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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία θέξεη ηνλ ηίηιν «Μέζνδνη αμηνιφγεζεο νξπθηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνιχηηκνη ιίζνη». Σν αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο, φπσο καξηπξά
θαη ν ηίηινο, είλαη ε κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε δηαθφξσλ ηχπσλ νξπθηψλ θαη
πεηξσκάησλ, πνπ έρνπλ ηδηφηεηεο πνιχηηκσλ ιίζσλ. Αξρηθά εξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο
ζξεζθείαο θαη ηεο αζηξνινγίαο κε ηα νξπθηά θαη ηνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα γίλεηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ νξπθηνινγίαο,
πεηξνινγίαο θαη γεκνινγίαο.
ην θχξην κέξνο δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ νξπθηψλ, αλαθέξνληαη νη πνιχηηκνη ιίζνη
πνπ ζα εμεηαζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηνχληαη νξπθηνινγηθά. Πεξηγξάθνληαη
νη ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεηηθψλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, θαη
πξνρσξψληαο ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο, εμεηάδνληαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπο, ηα
φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζε έλα ηππηθφ εξγαζηήξην, αιιά θαη
νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνληαη.
Σέινο, αλαθέξνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα αληηπξνζσπεπηηθά
δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ(δηακάληη, ζκαξάγδη, ξνπκπίλη, λεθξίηεο, ηνπάδην, άθνπα
καξίλα θ.α.) ζην εξγαζηήξην πεηξνινγίαο κε ηα δηαζέζηκα φξγαλα. Ζ εξγαζία θιείλεη,
κε

ζπκπεξάζκαηα

ζρεηηθά

κε

ηελ

ηαπηνπνίεζε

ησλ

δεηγκάησλ,

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηελ παξάζεζε
θάπνησλ θσηνγξαθηψλ ησλ δεηγκάησλ θαη πηλάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
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ABSTRACT

ABSTRACT
The title of this dissertation is „Research methods of minerals used as gems‟.
The object of this assignment, as stated by the title, is the research and evaluation of
different types of minerals and rocks, which possess gem quality. Initially, the relation
between gems, religion and astrology will be investigated, to be followed by a historical
review back to the development of the sciences of mineralogy,petrology and
gemmology.
In the main part, the definition of minerals is given, all the examined gems are
listed and categorised, depending on their mineral characteristics. There will be a
description of the attributes of natural and synthetic gems, and furthermore, all of their
evaluation methods will be investigated, instruments used for this purpose in a typical
gemology lab, and the difficulties we dealt with.
Finally there will be a reference to the methods which were used on the typical
samples we examined (diamond, emerald, ruby, jade, topaz, aqua marina etc) in the
petrology laboratory using the available instruments. The dissertation will close, with
conclusions about the identification of the samples, the effectiveness of the methods
used, as well as photographs of the samples and tables with facts that were used.
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ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη έλα θιάδν ησλ γεσεπηζηεκψλ ν νπνίνο έρεη
ζηνηρεία απφ ηελ νξπθηνινγία θαη ηελ πεηξνινγία. Ο θιάδνο απηφο νλνκάδεηαη
γεκνινγία (gemology). ηφρνο ησλ επηζηεκφλσλ απηνχ ηνπ θιάδνπ είλαη αξρηθά ν
πξνζδηνξηζκφο

