym wyglądzie zwanym „skórą
jaszczurki”. Termin ten jest również używany szerzej, aby opisać nierówną,
nierówną teksturę powierzchni, która pojawia się na wypolerowanych fasetach diamentu. Tekstura może być wynikiem złej techniki polerowania, ale
przede wszystkim jest lecz powierzchniowym wyrazem nieregularności, które
w rzeczywistości występują w objętości diamentu. Przy dużym powiększeniu
i skrzyżowanych filtrach polaryzacyjnych można zobaczyć, że „skóra jaszczurki”
dopasowuje się do kształtu i tekstury wzoru naprężeń w diamencie, obserwowanych jako „tatami”.
To połączenie potwierdza pogląd, że tekstura
powierzchni jest odbiciem ukrytych niedoskonałości kryształu.
Dodatkowo obecność
wodoru i metanu w tym
diamencie sugerują, że
pochodzi on z ekstremalnych głębokości około 360–750 km w płaszczu Ziemi.
W tym środowisku o wysokiej temperaturze, odkształcenie i wyżarzanie przez
długi czas nadaje diamentowi mozaikową strukturę krystaliczną, zbudowaną
z subziarn o wielkości około 10–30 mikronów, podobną do cegieł w murze.
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Gems & Gemology, Winter 2017
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20 KARATOWY
NIEBIESKI DIAMENT
SUROWY ZA
15 MILIONÓW USD

KRYSZTAŁY MOISSANITU
IMITUJĄCE DIAMENTY
a rynku pojawiły się przezroczyste, żółtawe kryształy oktaedryczne o masie ponad
5. karatów, oferowane jako surowiec diamentowy. Ściany ośmiościanów mają schodkowy wygląd, gładkie powierzchnie, a krawędzie równoległe rowki. Testy przewodnictwa elektrycznego na
krawędziach odpowiadają diamentowi, a na gładkich powierzchniach i wgłębieniach wskazują na
syntetyczny moissanit. Pod mikroskopem widać
niewielkie, równoległe wrostki o pokroju igiełkowym, typowe dla syntetycznego moissanitu.
Takie kryształy pokryte cienką warstwą diamentu są trudne do zidentyfikowania, ponieważ ich
połysk, właściwości elektryczne i termiczne odpowiadają diamentowi. Nawet przy bardzo cienkich powłokach, których grubość nie przekracza
0,001 mm, testery wskazują na diament.

F

irma Petra Diamonds sprzedała 20,08-karatowy niebieski diament surowy,
pozyskany z
kopalni Cullinan w RPA,
za 14,9 milionów USD.
Nieujawniona firma jubilerska kupiła, ten należący do typu
IIb diament, na przetargu w Johannesburgu (RPA), płacąc rekordową
cenę 741 000 USD za 1 karat masy.

WROSTKI
KATALIZATORÓW
W DIAMENTACH HPHT
ródłem węgla w diamentach syntetyczne wytwarzane metodą HPHT
jest grafit lub proszek diamentowy, które
umieszczane są w komorze reaktora wraz
z innymi składnikami (katalizatorami) ułatwiającymi wzrost diamentu na krysztale
zarodziowym. Stopiony katalizator metaliczny (zwykle zawierający mieszaninę Fe,
Ni, Co lub innych pierwiastków) umożliwia wzrost diamentu w niższej temperaturze, co zmniejsza złożoność technologiczną procesu i jego koszty. Synteza diamentów HPHT zachodzi przy
ciśnieniu 5–6 GPa oraz w temperaturach 1300–1600 °C. Efektem ubocznym
stosowania katalizatorów jest obecność w diamentach metalicznych inkluzji
będących „niepożądanymi świadkami” procesu syntezy. Inkluzje (wrostki) metaliczne mogą przybierać różne kształty, formy i barwy, zwykle od ciemnoszarych do czarnych.

ZIELONE
DIAMENTY HPHT
Gems & Gemology, Fall 2017
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rodukowane komercyjnie diamenty syntetyczne metodą HPHT
(typ IIb) są zwykle bezbarwne, żółte
lub niebieskie. Ciekawostkę stanowią
bardzo rzadko występujące kamienie
zielone, których barwa określana jest
jako Fancy deep green. Badania wykazały, że przyczyną barwy jest obecność domieszek niklu tworzących
centra barwne, których niejednolita
dystrybucja powoduje występowanie
silnej sektorowości barwy. Obecność
licznych wrostków metalicznych wywołuje silny magnetyzm kamieni.

Gems & Gemology, Spring 2017

MASECZKA COVID-19 ZA 1,5 MLN USD

www.robbreport.com

I

zraelska firma biżuteryjna YVEL zaprojektowała i wykonała maseczkę z 18-karatowego złota
o masie 250 g, wysadzaną diamentami. Anonimowy chiński biznesmen zażyczył sobie, by projekt
był najdroższy na świecie. Maseczka wysadzana 3600 sztukami czarnych i białych brylantów
o sumarycznej masie 210 karatów wyposażona
jest w filtry N99 spełniające funkcję ochronną.

www.petradiamonds.com

Gems & Gemology, Winter 2018
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„Tanie mięso i psi jedzą.”
Wacław Potocki
W dzisiejszym świecie powszechnej globalizacji i Internetu, pojęcie
„cena okazyjna” powinno skłaniać
rozumnego człowieka do zastanowienia. Do tematu diamentów oferowanych po niskich cenach (pomijam przypadek kamieni kradzionych) należy podchodzić ostrożnie,
a kupować po ich sprawdzeniu. Zaprzyjaźniony belgijski diamantaire twierdzi, że również branży
diamentowej dotyczy powiedzenie
„Too good to be true” – zbyt piękne
żeby było prawdziwe. Poza tym, jak
mówi młodzież, nie należy „napalać
się jak szczerbaty na suchary”, lecz
podejść do sprawy z chłodna głową
i sprawdzić parametry oferowanych
diamentów, które mogą mieć wpływ
na tzw. „korzystną” czy „okazyjną”
cenę.

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE
CENY DIAMENTÓW
Przy zakupie diamentów należy
zawsze brać pod uwagę:
 Masę diamentu
Diamenty o masach leżących na
granicy kategorii wagowych (np.
0,50 ct czy 1,00 ct) oferowane są

dr inż. Tomasz Sobczak
Ekspert diamentów GIA, DGemG,
HRD, IGI, PTGem. Gemmolog
dyplomowany GG, FGG, GDP
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zazwyczaj w niższych cenach. Duże
różnice cenowe za 1 karat masy powodują, że poszukiwane są kamienie
z niższej kategorii wagowej. Przykładowo wg cennika Rapaporta diament 0,49 ct H/SI1 kosztuje 1900
USD/ct a diament 0,50 ct H/SI1
kosztuje 2900 USD! Po oprawieniu
różnica 0,01 karata jest niezauważalna (nie do stwierdzenia) a cena
za kamień znacznie rośnie, można
dać większe upusty…
 Średnicę diamentu
Diamenty o szliﬁe brylantowym
i doskonałych lub bardzo dobrych
proporcjach powinny mieć określoną średnicę. Standardowo przyjmuje się, że np. diamenty o masie 0,25
ct powinny mieć 4,00 mm średnicy.
Często jednak zdarza się, że kamienie o takiej masie mają mniejszą
średnicę, co powoduje, że po oprawieniu wydają się mniejsze niż są
w rzeczywistości. Dla jubilerów korzystniejsza jest sytuacja odwrotna
– diament o masie np. 0,23 ct i średnicy 4,00 mm…
 Barwę/czystość diamentu
Diamenty o wysokiej barwie (DE) i niskiej czystości (SI2-P) lub á rebours mają zazwyczaj niższe ceny
(ﬁg. 1).

 Niebezpieczne inkluzje
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. 2).
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.
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

zidentyﬁ kowania 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.

Fig. 2. „Niebezpieczne” pęknięcia i szczeliny łupliwości w diamencie. www.diamondlighthouse.com

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

Fig. 1. Certyﬁkat GIA diamentu barwy E i czystości SI2. www.gia.edu

Fig. 4. Czarne wrostki graﬁtu zwane
„pieprzem”. www.gems-inclusion.com
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cjach powinno się sumować (zob.
barwa/czystość diamentu) (ﬁg. 6).
 Fluorescencję diamentu
Występująca w diamentach wyraźna lub silna ﬂuorescencja (przeważnie niebieska, ﬁg. 7) powoduje
obniżkę cen – w zależności od ich
barwy – do nawet ok. 10% (D, E, H),
12% (G) lub 15% (F). Ciekawostką
jest fakt, że Gemological Institute of
America (GIA) już w 1997 r. podważył pogląd, że ﬂuorescencja ma negatywny wpływ na diamenty o wyższej barwie (D-F) i przezroczystość
diamentu (ﬁg. 8).