αθαηέξγαζησλ

νξπθηψλ

θαη

πεηξσκάησλ

πνπ

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πνιχηηκνη ιίζνη θαη ζε δεχηεξε θάζε, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε
αμηνιφγεζε ησλ θαηεξγαζκέλσλ πνιχηηκσλ ιίζσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην.
Αμηνιφγεζε ε νπνία γίλεηαη φζνλ αθνξά ζε πξψην επίπεδν ζηελ απζεληηθφηεηα θαη ηα
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, ζε δεχηεξν επίπεδν ζηελ αμηνιφγεζε
ηνπο κε βάζε εκπνξηθά πξφηππα (βάξνο ζε θαξάηηα, ρξψκα, θαζαξφηεηα, θνπή) θαη
ηειηθά ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία.
Ζ νξπθηνινγία θαη ε πεηξνινγία, απνηεινχλ επηζηήκεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί
ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο. Ζ ρξήζε φκσο ησλ νξπθηψλ θαη ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ
ιακβάλεη ρψξα απφ ηα πξντζηνξηθά αθφκε ρξφληα. Οη άλζξσπνη εθείλεο ηεο επνρήο
είραλ γνεηεπηεί απφ νξπθηά θαη πεηξψκαηα κε αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε
ιάκςε, ε ζθιεξφηεηα θαη ηα έληνλα ρξψκαηα ζε ζχγθξηζε κε άιια πιηθά.
Πξνζπάζεζαλ απφ ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο
πξψηε χιε γηα ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ, φπισλ, δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ,
νηθηαθψλ ζθεπψλ, γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ θαη θνζκεκάησλ. Πξνρσξψληαο κέζα ζην
ρξφλν θαη θηάλνληαο ζηελ αξραηφηεηα, νη γλψζεηο γηα ηα νξπθηά γεληθά, θαη ηνπο
πνιχηηκνπο ιίζνπο εηδηθφηεξα, απμάλνληαη.1
Ζ γεκνινγία εκθαλίζηεθε ζαλ θιάδνο ηεο νξπθηνινγίαο ζηε Βξεηαλία ην δέθαην
έλαην αηψλα θαη ζεσξείηαη ζήκεξα, κία ζεηηθή-πεηξακαηηθή επηζηήκε. Ζ κειέηε φκσο
ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, φπσο θαη ε ρξήζε ηνπο, είραλ θάπνηε ζξεζθεπηηθνχο,
αζηξνινγηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο.. Ζ ρξήζε ηνπο ινηπφλ ζηε δηαθφζκεζε
αγαικάησλ ησλ ζεψλ, αιιά θαη ε ζξεζθεπηηθή ηνπο ρξήζε, αλάγεηαη ζηελ αξραηφηεηα.
Τπήξρε ε ζεψξεζε, πσο θάπνηα ππεξθπζηθή νπζία εθδεισλφηαλ κέζα ζην ιίζν,
1

Ελευκερία Ν. Δαβι «Πετρολογία», Ζκδοςθ Β’, Εκδόςεισ υμμετρία, Ακινα 1991
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νπφηε ηνπνζεηνχηαλ πάλσ ζηνπο λεθξνχο ζαλ ην "δηαβαηήξην" πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ
αζθαιή είζνδν ηεο ςπρήο ζηε ρψξα ηεο επδαηκνλίαο. Σα πην παιηά δείγκαηα
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νξπθηψλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο πξνέξρνληαη απφ ηνπο
Αηγχπηηνπο θαη αθνξνχλ έλα έζηκν θαηά ην νπνίν, ράξαδαλ πάλσ ζε πνιχηηκνπο
ιίζνπο, νη νπνίνη ήηαλ θνκκέλνη ζε δηάθνξα ζπκβνιηθά ζρήκαηα, θάπνηα θνκκάηηα
θεηκέλνπ απφ ηε «Βίβιν ησλ Νεθξψλ». Με απηφ ην έζηκν εμαζθαιηδφηαλ πξνζηαζία ηεο
ςπρήο απφ ηα εκπφδηα ή ηηο θαθέο επηξξνέο. Κάπνηα απφ ηα θπιαθηά πνπ ζπλήζηδαλ
λα ρξεζηκνπνηνχλ ήηαλ θαη ε αγθξάθα (ζεη), ην θπιαρηό δεδ, ην ζθήπηξν από πάππξν
νπαηο, ην πνιχ γλσζηφ θπιαρηό ζε ζρήκα θαξδηάο ακπ θ.α.2
Οη πνιχηηκνη ιίζνη ζπλδένληαη επίζεο θαη κε ηελ αζηξνινγία. Ζ επηξξνή ησλ
ιίζσλ πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνπο πιαλήηεο θαη κε ηα ζεκεία ηνπ δσδηαθνχ θχθινπ,
ζπλδέεηαη κε ηνλ αξρηθφ ζρεκαηηζκφ ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ. Καηά ηελ ηαιηζκαληθή
επηξξνή «... Σα κέηαιια θαη νη πνιχηηκνη ιίζνη ζπλήζσο βξίζθνληαη βαζηά κέζα ζηε γε
θαη ρξεηάδνληαη ζπλερή πγξαζία θαη κία κέηξηα ζεξκφηεηα. Απηά ηα απνθηνχλ κέζσ ηεο
αληαλάθιαζεο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ άιισλ άζηξσλ ζηελ πνιιαπιή θίλεζε ηνπ νπξαλνχ»,
έηζη, ηα κέηαιια θαη νη πνιχηηκνη ιίζνη έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνπο πιαλήηεο θαη ηα
άζηξα, αθνχ ηνπο επεξεάδνπλ θαη παξάγνπλ ηηο ηδηφκνξθεο ηδηφηεηέο ηνπο. χκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, ην δσδηαθφ θφζκεκα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα απιφ ζχκβνιν,
επεηδή δπλακψλεη ηελ επηξξνή ηνπ δσδίνπ ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε απηφ θαη
απνηειεί έλα κέζνλ γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ αζηξηθψλ επηξξνψλ.3
Χο ε πεγή γηα ηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ παξνπζηάδεηαη, απφ
ηα αξραία αθφκε ρξφληα θαη πάιη ε Αίγππηνο. Δθεί ε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ ιίζσλ
αληηκεησπηδφηαλ ινγηθφηεξα απφ φηη ζηελ Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα, ν αηκαηίηεο
(νμείδην ηνπ ζηδήξνπ), ζπλήζηδε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηακαηήζνπλ αηκνξξαγίεο
θαη γηα λα ζεξαπεπζνχλ ηπρφλ θιεγκνλέο. Αξγφηεξα βέβαηα, ζεσξήζεθε πσο νη
δπλάκεηο ηνπο απμαλφηαλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, φηαλ ζθαιηδφηαλ πάλσ ζηνπο
πνιχηηκνπο ιίζνπο ε εηθφλα θάπνηνπ ζενχ ή θάπνηνπ ζπκβνιηθνχ αληηθεηκέλνπ. Αθφκε
(2),(3)Σηορτη Φ. Κουντσ «Οι μυςτικζσ δυνάμεισ των πολφτιμων λίκων», Ακινα 1993 ελ. 265-267, ελ.
391-393
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θαη ζήκεξα πνιινί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο ην θερξηκπάξη θαη θάπνηεο αθφκε νπζίεο
πνπ πεξηέρνληαη ζε νξπθηά, έρνπλ ζεξαπεπηηθέο επηδξάζεηο.4

Σν αξραηφηεξν ζχγγξακκα πνπ γλσξίδνπκε, ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά, είλαη εθείλν
ηνπ Θεφθξαζηνπ, ν νπνίνο γελλήζεθε ζηελ Δξεζζφ ηεο Λέζβνπ (372-287π.Υ.). Ο
ηίηινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο είλαη «Πεξί ιίζσλ» θαη ζην μεθίλεκά ηνπ αλαθέξεη «...Απφ ηε
γε πξνέξρνληαη νη ιίζνη, θαη απ‟ απηνχο νη πην πνιχηηκνη, φπσο θαη ηα δηάθνξα είδε
ρξσκάησλ πνπ δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ζην ρξψκα, ηε ιάκςε,
ηελ ππθλφηεηα ή άιιεο ηδηφηεηεο.»5. Αθνινπζνχλ ζπγγξάκκαηα αξθεηψλ άιισλ
Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ (Αξηζηνηέιεο θ.α.) θηάλνληαο έσο ηνλ Πιίλην (23-79κ.Υ.), ηα
νπνία πεξηγξάθνπλ γλψζεηο θαη έξγα Διιήλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ιίζνπο, θαζψο
θαη ζπγγξάκκαηα ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ, ζηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε
ζθπηάιε πεξλά ζηε Γχζε, φπνπ αξρίδνπλ λα κειεηψληαη ηα νξπθηά ζε ζπζηεκαηηθή
πιένλ βάζε.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, αθνχ έρνπλ εδξαησζεί πιένλ νη νξπθηνινγηθέο
επηζηήκεο, αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ νη βάζεηο ηεο γεκνινγίαο. ην Λνλδίλν (1908),
μεθηλνχλ καζήκαηα απφ ην ζχιινγν ρξπζνρφσλ, πεξί πνιχηηκσλ ιίζσλ, γεγνλφο πνπ
νδεγεί ζηελ ίδξπζε ηνπ «Gemmological association of Great Britain», πνπ ζήκεξα
απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία ηδξχκαηα παγθνζκίσο γηα ηε γεκνινγία. ην Colorado
ησλ Ζ.Π.Α., ην έηνο 1909, δηδάζθεηαη ην κάζεκα ηεο γεκνινγίαο ζην «Colorado school
of mines», θαη ζπλερίδεηαη ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Απφ ηφηε θαη σο ηηο
κέξεο καο, ε γεκνινγία αλαπηχζζεηαη ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ζηε Γεξκαλία, Ηλδία,
Ηζξαήι, Νφηηα Αθξηθή. Ζ δηδαζθαιία ηεο βέβαηα, εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε Ηδησηηθά
Ηλζηηηνχηα θαη ειάρηζηα ζε Παλεπηζηήκηα. ηε ρψξα καο δπζηπρψο, δε βξίζθεηαη νχηε
θαλ ζηα ζπάξγαλα, κε επλφεηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, ηφζν ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην θφζκεκα, φζν θαη γηα
ηνπο ηδηψηεο.