Fig. 5. Certyﬁkat IGI diamentu o parametrach szlifu 3x Good. www.igi.be

 Jakość szlifu diamentu
Za jakość szlifu diamentu odpowiadają trzy parametry: proporcje, symetria i wykończenie. Ocena
jednego z tych parametrów poniżej
Very Good (Bardzo dobre) obniża
praktycznie cenę oferowanych kamieni o ok. 5%, czyli przy trzech
ocenach Good (Dobre) powinniśmy

mieć obniżkę ceny o ok. 15% (ﬁg.
5). Diamentów o parametrach Fair
(Słabe) nie powinniśmy kupować
albo negocjować znaczną obniżkę
ich ceny.
W przypadku diamentów o niskich parametrach szlifu oraz dodatkowo wysokiej barwie i słabej
czystości obniżki cen przy negocja-

W CZASACH, GDY ŚWIAT JEST JEDNĄ
GLOBALNĄ WIOSKĄ, OKAZYJNE CENY
DIAMENTÓW SĄ MITEM
DLA NAIWNYCH.
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 Kamienie BGM
BGM jest akronimem od ang.
Brown-Green-Milky, opisującym odcienie barwy diamentu: brązowy-zielony-mleczny. Jeżeli diamenty mają
bardzo dobre parametry jakościowe
a ich cena jest stosunkowo niska lub
okazyjna, oznacza to, że mają delikatny odcień jednej z w/w niepożądanych barw. Niektóre diamenty
mające lekki odcień brązu lub zieleni
wyglądają – pomimo dobrej obróbki
szlifu – matowo. Diamenty mleczne
sprawiają wrażenie zanieczyszczonych (kamieni mających wrostki w
postaci białych chmur). Niepożądaną barwą diamentów obniżającą ich
cenę jest także odcień barwy szarej.
 Diamenty TLB (TTLB)
TLB i TTLB są odpowiednio
akronimami ang. Top Light Brown
i Top Top Light Brown. Nazwa odnosi się do barwy diamentów poprawianych, które posiadają delikatny
brązowy odcień i są zaliczane do
kamieni z serii Brown. Diamenty
te, wbrew krążącym opiniom, nie są
zaliczane do diamentów o barwach
fantazyjnych, ponieważ odcień barwy kamieni TLB odpowiada barwie
M, N, O według skali barw GIA, natomiast kamieni TTLB barwie J, K,
L. Według powszechnej opinii jubilerów kamienie TTLB bardzo dobrze wyglądają w oprawie z żółtego
złota. Diamenty TTLB dostępne są
w wielkościach od 0,01 do 1,00 karata, a ich zaletą, poza zwykle wyso-

Fig. 7. Skala oceny ﬂuorescencji.
www.gia. edu

Cape zwyczajowo określa się diamenty do typu Ia o żółtym odcieniu
barwy, których nazwa nawiązującą
do Old Terms, pochodzi od dawnej
angielskiej nazwy Prowincji Przylądkowej w RPA (Cape Colony), gdzie
w przeszłości znajdowano kryształy diamentów o takiej barwie. Diamenty TTLB i TTLC dostępne są
w wielkościach od 0,01 do 1,00 karata,
a ich zaletą, podobnie jak w przypadku kamieni TLB i TTLB, jest stosunkowo niska cena w porównaniu do
stosowanych komercyjnie w jubilerstwie kamieni o barwie H-I.

PODSUMOWANIE

Fig. 6. Certyﬁkat IGI diamentu o parametrach szlifu 3× Good, wysokiej barwie
i słabej czystości. www.igi.be

W dzisiejszych czasach, gdy świat
jest jedną globalną wioską, gdzie
jedno kliknięcie klawiatury pozwala
nam sprawdzić ceny diamentów na
całym świecie, okazje są mitem dla
naiwnych.

ką czystością i dobrym szlifem, jest
stosunkowo niska cena w porównaniu do stosowanych komercyjnie
w jubilerstwie kamieni o barwie H-I.
 Diamenty TLC (TTLC)
TLC i TTLC są odpowiednio akronimami ang. Top Light Cape i Top Top
Light Cape. Nazwa odnosi się do barwy diamentów, które posiadają delikatny żółtawy odcień i są zaliczane
do kamieni z tzw. Serii Cape. Diamenty te również nie są zaliczane do
diamentów o barwach fantazyjnych,
ponieważ odcień barwy kamieni
TLC (podobnie jak w przypadku kamieni TLB) odpowiada barwie M, N,
O według skali barw GIA, natomiast
kamieni TTLC barwie J, K, L. Nazwą

Fig. 8. Certyﬁkat GIA diamentu o bardzo silnej ﬂuorescencji. www.gia.edu
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Artykuł omawia przyczyny występowania zjawiska
ﬂuorescencji diamentów, rodzaje i odcienie barw
ﬂuorescencyjnych, najnowsze metody ich badania
techniką 3D oraz wpływ intensywności ﬂuorescencji
na szacowanie wartości brylantów.
8

www.pricescope.com

TEKST: TOMASZ SOBCZAK

Fluorescencja jest zjawiskiem emisji
promieniowania elektromagnetycznego o natężeniu większym od promieniowania cieplnego oraz okresie
trwania dłuższym niż okres drgań
emitowanej fali świetlnej. W badaniach gemmologicznych największe znaczenie ma fotoluminescencja, tzn. luminescencja wzbudzona
przez promieniowanie z obszaru widzialnego i nadﬁoletu.

WPŁYW DOMIESZEK
I TYPU DIAMENTU
NA ODCIEŃ BARW
FLUORESCENCYJNYCH
Skomplikowane mechanizmy powstawania barw ﬂuorescencyjnych
mogą wywoływać nie tylko domieszkujące diament atomy azotu znajdujące się w określonej konﬁguracji,
ale również wszystkie inne defekty
sieciowe zdolne do absorpcji promieniowania. Powoduje to, że ﬂuorescencję wykazuje ok. 25-30% ogólnej liczby diamentów naturalnych,
z czego ponad 95% wykazuje ﬂuorescencję o barwie niebieskiej dla długofalowego promieniowania UV (ﬁg.
1). Poza barwa niebieską występuje olbrzymie zróżnicowanie odcieni
barw ﬂuorescencyjnych (ﬁg. 2, 3, 4),
także intensywności i nasycenia barwą, które w dużym stopniu zależą od
barwy własnej diamentów, a więc pośrednio od rodzaju domieszek.
Większość diamentów o niebieskiej ﬂuorescencji należy do typu Ia
(ok. 98% diamentów naturalnych),
a występujące zjawisko związane jest
z występowaniem centrów barwnych
N3. Niektóre diamenty należące do
typu IIa mogą wykazywać różową
ﬂuorescencję (ok. 2% diamentów naturalnych), związaną z występowaniem domieszek azotu lub defektami
strukturalnymi.
Pewnym ewenementem są diamenty naturalne dające ﬂuorescencję
już pod wpływem niskoenergetycznego promieniowania słonecznego,
w którym udział promieniowania
nadﬁoletowego jest niewielki. Należą do tej grupy tzw. diamenty „Premier” i „Jager” pochodzące z kopalni

Fig. 1. Wśród diamentów naturalnych dominuje niebieska ﬂuorescencja.
www.draco-diamonds.com

Fig. 2. Zróżnicowane odcienie barw
ﬂuorescencyjnych diamentów naturalnych.
www.coloreddiamondguide.com

Premier i Jagersfontein w RPA. Diamenty „Premier” wykazują silną ﬂuorescencję o zmiennej barwie zależnej od rodzaju oświetlenia. W świetle dziennym są one niebieskie (barwa diamentów zdominowana przez

Fig. 3. Czerwona ﬂuorescencja diamentu. www.kpcc.com

niebieską ﬂuorescencję), natomiast
przy oświetleniu sztucznym – żółtawe (barwa zdominowana przez żółtą
ﬂuorescencję). Tak też w przeszłości
nazywano wszystkie diamenty o żółtawym odcieniu i silnej niebieskiej

Fig. 4. Zróżnicowane odcienie barw ﬂuorescencyjnych diamentów syntetycznych.
www.diamondbuzz.com
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a)

b)

c)

d)

Fig. 5. Centra barwne typu: a – N3; b – H4; c – NV; d – H3.