4

Σηορτη Φ. Κουντσ «Οι μυςτικζσ δυνάμεισ των πολφτιμων λίκων», Ακινα 1993 ελ 421-424

5

Θεόφραςτοσ «Περί λίκων», μετάφραςθ Ακ. Κατερινόπουλοσ, ζκδοςθ υλλόγου Ελλινων υλλεκτών
Ορυκτών και Απολικωμάτων, Ακινα 2003.
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Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, νη πνιχηηκνη ιίζνη απνηεινχζαλ αληηθείκελα
ζαπκαζκνχ θαη, εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπαληφηεηαο θάπνησλ απφ απηνχο,
απέθηεζαλ πςειή νηθνλνκηθή θαη αηζζεηηθή αμία. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηελ
εμάπισζε ηεο θαηαζθεπήο ππνθαηάζηαησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, φπσο θαη ζηελ επηλφεζε
έμππλσλ ηερληθψλ ελίζρπζεο ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, ψζηε ε
αηζζεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο αμία λα απμεζεί. αλ απνηέιεζκα, είλαη ζπλερήο ε
αλάγθε γηα ζσζηή θαη αθξηβή αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ. Ζ
εξγαζία ησλ γεκνιφγσλ είλαη πιένλ γεκάηε πξνθιήζεηο, αιιά δηεπθνιχλεηαη απφ ηα
δηαζέζηκα θαη απνηειεζκαηηθά φξγαλα πνπ ππάξρνπλ.6

6

Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America.
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ν

1

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΟΡΗΜΟ & ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ
ΟΡΤΚΣΧΝ

ΚΟΠΟ
θνπφο ηνπ Κεθαιαίνπ είλαη λα έρεη ν αλαγλψζηεο κία πξψηε επαθή κε ηνλ φξν
«νξπθηά» θαη ηνλ φξν «πνιχηηκνη ιίζνη». Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ
νξπθηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε θπζηθνχο θαη
ζπλζεηηθνχο πνιχηηκνπο ιίζνπο, ελψ πξνρσξψληαο ζα αλαθεξζνχλ νη ηάμεηο ησλ
νξπθηψλ. Αθφκε, ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηηο νξγαληθέο ελψζεηο, ελψ ε έξεπλα ζα
εζηηαζηεί θπξίσο ζηηο αλφξγαλεο ελψζεηο, θαη ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπο. ην ηέινο ηνπ
θεθαιαίνπ

ζα

πεξηγξαθνχλ

νη

ηδηφηεηεο

ησλ

πην

γλσζηψλ

νξπθηψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνιχηηκνη ιίζνη.
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1.1 Οξηζκόο νξπθηώλ
Σα νξπθηά είλαη νκνγελή θπζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο θαη ησλ
ππνινίπσλ νπξαλίσλ ζσκάησλ. αλ νκνγελέο ζψκα θάζε νξπθηφ είλαη ζε φιε ηελ
έθηαζε ηνπ, ζεσξεηηθά, εληαίν σο πξνο ηε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε θαη ηηο θπζηθέο ηνπ
ηδηφηεηεο. Ζ νκνγέλεηα ησλ νξπθηψλ σο πξνο ηε ρεκηθή ζχζηαζε εθθξάδεηαη κε ην φηη
θάζε νξπθηφ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ή θπκαηλφκελε κέζα ζε νξηζκέλα φξηα ρεκηθή
ζχζηαζε πνπ δίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ρεκηθφ ηχπν.7
Σα νξπθηά βξίζθνληαη ζε ζηεξεά θαηάζηαζε (εθηφο απφ ηνλ πδξάξγπξν), θαη
εθηφο κεξηθψλ εμαηξέζεσλ, είλαη αλφξγαλεο ελψζεηο. Σα νξπθηά απνηεινχλ θπξίσο,
ελψζεηο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ν αζβεζηίηεο (CaCO3), ελψ, ειάρηζηα, έρνπλ
ζρεκαηηζηεί απφ έλα κφλν ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξπζφο, ν άξγπξνο, ν ραιθφο
θαη ν άλζξαθαο, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα ηα ζπλαληήζνπκε απηνχζηα ζηε
θχζε. ηελ παξνχζα κειέηε, ζα εμεηαζηνχλ νξηζκέλα απφ ηα νξπθηά, απηά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνιχηηκνη ή εκηπνιχηηκνη ιίζνη, θαη απφ απηά ζα εμεηαζηεί έλαο
αξηζκφο, αλάινγα κε ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία θαη ηελ δηάδνζή ηνπο.7
ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηα νξπθηά βξίζθνληαη ζε θξπζηαιιηθή
θαηάζηαζε, δειαδή παξνπζηάδνπλ θαλνληθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ, φηαλ ην
κέγεζνο ηνπ νξπθηνχ είλαη αξθεηά κεγάιν, θαίλνληαη αθφκε θαη κε γπκλφ κάηη. Σα
νξπθηά πνπ ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πνιχηηκνη ιίζνη (Gem Quality), εκθαλίδνληαη ζε αξθεηά κεγάινπο
θξπζηάιινπο (>1cm) ή ζε γεψδε( π.ρ. δαθείξηα-θνξνχλδην), θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο, φπσο
ην ρξψκα, ε θαζαξφηεηα θιπ, πξέπεη λα μεπεξλνχλ θάπνηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί.8

7

Γ. Κωςτάκθ «Γενικι Ορυκτολογία», Μζροσ Ι: Γεωμετρικι Κρυςταλλογραφία, Χανιά 1988.

8

Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.
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1.2 Φπζηθνί θαη ζπλζεηηθνί πνιύηηκνη ιίζνη
Δθηφο απφ ηα θπζηθά, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, παξάγνληαη θαη ζπλζεηηθά
νξπθηά, είηε γηα βηνκεραληθή ρξήζε, είηε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πνιχηηκνη ιίζνη.
Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο γεκνινγίαο αζρνιείηαη κε ηε δηάθξηζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε
ησλ νξπθηψλ πνπ είλαη θπζηθά θαη εθείλσλ πνπ είλαη ζπλζεηηθά, ιφγσ ηνπ φηη ε
παξνπζίαζε θαη ε πψιεζε ελφο ζπλζεηηθνχ π.ρ. δηακαληηνχ, ζπληζηά απάηε, θαη
πξνθχπηνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηελ ηηκή πψιεζεο. Δθηφο ησλ ζπλζεηηθψλ νξπθηψλ,
ζηελ επηζηήκε ηεο γεκνινγίαο, θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αγνξά ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ,
ππάξρεη θαη έλα άιιν ζέκα πνπ δελ απαζρνιεί ηελ νξπθηνινγία: ε αιιαγή θαη θπξίσο ε
ελίζρπζε (enhancement) θάπνηαο ηδηφηεηαο ηνπ νξπθηνχ. Αλ δελ δεισζεί θάηη ηέηνην
(π.ρ. αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ησλ δηακαληηψλ, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ππξεληθφ
αληηδξαζηήξα), ππάξρεη θαη πάιη απάηε θαη δφιηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ελ ιφγσ
πνιχηηκνπ ιίζνπ.
Έλαο πνιχηηκνο ιίζνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, έρεη ζρεδφλ ηελ ίδηα ρεκηθή
ζχζηαζε, θξπζηαιιηθή δνκή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξφκνηεο θπζηθέο θαη νπηηθέο
ηδηφηεηεο κε απηέο πνπ έρεη θαη ν θπζηθφο πνιχηηκνο ιίζνο, ηνλ νπνίν κηκείηαη. Απηέο νη
δηαθνξέο ζηηο ηδηφηεηεο, αλ θαη είλαη κηθξέο, απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ, έηζη ψζηε λα
αληρλεπηεί θαη λα δηαρσξηζηεί ην ζπλζεηηθφ πιηθφ απφ ην θπζηθφ. Ζ ηερλεηή ζχλζεζε
θξπζηάιισλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, φπσο ε ζχληεμε θνξνχλδηνπ, ζπηλέιηνπ, νξπθηνχ
νμείδηνπ ηηηαλίνπ, είλαη δηαζέζηκε εδψ θαη πάλσ απφ έλαλ αηψλα.9

1.3 Καηεγνξηνπνίεζε νξπθηώλ

9

Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America.
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1.3.1 πλήζεηο πνιύηηκνη ιίζνη
Αλ ζεσξήζνπκε πσο ηα

πην γλσζηά νξπθηά αξηζκνχληαη γχξσ ζηα 2800,

ιηγφηεξα απφ 100 δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο ηδηφηεηεο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα
ζεσξεζνχλ σο πνιχηηκνη ιίζνη. Σα πην ζπλεζηζκέλα θαη εθείλα πνπ ζπλαληψληαη
επξέσο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1.10
Πίνακασ 1. 1 – Συνηθιςμένα ορυκτά που θεωροφνται ωσ πολφτιμοι λίθοι Robert Webster «GEMS their
sources, descriptions and Identification», Fifth Edition.

πλήζεηο Πνιύηηκνη Λίζνη
Γηακάληη
Κνξνύλδην (ξνπκπίλη, δαθείξη, star ruby, star sapphire)
Βήξπιινο (ζκαξάγδη, αθνπακαξίλα, κνξγθαλίηεο, γθνζελίηεο,)
Υξεζνβήξπιινο (κάηη ηεο γάηαο, αιεμαλδξίηεο)
πηλέιηνο
Σνπάδη
Εηξθόλην
Σνπξκαιίλεο
Γξαλάηεο
Υαιαδίαο
Νεθξίηεο
Σπξθνπάδ
Σαλδαλίηεο

10

Robert Webster «GEMS their sources, descriptions and Identification», Fifth Edition.
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1.3.2 Σαμηλόκεζε νξπθηώλ
Ο Σνκέαο ηεο νξπθηνινγίαο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή, ην
ραξαθηεξηζκφ