FLUORYZUJĄCE CENTRA
BARWNE I ICH BADANIE
W TECHNICE 3D
Do najważniejszych centrów barwnych odpowiedzialnych za ﬂuorescencję diamentów naturalnych i poprawianych (wygrzewanych metodą
HPHT lub naświetlanych) typu Ia,
IIa i Ib należą centra (ﬁg. 5):
Fig. 6. Widmo ﬂuorescencyjne 3D i absorpcyjne wywołane obecnością centrów barwnych N3 i H3.
www.gia.edu.com

Fig. 8. Widmo ﬂuorescencyjne 3D i absorpcyjne wywołane obecnością pasma
480 nm.
www.gia.edu.com

ﬂuorescencji, podobnie jak nazwą
„Jager” wszystkie diamenty o silnej
ﬂuorescencji żółtej w świetle dziennym i bezbarwne przy oświetleniu
sztucznym.
Obecnie, unika się używania
tego typu określeń dla wyróżnienia
diamentów ﬂuoryzujących, choć od
czasu do czasu mogą pojawiać się jakieś nowe nazwy próbujące wykazać
istnienie pewnego związku pomiędzy barwą diamentu a wykazywaną
ﬂuorescencją. Przykładem mogą być
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Fig. 7. Widmo ﬂuorescencyjne 3D i absorpcyjne wywołane obecnością centrów barwnych H3 i H4.
www.gia.edu.com

Fig. 9. Widmo ﬂuorescencyjne 3D i absorpcyjne wywołane obecnością centrów barwnych NV.
www.gia.edu.com

diamenty tzw. „niebieskobiałe” (diamenty bezbarwne o silnej niebieskiej
ﬂuorescencji) lub diamenty „mleczne DS” (diamenty o barwie D, nieco
zmniejszonej przezroczystości i bardzo silnej, niebieskiej ﬂuorescencji).
Reasumując można powiedzieć,
że diamenty naturalne i poprawiane
(wygrzewane metodą HPHT lub naświetlane) wykazujące ﬂuorescencję
należą do wszystkich typów i podtypów (Ia, IaA, IaB, IaAB, Ib i IIa) z wyjątkiem typu IIb.

● N3 – niebieska ﬂuorescencja.
● H3 lub H4 – żółta, żółto-niebieska i zielona ﬂuorescencja.
● pasmo 480 nm – żółta i pomarańczowa ﬂuorescencja.
● NV – pomarańczowa, różowa
i czerwona ﬂuorescencja.
Do badania ﬂuorescencji używa
się standardowych źródeł długofalowego promieniowania UV (lampy rtęciowe) wyposażonych w ﬁltry korekcyjne (do najnowszych należy lampa
UV produkcji GIA model 745000).
Obecnie badania ﬂuorescencji przeprowadza się w technice 3D przy zastosowaniu spektrometrów najnowszej generacji (np. Ocean Optics USB
2000 CCD).
Centrum N3 (typ Ia)
Zbudowane jest z trzech atomów
azotu otaczających w płaszczyźnie
{111} jeden atom węgla, odpowiada
za niebieską ﬂuorescencję o różnym
stopniu intensywności.
Na ﬁg. 6 przedstawiono widma
ﬂuorescencyjne diamentu: bezbarwnego o lekkim odcieniu brązowym
(centrum N3, silna niebieska ﬂuorescencja) (ﬁg. 6 A, B, D) oraz różowego (silna niebieska ﬂuorescencja
z lekkim zielonym komponentem
barwy wywołanym obecnością centrum H3) (ﬁg. 6 C, D).

Fig. 10. Skala intensywności ﬂuorescencji. www.i.ytimg.com

Centrum H3 i H4 (typ Ia, IaA, IaB)
Centrum H3 zbudowane jest
z dwóch atomów azotu N w połączeniu z wakansem (luką) V, odpowiada
za żółtą lub żółto-niebieską ﬂuorescencję o różnym stopniu intensywności.
Centrum H4 zbudowane jest
z czterech atomy azotu N w połączeniu z dwoma wakansami (lukami) V,
odpowiada za bardzo silną zieloną
ﬂuorescencję.
Na ﬁg. 7 przedstawiono widma
ﬂuorescencyjne: diamentu żółtego
(centrum H3, silna żółta ﬂuorescencja) (ﬁg. 7. A, D), diamentu żółtego
(centrum H3 modyﬁkowane przez
N3, silna żółto-niebieska ﬂuorescencja) (ﬁg. 7 B, D) oraz diamentu jasnozielonego (centrum H4, bardzo silna
zielona ﬂuorescencja) (ﬁg. 7 C, D).
Pasmo 480 nm (typ IaA)
Struktura pasma nie jest całkowicie poznana, odpowiada za silną żółtą lub pomarańczową ﬂuorescencję.
Na ﬁg. 8 przedstawiono widma
ﬂuorescencyjne diamentu: żółtego
(silna żółta ﬂuorescencja) (ﬁg. A, D),
żółtopomarańczowego (silna pomarańczowa ﬂuorescencja) (ﬁg. 8 B, D)
oraz żółtopomarańczowego poprawianego metodą HPHT (silna żółta
ﬂuorescencja) (ﬁg. 8 C, D).
Centrum NV (typ IaAB, Ib, IIa)
Centrum NV zbudowane jest
z atomu azotu N w połączeniu z wakansem (luką) V, odpowiada za po-

marańczową, różową lub czerwoną
ﬂuorescencję o różnym stopniu intensywności.
Na ﬁg. 9 przedstawiono widma
ﬂuorescencyjne diamentu: jasnoróżowego (bardzo słaba pomarańczowa
ﬂuorescencja) (ﬁg. 9 A, D), intensywnie różowego poprawianego metodą
HPHT i naświetlanego (brak ﬂuore-

nania z luminescencją serii kamieni
wzorcowych. I chociaż luminescencja (ﬂuorescencja) nie ma wpływu na
ostateczną ocenę barwy, to jednak jej
badanie jest celowe choćby ze względów identyﬁkacyjnych. Badanie prowadzi się w świetle nadﬁoletowym
przy długości fali 365 nm, na czarnym, nie ﬂuoryzującym podłożu.

FLUORESCENCJĘ WYKAZUJE OK. 25-30% OGÓLNEJ LICZBY DIAMENTÓW NATURALNYCH, Z CZEGO PONAD 95% WYKAZUJE FLUORESCENCJĘ
O BARWIE NIEBIESKIEJ DLA DŁUGOFALOWEGO
PROMIENIOWANIA UV.
scencji) (ﬁg. 9 B, D) oraz intensywnie czerwonego naświetlanego (silna
czerwona ﬂuorescencja) (ﬁg. 9 C, D).
Należy zwrócić uwagę, że ﬂuorescencja diamentu jasnoróżowego (ﬁg.
9 A) oraz diamentu intensywnie różowego poprawianego metodą HPHT
i naświetlanego (ﬁg. 9 B) była dodatkowo modyﬁkowana przez występowanie odpowiednio centrów H3 i N3.

Stopień ﬂuorescencji jest charakteryzowany jak następuje (ﬁg. 10):
● Brak
● Słaba
● Średnia
● Silna
● Bardzo silna.
W ekspertyzie barwa ﬂuorescencyjna powinna być wymieniana łącznie z jej stopniem.

OCENA INTENSYWNOŚCI
FLUORESCENCJI

WPŁYW FLUORESCENCJI
NA WARTOŚĆ BRYLANTÓW

Fluorescencja opisuje rodzaj luminescencji diamentu obserwowanego w długofalowym promieniowaniu UV otrzymany w wyniku porów-

Od lat wiele ośrodków gemmologicznych mówiło o konieczności silniejszego powiązania ﬂuorescencji
i jej wpływu na barwę w procedurach
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klasyﬁkacyjnych, a pośrednio na wartość diamentów. Potwierdzeniem dla
takich opinii były cenniki Rapaporta
(Rapaport Diamond Report), w których ceny diamentów o barwie D-I
i silnej niebieskiej ﬂuorescencji są
w stosunku do diamentów nieﬂuoryzujących niższe do ok. 12%.
Zwolennicy szczegółowego określania ﬂuorescencji i włączenia jej do
systemu klasyﬁkacji diamentów swoje wnioskowanie uzasadniali tym, że
diamenty:
● Nieﬂuoryzujące są z reguły znacznie czystsze niż diamenty ﬂuoryzujące.
● Nieﬂuoryzujące o barwie D-E-F
są znacznie rzadziej spotykane
niż diamenty ﬂuoryzujące o tej
samej barwie.
● Fluoryzujące zawsze mają nieco
mglisty wygląd, co przy klasyﬁkacji czystości może mieć duże
znaczenie, szczególnie gdy przedmiotem badania są diamenty
o czystości klasy Flawless lub Internally Flawless.
● Oszlifowane o lekko żółtym odcieniu barwy mogą wykazywać
w świetle dziennym zjawisko
silnej niebieskiej ﬂuorescencji,
w związku z czym sprawiają wrażenie kamieni o dużo wyższej
klasie barwy.