θαη ηελ ηαμηλφκεζε

ησλ νξπθηψλ κε βάζε ηα κνξθνινγηθά

ραξαθηεξηζηηθά, ηε δνκή θαη ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, νλνκάδεηαη ζπζηεκαηηθή
νξπθηνινγία.
Ο νπεδφο J.J. Berzelius, ήηαλ εθείλνο πνπ δεκνζίεπζε ην πξψην ζχζηεκα
ηαμηλφκεζεο νξπθηψλ. Σν έηνο 1912, ν M.v.Laue, αλαθάιπςε ηελ πεξίζιαζε ησλ
αθηηλψλ Υ πάλσ ζηνπο θξπζηάιινπο θαη έηζη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο δηαιεπθάλζεθαλ
νη δνκέο απφ πνιιέο θξπζηαιιηθέο νπζίεο. Λίγν αξγφηεξα, ην 1941, ν H.Strunz
παξνπζίαζε ηνπο ιεγφκελνπο νξπθηνινγηθνχο πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο ηα νξπθηά
ηαμηλνκνχληαη

ζχκθσλα

κε

θξπζηαιινρεκηθά

θξηηήξηα.

Απηφ

ην

ζχζηεκα,

πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο καο, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο ηάμεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα:11
Πίνακασ 1. 2 – Το κρυςταλλοχημικό ςφςτημα ταξινόμηςησ, H.Strunz 1941, Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι
Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.

Κξπζηαιινρεκηθό ύζηεκα Σαμηλόκεζεο
Απηνθπή ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θξάκαηα, θαξβίδηα, ληηξίδηα &
θωζθίδηα)
Θεηνύρα (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζειελίδηα, ηειινπξίδηα, αξζελίδηα,
βηζκνπηίδηα & αληηκνλίδηα)
Αινγνλίδηα
Ομείδηα & Τδξνμείδηα
Αλζξαθηθά (ζπκπεξηιακβάλνληαη βνξηθά & ληηξηθά)
Θεηϊθά (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηειινπξηθά, ρξωκηθά, κνιπβδαηληθά &
βνιθξακηθά)

11

Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.
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Φωζθνξηθά (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αξζεληθά θαη βαλαδηαθά)
Ππξηηηθά
Οξγαληθέο Δλώζεηο

1.3.3 Οξγαληθέο θαη αλόξγαλεο ελώζεηο

Γεληθά, ηα νξπθηά θαη ηα πεηξψκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο
ελψζεσλ, ηηο νξγαληθέο θαη ηηο αλφξγαλεο. Οξγαληθά είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ
ζρεκαηηζηεί κέζα ζε ηδήκαηα απφ νξγαληθέο νπζίεο, είηε δσηθήο, είηε θπηηθήο
πξνέιεπζεο θαη βξίζθνληαη απηνχζηα ζηε θχζε ππφ ηε κνξθή νξπθηψλ. Γηα
παξάδεηγκα, ην δηακάληη θαη ην ζείν είλαη θαζαξά ρεκηθά ζηνηρεία. Σα νξγαληθά κφξηα
κπνξεί λα ζπλππάξμνπλ κε αλφξγαλα ζπζηαηηθά, θαη έηζη λα πξνθχςνπλ άιαηα
νξγαληθψλ νμέσλ, πδξνγνλάλζξαθεο θαη ξεηίλεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα νξπθηά.
Σα νξπθηά, είλαη θπζηθά ζηεξεά ζψκαηα, αλφξγαλεο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη κε γεσινγηθέο θαη γεσρεκηθέο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Ζ
ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε είλαη ζηαζεξή, ε δνκή ηνπο είλαη θξπζηαιιηθή θαη νη θπζηθέο ηνπο
ηδηφηεηεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ακεηάβιεηεο ζε θάπνηα έθηαζε. Απνηεινχλ ζπζηαηηθά
ησλ πεηξσκάησλ, θαη ηα πεηξψκαηα, φπσο είλαη γλσζηφ, δνκνχλ ηνλ ζηεξεφ θινηφ ηεο
Γεο (ηε ιηζφζθαηξα). Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ησλ νξπθηψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ απιή –
κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα κφλν ζηνηρείν, κπνξεί λα είλαη απιφ άιαο ή νμείδην, ή
ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο ρεκηθέο ελψζεηο. 12
Οη αλφξγαλεο απηέο ελψζεηο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο ή αιιηψο ηάμεηο απφ ηηο
νπνίεο ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ηξεηο πνπ απαξηίδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κάδαο
ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο13: 1. ηα ππξηηηθά, 2. ηα νμείδηα θαη 3. ηα αλζξαθηθά.
1. Σα ππξηηηθά, απνηεινχλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ νξπθηψλ θαη
καδί κε ηα νξπθηά ηνπ SiO2 (θπξίσο ν ραιαδίαο θαη ν νπάιηνο), πεξίπνπ ην
91.5% ηεο κάδαο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο. Σα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ
12