Tab. Wpływ ﬂuorescencji, w zależności od barwy, na wartość diamentów wyrażoną
w procentach wg IGI (brak ﬂuorescencji = cena bazowa 100%)

Skala barw
[wg GIA]

Fluorescencja
Wyraźna

Silna

D

-8%

-10%

E

-8%

-10%

F

-10%

-15%

G

-10%

-12%

H

-10%

-10%

I

-8%

-8%

J

+2%

-/+2%

K

+3%

+3%

L

+4%

+4%

M

+5%

+5%

PODSUMOWANIE
Paleta barw ﬂuorescencyjnych
oraz ich intensywność jest bardzo
szeroka. Najbardziej popularne na
rynku diamenty „bezbarwne” (lub
odcieniu szarym) wykazują zwykle ﬂuorescencję o barwie jasno- do
ciemnoniebieskiej,
żółtawozielonej lub zielonawej, natomiast okazy
o odcieniu żółtawym – niebieską.
Konieczność silniejszego powiązania ﬂuorescencji i jej wpływu

NIEBIESKA FLUORESCENCJA MA POMIJALNY
WPŁYW NA WYGLĄD KUPOWANYCH
DIAMENTÓW BEZBARWNYCH LUB PRAWIE
BEZBARWNYCH (D-I).
Obecnie wartość diamentów
oszlifowanych jest silnie powiązana
z występowaniem ﬂuorescencji, a jej
wpływ na wartość diamentów w zależności od ich barwy różni się nieznacznie w zależności od instytutu
czy laboratorium gemmologicznego
(GIA, HRD, IGI etc.). W tabeli podano wg IGI procentową obniżkę cen
brylantów w zależności od intensywności obserwowanej ﬂuorescencji.
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na barwę, a pośrednio na wartość
diamentów, jest w pewnym sensie
słuszna, jednak argumenty przedstawiane w dyskusji nie są przekonywujące. Już pod koniec lat 90. XX
wieku Gemological Institute of America opublikował wyniki zakrojonych
na szeroką skalę badań naukowych,
z których wynika, że nie ma dużego wpływu na barwę diamentów.
W konkluzji napisano, że: „Dla prze-

ciętnego obserwatora, reprezentatywnego dla kupujących biżuterię, nie wykryto wpływu niebieskiej ﬂuorescencji
na wygląd określonych grup diamentów. Nawet doświadczeni eksperci nie
byli zgodni co do skutków wpływu ﬂuorescencji na obserwowane diamenty”.
Wynika stąd, że najpowszechniej
występująca niebieska ﬂuorescencja
ma pomijalny wpływ na wygląd kupowanych diamentów bezbarwnych
lub prawie bezbarwnych (D-I),
z wyjątkiem niewielkiego wpływu na
poprawę odcienia barwy w rzadkich
przypadkach wystepowania bardzo
silnej i intensywnej ﬂuorescencji.
Obniżanie cen diamentów w
związku z występującą ﬂuorescencją
wynika z rozgrywek pomiędzy producentami diamentów i sporą podażą
kamieni ﬂuorescencyjnych (rosyjski
koncern ALROSA). Z najnowszych
informacji wynika, że dojdzie do podziału rynku: przez jedną grupę dealerów będą promowane jako najlepsze
diamenty z ﬂuorescencją, natomiast
przez drugą diamenty bez ﬂuorescencji. Przynależność do konkretnej grupy będzie zależała zapewne od liczby
danego rodzaju diamentów w ofercie.
Doświadczeni handlowcy i jubilerzy
będą sprzedawać diamenty z ﬂuorescencją jako wyspecjalizowany produkt, stwarzając dla nich oddzielną
kategorię w swojej ofercie.

TEKST: TOMASZ SOBCZAK
Wodór może występować jako
pierwiastek domieszkujący w diamentach typu Ia, Ib i IIa. W celu
określenia całkowitego stężenia
wodoru w diamentach stosuje się
spektroskopię w podczerwieni (charakterystyczne maksima absorpcji
w zakresie 2700 do 3500 cm-1) lub
bardziej zaawansowane metody badań [np. spektrochemiczna analiza
wiązką jonów (IBSCA) czy transmisyjna mikroskopia elektronowa
(TEM)]. Badania wykazują średnią
zawartość tego pierwiastka w wysokości ok. 1%, a wyższe stężenia obserwowane są w postaci małych pęcherzyków wielkości rzędu ∼ 3 nm.
Stężenie wodoru nie koreluje z żadnym defektem strukturalnym w diamentach, na przykład uskokami planarnymi {100}, a domieszka wodoru
wydaje się być zwykłą inkluzją (znamieniem wewnętrznym), o wielkości
od makroskopowej, mikroskopowej
do submikroskopowej.
Gemmologów najbardziej interesują inkluzje widoczne pod powięk-

szeniem uzyskiwanym w przyrządach optycznych typu lupa 10x czy
mikroskopach
gemmologicznych
30-50x. Na przykład w diamentach
bogatych w wodór typu Ia, obserwuje się zwykle domieszki wodoru
w postaci „chmur”. Obłoki te składają się z mikrocząsteczek wodoru
o dużej gęstości, tworzących wspaniałe wzory przypominające wieloramienną gwiazdę (ﬁg. 1, w świetle dziennym i UV). Podobny efekt
można obserwować wewnątrz fantazyjnego ciemnego, żółtawo-brązowego zmodyﬁkowanego ośmiościanu. Widoczna chmura inkluzji, która rozprasza światło, tworzy obraz
słońca ze świecącymi promieni (ﬁg.
2). Orientacja inkluzji nadaje diamentowi niezwykle wyraźną i bardzo rzadko występującą sześciokrotną symetrię. Osiągnięcie tego efektu
wymaga niezwykle precyzyjnego
szlifowania – nawet najmniejszy błąd
w cięciu lub polerowaniu osłabia to
niesamowite zjawisko świetlne. Diamenty z niezwykłymi inkluzjami,

Fig. 1. Gems & Gemology, Fall 2019

Fig. 2. Gems & Gemology, Fall 2019

zwłaszcza inkluzjami o charakterystycznych kształtach gwiazdy lub
przypominającymi kształtem różne
zjawiska, obiekty czy przedmioty, są
niezwykle wysoko cenione przez kolekcjonerów klejnotów i poszukiwaczy unikatowych kamieni (ﬁg. 3-4).

Fig. 3. www.allaboutgemstones.com

Fig. 4. www.allaboutgemstones.com
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Obecnie głównymi odbiorcami diamentów i biżuterii z diamentami
są klienci pokolenia millenialsów. Spowodowało to radykalną
zmianę w metodach marketingu i sprzedaży detalicznej.
Optymistycznie nastawieni znawcy runku diamentowego
twierdzą, że w związku z tym czeka nas w latach 2020-2030
era godna tytułu „Diamentowej Dekady”. Poniżej chciałbym
przedstawić krótką analizę obecnej sytuacji branży diamentowej
oraz perspektywy jej rozwoju na najbliższe dziesięciolecie.
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www.ddagroup.com

TEKST: TOMASZ SOBCZAK & MARIUSZ MAJ

NIŻSZA PODAŻ SUROWCA
W latach 2019-2020 wydobycie
diamentów osiągnęło szczyt i należy
spodziewać się, że w ciągu najbliższych 5-10 lat podaż surowca zmniejszy się ze względu na zamknięcie
kilku kluczowych kopalni – Argyle
w 2021 r., Ekati w 2023 r., Diavik
w 2025 r., co oznacza spadek rocznej produkcji o około 25 milionów
karatów w ciągu najbliższych pięciu
lat. Inne koplanie, które mają zostać
zamknięte do 2030 r., obejmują Gahcho Kué o wydobyciu 6 milionów
karatów rocznie i kopalnię Renard
o wydobyciu 2 milionami karatów
rocznie. Niedobór podaży surowca
w połączeniu z rosnącym popytem
na diamenty w USA, Chinach i Indiach powinien sprzyjać wzrostowi
cen kamieni oszlifowanych w nadchodzącej dekadzie.

MILLENIALSI (POKOLENIE Y) – ROCZNIK 1980–2000,
NIE WYOBRAŻA SOBIE ŻYCIA BEZ TELEFONU,
NAJWAŻNIEJSZE DLA NICH SĄ PRZYJAŹNIE
(92% WSKAZUJE JE JAKO SWÓJ PRIORYTET),
PERMANENTNIE CIERPIĄ NA BRAK CZASU. WEDŁUG
JEDNYCH ŹRÓDEŁ – SĄ LENIWI, ZBYT PEWNI SIEBIE
I OCZEKUJĄCY, ŻE WSZYSTKO PODA SIĘ IM NA
TACY, WEDŁUG INNYCH – TO POKOLENIE, KTÓRE
ODWAŻNIE KROCZY PRZEZ ŻYCIE I NIE BOI SIĘ
NOWYCH WYZWAŃ.

KONSOLIDACJA SEKTORA
WYDOBYWCZEGO

ZMIANY METOD
ZAKUPU SUROWCA

Spadek wydobycia surowca dobrze wróży rosyjskiemu koncernowi
Alrosa, który ma zasoby diamentów
szacowane na 650 milionów karatów
(zasoby światowe to ok. 1200 mln karatów). Wydaje się, że nadejdą ciężkie
czasy dla mniejszych producentów,
ze względu na rosnące koszty wydobycia i trudniejsze warunki geologiczne eksploatacji złóż. Przykładem
mogą być ﬁrmy Trans Hex, Firestone Diamonds i Stornoway Diamond
Corp., które mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Wiele kopalni
staje się nierentownych i prawdopodobnie zakończy działalność, a przetrwają tylko te ﬁrmy, które prowadzą
produkcję na dużą skalę i mają duże
zasoby surowcowe.

Oczekuje się, że w ciągu następnej
dekady zwiększy się wydajność przemysłu szliﬁerskiego, a jego przedstawiciele będą dążyć do produkcji diamentów pod konkretne zamówienia.
Pierwszy etap wdrażania tej strategii będzie odbywał się na poziomie zakupu surowca. Sightholdersi
(szliﬁernie) chcą obecnie zmniejszyć zapasy diamentów trudnych do
sprzedania (niskiej jakości, niekalibrowane, określonej wielkości np.

DYNAMICZNY ROZWÓJ
RYNKU WTÓRNEGO
Wraz ze spadkiem podaży surowca diamentowgo rośnie rynek
wtórny, polegający na pozyskiwaniu
diamentów z recyklingu (np. ﬁrma
Rapaport organizuje aukcje diamentów pozyskanych z biżuterii). Nale-

ży spodziewć się szybkiego rozwoju
tego rynku w nadchodzących latach,
ponieważ pokolenie wyżu demograﬁcznego lat 60. XX wieku będzie się
starzeć i sprzedawac precjoza o wysokiej wartości.

0,07-0,08 ct), będą więc kupować
wyłacznie taki surowiec, który będzie niezbędny do realizacji bieżacych zamówień. Należy spodziewać
się, że kupowanie na zamówienie
(Supplier of Choise) stanie się preferowaną metodą zakupu surowca,
a systemy takie jak platforma Lucara Clara będą zyskiwać na popularności. To wywrze presję na De Beers
i Alrosę, aby w dłuższej perspektywie
dostosowały swoje systemy umów
kontraktowych do potrzeb rynku.

SPADEK PRODUKCJI
Sektor wytwórczy prawdopodobnie zmniejszy się w nadchodzących
latach w wyniku fuzji lub zamknięcia
nierentownych przedsiębiorstw. Zakłady szliﬁerskie działające na dużą
skalę powiększą udział w rynku,

SUPPLIER OF CHOICE – STRATEGIA SPRZEDAŻY
WPROWADZONA W CELU WSPARCIA WZROSTU
SPRZEDAŻY DIAMENTÓW SUROWYCH DLA BRANŻY
JUBILERSKIEJ, BUDOWY BARDZIEJ EFEKTYWNYCH
KANAŁÓW SPRZEDAŻY ORAZ ZAPEWNIENIA
TRANSPARENTNOŚCI W OBROCIE DIAMENTAMI.
NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM TEJ STRATEGII BYŁO
WPROWADZENIE BARDZIEJ RYGORYSTYCZNYCH
KRYTERIÓW WYBORU SIGHTHOLDERSÓW
I PRZYZNAWANIA IM KONTRAKTÓW NA SPRZEDAŻ.
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„ETYCZNY” OBRÓT
DIAMENTAMI

RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL – GLOBALNA ORGANIZACJA ZAJMUJĄCĄ SIĘ TRANSPARENTNOŚCIĄ
ŁAŃCUCHA DOSTAW DIAMENTÓW – OD KOPALNI
PO SPRZEDAŻ DETALICZNĄ. „KODEKS POSTĘPOWANIA RJC” ODNOSI SIĘ NP. DO POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA ONZ.
a swoje miejsce na nim znajdą także
specjalistyczne niszowe ﬁrmy obróbcze. W obrocie diamentami spadło
obecnie znaczenie dealerów, których
liczebność permanentnie wzrasta.
Sytuację w branży celnie ujął Martin
Rapaport konkludując: „każdy dostawca dostawcy próbuje sprzedawać
klientowi klienta”. Dealerzy będą mogli odzyskać swoją pozycję, pod warunkiem wykorzystania roli elastycznego pośrednika, który będzie łączył
różne segmenty rynku i dostarczał
detalistom „właściwe towary we właściwym czasie i we właściwej cenie”.

ALTERNATYWNE
FINANSOWANIE
Tradycyjne banki, zwłaszcza w Indiach, wycofują się z ﬁnansowania
handlu diamentami. Jednocześnie
zaczynają być dostępne i akceptowane nowe instrumenty, oferujące
alternatywne sposoby ﬁnansowania,
np. pożyczki oparte na kapitale lub
zabezpieczeniu, kryptowaluty, a nawet ﬁnansowanie społeczne (crowdfunding). Te alternatywy nie zastąpią jednak utraconego kredytowania
bankowego, ale pomogą złagodzić
obawy o płynność ﬁnansową w przemysle obróbczym i sprzedaży hurtowej. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje

się że zmniejszona zależność handlu
od kredytu bankowego wpłynie na
zwiększenie jego efektywności i wydajności.

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
Nowoczesne technologie będą
odgrywać coraz większą rolę
w usprawnianiu procesu produkcyjnego, a sztuczna inteligencja będzie
coraz ważniejsza w automatyzacji
obróbki i segregowaniu (klasyﬁ kacji)
diamentów. Spowoduje to redukcję
miejsc pracy lub konieczność zmiany branży, ale wartością dodaną będzie skrócenie czasu potrzebnego
na dostarczenie diamentu z kopalni
na rynek. Producenci i pośrednicy
hurtowi będą wykorzystywać nowoczesne technologie na swoich platformach sprzedażowych (programy
blockchainowe), a detaliści będą również wykorzystywać je w większym
stopniu, kładąc zapewne nacisk na
sprzedaż wielokanałową (omnichannel commerce) – opcje sprzedaży stacjonarnej i online. Także pojedynczy jubilerzy, korzystający z wirtualnych zasobów diamentów, będą
w stanie zaoferować konsumentom
lepsze, bardziej eleganckie zakupy
tych cennyk kamieni.

DE BEERS BEST PRACTICE PRINCIPLES – ZASADY DOBREJ WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA Z POŚREDNIKAMI
HURTOWYMI I KLIENTAMI, KTÓRE DOTYCZĄ 3 GŁÓWNYCH OBSZARÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI: BIZNESOWEJ, SOCJALNEJ I EKOLOGICZNEJ.
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Diamenty pozyskiwane w legalny
sposób będą premiowane przez znane ﬁrmy i marki jubilerskie. Dyskusja na temat etyki w obrocie diamentami przesunęła się od procesu Kimberley (Kimberley Process) w stronę
bezpośrednich audytów ﬁrm za pośrednictwem programów organizacji
Responsible Jewellery Council lub zasad współpracy De Beers Best Practice
Principles. Niedawno zrobiono kolejny krok na przód rozwijając programy identyﬁkowalności kamieni na
ich drodze od kopalni do biżuterii,
która stanie się istotną częścią tożsamości diamentu. Na przykład GIA
już wprowadziła w certyﬁkatach informacje o kraju pochodzenia badanego diamentu. Idea „etycznych diamentów” rozszerzy się na tożsamość
ﬁrmy, która go wydobywa, produkuje i sprzedaje. Wybierając miejsce
zakupu biżuterii, konsumenci będą
coraz bardziej świadomi działań ﬁrm
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility).