Ελευκερία Ν. Δαβι «Πετρολογία», Ζκδοςθ Β’, Εκδόςεισ υμμετρία, Ακινα 1991.
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ζρεκαηίδνπλ ηα ππξηηηθά νξπθηά είλαη ηα κνλνζζελή Na, K, (Li), ηα δηζζελή Ca,
Mg, Fe2+, (Mn2+), (Be2+), ηα ηξηζζελή Al, Fe3+, (B), ηα ηεηξαζζελή θαηηφληα Si, Zr,
Ti, φπσο θαη ηα O, (F), H (H+, OH-, H2O). Ζ βαζηθή κνλάδα δφκεζεο ησλ
ππξηηηθψλ είλαη ην ζχκπινθν [SiO4]4-. Σα ππξηηηθά πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά
βηνκεραληθά νξπθηά, φπσο ν θανιίλεο, νη άζηξηνη, ν ηάιθεο, ν ακίαληνο θ.α.,
πνιχηηκνπο ή εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο φπσο ην ζκαξάγδη, ην ηνπάδην θ.α., ή
ζπζηαηηθά κεηαιιεπκάησλ, ζπαλίσλ γαηψλ ή βηνκεραληθψλ πεηξσκάησλ
κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ππξηηηθψλ ζηεξίδεηαη ζηελ
θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή θαη έηζη πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ νηθνγέλεηεο:


Νεζνππξηηηθά ή νξζνππξηηηθά: νιηβίλεο, δηξθφλην, γξαλάηεο θαη ηα νξπθηά
ηνπ Al2SiO5.



ωξνππξηηηθά: νξπθηά ησλ νκάδσλ ηνπ κειηιίζνπ θαη ηνπ επηδφηνπ-δντζίηε.



Κπθινππξηηηθά: βήξπιινο, θνξδηεξίηεο, ηνπξκαιίλεο.



Ηλνππξηηηθά ή αιπζζνππξηηηθά: νξπθηά νκάδαο ππξφμελσλ.



Φπιινππξηηηθά: νκάδα θανιηλίηε, νκάδα ζεξπεληίλε.



Σεθηνππξηηηθά: λεθειίλεο, ιεπθίηεο, άζηξηνη θιπ.

2. Σα νμείδηα, απνηεινχλ κία ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ηηηαληθά, αληηκνληθά,
ληνβηθά, ηαληαιηθά, αθφκε θαη ηα νξπθηά πνπ ζπλζέηνπλ ελψζεηο νμπγφλνπ κε
έλα ή πεξηζζφηεξα κέηαιια. χκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ελψζεψλ ηνπο, ρσξίδνληαη
ζε απιά θαη πνιιαπιά νμείδηα. Σα νμείδηα θαη νη ελψζεηο ηνπο, ζρεκαηίδνληαη
ζην ζηεξεφ θινηφ ηεο γεο ελδνκαγκαηηθά, πεγκαηηηηθά, πλεπκαηνιπηηθά,
πδξνζεξκηθά αιιά θαη θαηά ηε κεηακφξθσζε επαθήο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ή
ζε ππνζαιάζζην πεξηβάιινλ. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνηηάζκαηα ηνπο, είλαη
εθείλα ησλ νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ.
Οη θξπζηαιιηθέο δνκέο ηνπο είλαη ηνληηθέο θαη παξνπζηάδνπλ πςειή ζπκκεηξία,
ελψ ηα πην πνιιά νμείδηα έρνπλ πςειή ζθιεξφηεηα φπσο θαη πςειφ ζεκείν
ηήμεο. Δπίζεο εκθαλίδνπλ κεγάιε ρεκηθή ζηαζεξφηεηα. Σα πδξνμείδηα απφ ηελ
άιιε, έρνπλ ρακειή θξπζηαιιηθή ζπκκεηξία θαη ζεκείν ηήμεο, θαιφ ζρηζκφ, θαη
κηθξή ρεκηθή ζηαζεξφηεηα. εκαληηθά νμείδηα είλαη:
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Οη ελψζεηο M2O θαη MO, φπσο είλαη ν θππξίηεο Cu2O θαη ν ςεπδαξγπξίηεο
ZnO.



Οη ελψζεηο M3O4, φπσο είλαη ε νκάδα ησλ ζπηλειιίσλ, ν καγλεηίηεο Fe3O4,
ν θξαλθιηλίηεο (Zn,Mn2+)(Fe3+,Mn3+)2O4, ν ρξσκίηεο (Fe2+,Mg)Cr2O4.



Δλψζεηο M2O3, φπσο είλαη ε νκάδα θνπξνπλδίνπ-αηκαηίηε.