DIAMENTY SYNTETYCZNE
Obecnie następuje separacja rynku diamentów naturalnych od syntetycznych, które powoli odnajdują
swoje miejsce na rynku tworząc własną kategorię kamieni szlachetnych.
Wraz z postępem technologicznym
będzie rosła produkcja tanich syntetyków przeznaczonych na biżuterię
o niższej wartości. Przy znacznym
spadku produkcji diamentów naturalnych, kamienie syntetyczne odegrają
rolę uzupełnienia niedoboru podaży
kamieni naturalnych. Niektóre ﬁrmy
o silnej pozycji na rynku jubilerskim,
na pewno odniesą sukces we wprowadzaniu syntetyków do segmentu pierścionków zaręczynowych, ale
udział w rynku w tej dziedzinie będzie jednak ograniczony. Od wieków
konsumenci wiedzą, że przy odsprzedaży precjozów jedynie diamenty naturalne dają gwarancję zachowania
zainwestowanej wartości.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – RODZAJ SAMOREGULACJI MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU
PRYWATNEGO, KTÓREJ CELEM JEST REALIZACJA CELÓW SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE FILANTROPIJNYM, AKTYWISTYCZNYM LUB CHARYTATYWNYM.
ZWIĘKSZENIE POPYTU
Największym wyzwaniem stojącym przed handlem diamentami w latach 20. XXI wieku będzie
zwiększenie popytu. W szczególności branża będzie musiała poszerzyć
gamę diamentów, na które jest popyt, odwracając tendencję do koncentrowania się na określonych kategoriach z ostatniej dekady. Będzie
również musiała być bardziej otwarta na poszerzoną różnorodność
konsumentów. Ponieważ marketing
stał się bardziej spersonalizowany,
należy oczekiwać że branża odpowiednio rozszerzy swoje kampanie
skierowane do indywidualnych konsumentów, a także do określonych
grup społeczności (LGBTQFIA+, La-

tynosi). Aby osiągnąć te cele, branża
będzie musiała przeznaczyć znacznie
więcej środków na marketing. Dotyczy to indywidualnych ﬁrm czy znanych marek oraz działań podejmowanych przez np. Antwerpskie Światowe Centrum Diamentów (AWDC)
czy Stowarzyszenie Producentów
Diamentów (DPA). Handel diamentami w przyszłym dziesięcioleciu
osiągnie prawdopodobnie wartość
sprzedaży detalicznej rzędu 100 mld
USD rocznie (w 2020 roku ok. 76 miliardów USD).
Jeżeli powyższe przewidywania
i tendencje zostaną spełnione i zrealizowane, to dekada lat 20. XXI wieku będzie godna miana „DIAMENTOWEJ DEKADY”.

MĄCZKĄ PO OCZACH...
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„Ponieważ diament
nie żyje, dlatego nie ma
z nim problemów
ani religijnych
ani moralnych”.

TEKST: TOMASZ SOBCZAK
W obrocie i przemyśle diamentowym nie ma praktycznie możliwości
egzekwowania pisemnych umów oraz kontroli dystrybucji i sprzedaży.
Diamenty są łatwe do przenoszenia i przekazywania, uniwersalnie
cenne, a skradzione praktycznie niemożliwe do wyśledzenia
i identyﬁkacji. Branża diamentowa opiera się w zasadzie na udzielaniu
wysokich kredytów i zaufaniu, dlatego też faworyzuje ściśle
powiązane układy społeczne lub więzi rodzinne, które są w Antwerpii
reprezentowane przede wszystkim przez dwie społeczności: żydowską
Haredi i hinduską Jain (dżiniści).
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Od XV wieku biznes diamentowy w Antwerpii był kontrolowany
przez ortodoksyjną, w większości
chasydzką, społeczność żydowską
Haredi. Podczas II wojny światowej ponad 65% żydowskiej populacji miasta zostało eksterminowane.
Pozostałym po wojnie Żydom, których szeregi zostały zasilone uciekającymi z krajów Europy Wschodniej
współwyznawcami, udało się odzyskać kontrolę nad wielowiekowym
diamentowym handlem w mieście.
Przez lata, a nawet wieki, w wyobraźni większości europejczyków diamenty były nierozerwalnie łączone z
diasporą żydowską. Obecnie jednak
sytuacja diametralnie zmieniła się
na korzyść społeczności hinduskiej.
W Antwerpii przez wieki doskonale prosperował diamentowy biznes żydowski, bowiem ortodoksyjna społeczność żydowska posiadała skuteczne mechanizmy kontroli
swoich członków. Do przypieczętowania transakcji wystarczyło kiedyś
podanie ręki i słowo Mazzal. Osobom, którym zarzucono oszustwo
lub nieuczciwość, natychmiast traciły swoją pozycję i reputację, a tym
samym możliwość robienia interesów i zarabiania pieniędzy. Obecnie
zasada ta z wielu powodów nie funkcjonuje, a każdy kupowany diament
bez certyﬁ katu należy sprawdzać
czy jego cechy jakościowe zgadzają
się z deklarowanymi (głównie barwa, czystość, wielkość).
Hinduska społeczność biznesowa dżinistów funkcjonuje na podobnych zasadach co Żydzi, także
w oparciu o silne powiązania rodzinne i wysoką częstość małżeństw
w obrębie własnej grupy etnicznej.
Działanie dżinistów na zasadach
społeczności kastowej stanowi dodatkowe i ważne źródło integracji,
wsparcia i solidarności społeczności
hinduskiej w Antwerpii.

PRZEŁOMOWE
LATA 60. XX WIEKU
Począwszy od lat 60. XX wieku członkowie społeczności Jain
(dżiniści) z okolic miasta Palanpur
w stanie Gudźarat (znani jako Pa-

lanpuri Jains), zaczęli masowo migrować do Antwerpii. Dżiniści z Palanpuri to „społeczność biznesowa”
w Indiach, która tradycyjnie od wieków zajmowała się handlem. Pierwsi
jej członkowie przyjeżdżali do Antwerpii ze sporym kapitałem ﬁnansowym i bagażem wcześniejszych
doświadczeń w dziedzinie szlifowania i handlu diamentami w Indiach.
Dżiniści, aby wejść do zamkniętego świata antwerpskiej branży
diamentowej, postawili na dwie kluczowe zasady: zaczęli specjalizować
się w mniejszych kamieniach o niższej wartości oraz wykorzystali do
produkcji oszlifowanych diamentów
tanią siłę roboczą i doskonałe umiejętności szliﬁerzy z Suratu (trzecie co
do wielkości miasto zachodnich Indii, największy na świecie ośrodek
obróbki diamentów). W ten sposób
mieli oni możliwości, jak to ujął jeden
z handlowców: „szlifować diamenty
w rupiach a sprzedawać w dolarach”.

łeczności żydowskiej. Zadanie to ułatwiło im także przyjęcie języka angielskiego jako międzynarodowego
języka branży diamentowej, zamiast
wcześniej używanego języka jidysz.

RELIGIA  WEGANIZM
Dżiniści nie postrzegają handlu
diamentami wyłącznie przez pryzmat zysków ﬁnansowych, stanowi
on dla nich również walor bogactwa
duchowego. Podobnie jak wiele religii wschodnich, dżinizm postrzega
diamenty jako najczystsze ze wszystkich kamieni, dlatego wypolerowany
diament, który jest wolny od znamion wewnętrznych, jest transcydentalnie wiązany z czystością duszy. W związku z tym obrót diamentami jest powszechnie uważany jako
odpowiednie zajęcie dla dżinistów,
bowiem handel nimi nie wyrządza
krzywdy innym żywym istotom.
Dżiniści są weganami, którzy
wcześniej zajmowali się rolnictwem.

DŻINIZM (SANSKR. JAINA-DARSANA) – SYSTEM RELIGIJNO-FILOZOFICZNY, KTÓREGO HISTORYCZNE
POCZĄTKI WIĄŻĄ SIE Z MAHAVÝRĄ VARDHAMANĄ, MYŚLICIELEM INDYJSKIM DZIAŁAJĄCYM NA
TERENIE INDII PŁN., NA PRZEŁOMIE VI I V W. PRZED
CHR. NAZWA SYSTEMU POCHODZI OD NOSZONEGO PRZEZ NIEGO PRZYDOMKU „JINA” [DZINA]
– ZWYCIĘZCA. JEST TO RELIGIA MONASTYCZNA
O CHARAKTERZE UNIWERSALISTYCZNYM, O PRZEKAZIE SKIEROWANYM DO WSZYSTKICH LUDZI. NACZELNĄ TEZĄ DŻINIZMU JEST JEGO PRZESŁANIE
ETYCZNE: SZACUNEK DLA ŻYCIA WE WSZELKIEJ POSTACI I JEGO OCHRONA, NAWET (W SKRAJNYCH
WYPADKACH) ZA CENĘ WŁASNEGO ŻYCIA.
Wymienione powyżej czynniki,
a także sprzedaż na kredyt lub przedłużone terminy płatności, spowodowały konkurencyjność cenową
sprzedawanych diamentów. Pozwoliło to dżinistom na zdobycie silnej
pozycji w Antwerpii kosztem spo-

Zadziwia fakt, jak w prosty i sprytny sposób, potraﬁą oni wytłumaczyć dlaczego lepiej jest zajmować
się opłacalnym handlem diamentami niż nieopłacalną działalnością rolniczą. Zgodnie z wyznawaną
religią nie jedzą nic co „rośnie z dna
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Szliﬁernia diamentów w Suracie. www.prnewswire.com

Ziemi, tak jak czosnek lub ziemniak,
lub coś, co tworzy życie”. Według nich
np. cebula czy ziemniak „to bulwa,
która produkuje roślinę, więc nie można jej zjeść”. Takie rozterki i zakazy
spożywania wielu produktów rolnych sprawiają, że wolą handlować
diamentami zamiast rozstrzygać
dylematy dotyczące rodzaju upraw.
Twierdzą bowiem, że „diament nie
żyje – jest już martwy – dlatego nie
ma z nim problemów ani religijnych ani
moralnych”.

FILARY HINDUSKIEGO
SUKCESU
Szacuje się, że liczba dżinistów
w Belgii to około 2 000 osób. Większość mieszka w Antwerpii, pracując
w hurtowniach diamentów. Kontrolują dwie trzecie handlu surowcem diamentowym, a przez ich ręce
codziennie przepływają diamenty
o wartości około 260 milionów euro.

Sukces indyjskich rodzin opiera
się na trzech ﬁ larach: dużej liczbie
członków i wielodzietności, gotowości do bardzo ciężkiej pracy, cięższej niż konkurencja oraz pracy za
niskie wynagrodzenie (taniej sile
roboczej).
Koszt cięcia i szlifowania diamentów w fabrykach w Suracie,
głównym centrum produkcji diamentów w Indiach, wynosi zaledwie
10% równoważnej ceny w Europie.
Wysokie koszty i demograﬁa sprawiły, że z biegiem lat większość ﬁrm
szliﬁerskich przeniosła się z Europy
do Azji, a w szczególności do Indii.
W latach 70. XX wieku Antwerpia szczyciła się wykwaliﬁ kowaną
siłą roboczą zajmującą się obróbką diamentów w sile 25-30 tysięcy
osób, a obecnie wynosi ona około tysiąca szliﬁerzy. Natomiast w Suracie
szliﬁernie zatrudniają ponad 500
tysięcy pracowników, którzy przera-

MAZZAL (MAZZAL TOW) (HEBR. „SZCZĘŚCIE”) –
ZWROT TEN WPROWADZONY DO JĘZYKA JIDYSZ W BRZMIENIU „MAZEŁ TOW” JEST OBECNIE
POWSZECHNIE UŻYWANY WE WSPÓŁCZESNYM
JĘZYKU HEBRAJSKIM, A NAWET W NIEMIECKIM
W ANGIELSKIM, CZĘSTO OZNACZAJĄC „GRATULACJE”.
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biają ponad 80 procent surowca diamentowego na świecie.
Dla indyjskich diamantaires
z Antwerpii świetne układy i koligacje rodzinne ze szliﬁerniami z Suratu, i innych centrów produkcyjnych
w Indiach, jest dużym wsparciem biznesowym. Wysyłanie surowca diamentowego do Indii celem jego przetworzenia nie jest dla nich outsourcingiem lecz „homesourcingiem”.
Indyjscy diamantaires w Antwerpii są bez wyjątku wyznawcami
dżinizmu, biorąc więc pod uwagę religijne ograniczenia ich diety, zwykle sprowadzają osobistych kucharzy z Indii, znających ich szczególne
potrzeby kulinarne.

WIELKIE FIRMY HINDUSKIE
Branża diamentów zdominowana przez dżinistów zyskała ostatnio
silne wsparcie ze strony rządu indyjskiego. Przyjęto ustawę podnoszącą
cła na import oszlifowanych diamentów, która chroni miejsca pracy
w rodzimym przemyśle diamentowym. Firmy diamentowe z siedzibą w Antwerpii są ściśle powiązane
z międzynarodowymi ﬁrmami rodzinnymi na wielu kontynentach.
Dzięki ogromnym, licznym osobowo rodzinom i klanom rodzinnym, dżiniści stworzyli sprawną,
bezpieczną i wysoce wydajną sieć
przesyłania i dystrybucji diamentów, opartą prawie całkowicie na
wzajemnym zaufaniu i uczciwości.
Takie postępowanie przyniosło im
wielki dobrobyt. Widać to na przykładzie miasteczka Wilrijk pod Antwerpią, szczególnie w zestawieniu
z biednie wyglądającą dzielnicą żydowską w Antwerpii. Zbudowana
w ostatnich latach pod Antwerpią
świątynia dżinistów i przylegające do niej centrum medytacji kosztowało 25 milionów euro, z czego
większość została sﬁnansowana
przez antwerpskich Hindusów.
Filarami hinduskiego przemysłu
diamentowego są wielkie ﬁrmy szliﬁerskie, dominujące na rynku międzynarodowym, takie jak na przykład: KARP Impex Ltd., Hari Krishna Exports czy Kiran Exports.

KARP Impex Ltd.
Spółka zatrudnia około 2 500
szliﬁerzy, jest wiodącym producentem diamentów na świecie, której
szliﬁernie wyposażone są w najnowocześniejsze technologicznie maszyny (urządzenia VibFree, Hi-Gain
i Auto-Pol, 5-osiowa technologia
laserowa, rosyjska technologia Pacor). Ponad 48. letnie doświadczenie
w szlifowaniu i dystrybucji diamentów pozwoliło ﬁrmie osiągnąć niezrównany poziom precyzji i doskonałości szlifu oraz opracować własne oprogramowanie ERP i CRM do
zarządzania złożonymi procesami
handlu diamentami.

OUTSOURCING (SKRÓT OD ANG. OUTSIDE-RESOURCE-USING) – KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNYCH
ŹRÓDEŁ, POLEGAJĄCE NA PRZEKAZYWANIU ZADAŃ, FUNKCJI, PROJEKTÓW I PROCESÓW DO REALIZACJI FIRMIE ZEWNĘTRZNEJ.

Hari Krishna Exports
Firma założona w 1992 roku zdobyła światową reputację jako najbardziej zaufany dostawca diamentów. HKE zatrudnia ponad 6 000
pracowników, co przy zastosowaniu najnowszych technologii cięcia
i szlifowania diamentów, pozwala
osiągnąć jej zdolność produkcyjną
około 4 milionów karatów rocznie.
Szeroki asortyment produkcji obejmuje szlify brylantowe i fantazyjne
o masie od 0,01 do 5 karatów, czystości IF-I3 i barwie D-M. Każdy
sprzedany diament ma wewnętrzny
certyﬁ kat ﬁrmowy oraz na żądanie
klienta do wyboru certyﬁ katy GIA,
IGI lub HRD.
Kiran Exports
Firma mająca 138 wyspecjalizowanych szliﬁerni w Suracie i Ahmedabadzie, zatrudnia około 31 000
pracowników, co czyni z niej największego pracodawcę w indyjskiej
branży diamentowej. Przetwarza
rocznie ponad 5,9 miliona karatów
surowca diamentowego, z którego
produkowanych jest ponad 1,6 miliona karatów oszlifowanych diamentów. Kiran Exports jest jedyną
ﬁrmą na świecie, która stosuje identyczną technikę szlifowania do produkcji małych i dużych diamentów.
W zakładach szliﬁerskich stosowane są najnowocześniejsze maszyny
ﬁrmy Sarin Technologies.

Świątynia dżinistów i centrum kultury w Wilrijk. www.jaronpascal.be

PODSUMOWANIE
Hinduscy dżiniści trzymają się
w Antwerpii bardzo mocno, zachowując swoją dominującą pozycję
w obrocie diamentami. Zawdzięczają to silnemu oparciu w hinduskim
przemyśle szliﬁerskim w miastach
Surat i Ahmedabad, w indyjskim
stanie Gudźarat. Hinduski przemysł
diamentowy zatrudnia obecnie około 500 000 osób. Szacuje się, że 9
na 10 diamentów jest szlifowanych
w Indiach, więc Indie wyparły z rynku Belgię i Izrael jako kluczowe centra obróbki diamentów.
Chociaż obecnie hinduska branża diamentowa ma silną pozycję na
rynku międzynarodowym, to jednak stoi przed wieloma wyzwaniami. Począwszy od rosnącej konkurencji ze strony Chin (Hongkongu),
poprzez wzrost podaży syntetycz-

nych diamentów na rynku, kłopotów związanych z decyzją De Beers
o przeniesieniu sortowania i sprzedaży diamentów surowych z Anglii
do Botswany czy wzrostu znaczenia
na rynku konkurencji ze strony rosyjskiej Alrosy.
Kolejnym wyzwaniem jest sprawa dopuszczenia kobiet do pracy
przy sprzedaży diamentów. Pomimo ogólnoświatowej tendencji feminizacji życia społecznego i gospodarczego, hinduski obrót diamentami w Antwerpii jest zdominowany,
podobnie jak w przypadku diaspory
żydowskiej, wyłącznie przez mężczyzn. Wydaje się jednak, że ze
względów religijnych i zależności
społecznych, sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Światowe organizacje
feministyczne mają w tym temacie
dużo do zrobienia…

DIAMANTAIRES – TERMIN BRANŻOWY OKREŚLAJĄCYM PRODUCENTÓW DIAMENTÓW JUBILERSKICH,
MISTRZÓW SZLIFIERSKICH ORAZ GEMMOLOGÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W DIAMENTACH.
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POLSKIE TOWARZYSTWO
GEMMOLOGICZNE
INFORMACJE ◦ AKTUALNOŚCI ◦ WYDARZENIA
TEKST i ZDJĘCIA: TOMASZ SOBCZAK

NOWA STRONA
INTERNETOWA
Od końca 2020 roku PTGem ma
nową interaktywną stronę internetową. Na stronie umieszczane są
aktualne informacje o przewidywanych szkoleniach, warsztatach i seminariach czy wydawanych periodykach (magazyny Gems&Jewelry
i Diamond Review dostępne w PDF),
a nowością będzie możliwość zakupu,
wydawanych pod auspicjami PTGem
książek o tematyce gemmologicznej,
w postaci e-booków.
Zapraszamy na stronę
www.ptgem.org

EGZAMIN
NA TYTUŁ ZAWODOWY
RZECZOZNAWCA
DIAMENTÓW PTGem
W dniu 18 października 2020
roku, w sali konferencyjnej hotelu
Novotel Katowice Centrum, 11. osobowa grupa Znawców diamentów
PTGem, zdała pomyślnie egzamin
praktyczny z oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich. Podczas egzaminu zachowano wszelkie
środki ostrożności związane z pandemią Covid-19 – dystans uczestni-
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ków zapewniała ponad 120 m2 komfortowa sala, używano maseczek oraz stosowano dezynfekcję. Tytuły zawodowe Rzeczoznawcy Diamentów PTGem otrzymali:
BICZAK FILIP/Ruda Śląska
BRZUCHOWSKI KRZYSZTOF/Katowice
CHWAŁA MARCIN/Katowice
GŁOS GRZEGORZ/Katowice
KRZYSTECZKO DAWID/Chorzów
MAJCZAK WOJCIECH/Chorzów
OŻDŻEŃSKI JUSTYNA/Chorzów
SPINEK TOMASZ/Chorzów
SZLĘK IWONA/Tarnowskie Góry
SZYMCZYK KAMIL/Katowice
WOŁOWIK PIOTR/Lędziny
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TARGI
GOLDEXPO WARSZAWA 2020
W dniach 1-3 października 2020 r. w Warszawie, odbyły się targi branży złotniczo-jubilerskiej GOLDEXPO 2020. Organizatorzy przygotowali 320 stoisk
wystawienniczych na których prezentowana była
szeroka oferta ﬁrm złotniczo-jubilerskich. Na targach obecne było PTGem, które reprezentowali jego
członkowie, na czele z przewodniczącym, sekretarzem generalnym i członkami Zarządu Głównego.
Organ prasowy PTGem magazyn Diamond Review
jest patronem medialnym targów. PTGem dziękuje organizatorom targów, a szczególnie p. Jerzemu
Macurowi, za udostępnienie i przygotowanie stoiska oraz możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i prezentacji działań Towarzystwa.



AKTUALNA LISTA RZECZOZNAWCÓW PTGem 2021

PTGem informuje, że osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2021 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 2021
pieczątek Rzeczoznawcy PTGem jest nielegalne, a wszystkie przypadki fałszerstwa lub nieuprawnionego używania pieczątek będą kierowane do prokuratury.

 Adamczyk Jarosław
 Adamski Patryk
 Bałwas Grzegorz
 Bartosiewicz Ryszard
 Batko Zbigniew
 Biczak Filip
 Bielecki Krzysztof
 Brzuchowski Krzysztof
 Chobrzyński-Błaszczyk Marcin
 Chojnacki Piotr
 Chwała Marcin
 Cyganek Michał
 Cyganek Patrycja
 Czajkowska-Tyc Beata
 Dembowska Barbara
 Dworzyński Paweł
 Gawrońska Magdalena
 Girulski Robert
 Glewicz Magdalena
 Głos Grzegorz
 Głos Zbigniew
 Gorlicka Sylwia
 Górski Dariusz
 Jaracz Tomasz
 Jasiński Seweryn
 Jedynak Ignacy
 Jung Andrzej
 Jurowicz Ewelina
 Karaszkiewicz Jan
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 Kaźmierczak Radosław
 Klupczyński Aleksander
 Kolec Jarosław
 Kołodziej Maciej
 Kostenko Natalia
 Kotapski Krystian
 Krawicki Kamil
 Krieger Delﬁna
 Kruk Łukasz
 Krzysteczko Dawid
 Kycia-Munz Lucyna
 Lachowski Piotr
 Maj Mariusz
 Majczak Wojciech
 Makieła Marian
 Malinowska Anna
 Michalski Krzysztof
 Mosek Arkadiusz
 Muraszkowski Mirosław
 Nakonieczny Agnieszka
 Olszar Krzysztof
 Orłowska Alicja
 Ożdżeński Justyna
 Ożdżeński Maciej
 Paluszkiewicz Jan
 Patan Wisław
 Pawlik Henryk
 Pazio Bartłomiej
 Radomska Jolanta

 Rajski Krzysztof
 Rakowicz Edward
 Rodź Artur
 Rutczyński Jacek
 Sałaga Dariusz
 Sałek Robert
 Sawicka Izabella
 Skok Robert
 Sobczak Tomasz
 Sobolewska Karolina
 Solka Krzysztof
 Spinek Tomasz
 Szcześniak Paweł
 Szlęk Iwona
 Szwejkowska Justyna
 Szymanowski Henryk
 Szymczyk Kamil
 Szymczyk Marek
 Śliwowski Jakub
 Tomczak Arkadiusz
 Tryjefaczka Marek
 Waleszkiewicz Ryszard
 Witkowski Marek
 Włodawiec Hubert
 Wojciuch Andrzej
 Wojciuch Dorota
 Wołowik Piotr
 Wójcik Zbigniew
 Wyrzykowski Paweł

www.ptgem.org.pl

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne to ogólnopolskie zrzeszenie
rzeczoznawców-gemmologów, pracowników nauki, jubilerów, złotników, właścicieli
hurtowni, ﬁrm i sklepów jubilerskich, sympatyków branży jubilerskiej
i hobbystów-gemmologów, założone w 1988 roku.
Nasze działanie wspierają wybitni gemmolodzy z renomowanych ośrodków
naukowych z Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
i Szkołą Wyższą Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu na czele.
PTGEM dysponuje fachową kadrą, absolwentami GIA, DGemG, HRD i IGI, działającą w
ramach Centralnego Ośrodka Kształcenia Gemmologów, jedynego ośrodka w Polsce
prowadzącego ustawiczne dokształcania w systemie pozaszkolnym, zarejestrowanego
w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

CENTRALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA GEMMOLOGÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO

wiedza | rzetelność | fachowość | wiarygodność
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