Δλψζεηο MO2, φπσο είλαη ε νκάδα ηνπ SiO2, ε νκάδα ηνπ ξνπηηιίνπ, ε
νκάδα ηνπ ππξνινπζίηε

3. Σα αλζξαθηθά, είλαη άιαηα ηνπ νμπγφλνπ ζηα νπνία ηα αληφληα [CO3]2απνηεινχλ βαζηθέο, επίπεδεο, θχξηεο κνλάδεο δφκεζεο ησλ θξπζηάιισλ. Οη
δνκηθέο απηέο νκάδεο είλαη δηαηεηαγκέλεο ζηηο δνκέο ησλ θξπζηάιισλ, σο
«λεζίδεο», ελψ ε ππνδηαίξεζή ηνπο είλαη ρεκηθή.
ε απηή ηελ θαηεγνξία, ηα αληφληα [CO3]2- δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ
θνηλψλ νμπγφλσλ θαη ηα θξπζηαιιηθά ηνπο πιέγκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηε
ζχλδεζε ηνπ [CO3]2- κε θαηηφληα κεγάινπ ή κεζαίνπ κεγέζνπο φπσο είλαη ηα:
Ca2+, Mg2+, Fe2+, Sr2+, Ba2+ θ.α.
Σα αλζξαθηθά ππνδηαηξνχληαη ζε ειεχζεξα λεξνχ θαη έλπδξα, θαη αθφκε, ζε
αλζξαθηθά κε ή ρσξίο επηπξφζζεηα αληφληα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ άπνςε
εμάπισζεο αιιά θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, είλαη ηα ειεχζεξα λεξνχ, ηα νπνία
θξπζηαιιψλνληαη κε βάζε ην κέγεζνο ησλ θαηηφλησλ, ζηηο ηξεηο νκάδεο ηνπ
παξαθάησ Πίλαθα. Σα αλζξαθηθά έρνπλ ζρεηηθά κηθξή ζθιεξφηεηα (2.5 θαη 4.5
έσο 5 ην πνιχ), είλαη άρξσκα ή εηεξφρξνα κε θάπνηεο φκσο εμαηξέζεηο φπσο
είλαη ηα αλζξαθηθά ησλ Co, Cu, Mn, Ni [UO]+2. Καηά ηε ζέξκαλζε, δηαζπψληαη
ζε ζεξκνθξαζίεο 500ν θαη 900ν C.13

Πίνακασ 1. 3 – Σα ςθμαντικότερα ανκρακικά, ελεφκερα από H2O και (OH) Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι
Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.

13

Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.
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Οκάδα ηνπ αζβεζηίηε

Οκάδα ηνπ δνινκίηε

Οκάδα ηνπ αξαγνλίηε

(Σξηγωληθό ζύζηεκα,

(Σξηγωληθό ζύζηεκα,

(Ρνκβηθό ζύζηεκα,

Κξπζη. Σάμε D3d-3m)

Κξπζη. Σάμε C3i-3)

Κξπζη. Σάμε D2h-mmm)

Αζβεζηίηεο Ca[CO3]

Γνινκίηεο CaMg[CO3]2

Αξαγνλίηεο Ca[CO3]

Ρνδνρξωζίηεο Mn[CO3]

Αλθεξίηεο CaFe[CO3]2

ηξνληηαλίηεο Sr[CO3]

ηδεξίηεο Fe[CO3]

Κνπηλαρνξίηεο

Βηζεξίηεο Ba[CO3]

κηζζνλίηεο Zn[CO3]

CaMg[CO3]2

Κεξνπζζίηεο Pb[CO3]

Μαγλεζίηεο Mg[CO3]

1.4 Καηάινγνο Πνιύηηκωλ Λίζωλ
Παξαθάησ παξαηίζεηαη θαηάινγνο κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πην
ζπλεζηζκέλσλ πνιχηηκσλ ιίζσλ.14
 Αδάκαο C: Αλήθεη ζηελ νκάδα ηνπ άλζξαθα θαη ζην θπβηθφ ζχζηεκα. Ζ
ζθιεξφηεηά ηνπ είλαη 10 θαη παξνπζηάδεη ζαθή αληζνηξνπία. Σφζν ε
αληζνηξνπία φζν θαη ν ζρηζκφο ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ ιίζνπ, δηεπθνιχλνπλ ηελ
επεμεξγαζία ηνπ. Ζ ππθλφηεηά ηνπ είλαη 3.50-3.53. Ο θξχζηαιινο είλαη
εχζξαπζηνο κε νζηξαθνεηδή ζξαπζκφ. Παξνπζηάδεη θσηαχγεηα ζηηο ππεξηψδεηο
αθηίλεο. Δίλαη ζπλήζσο άρξνπο, δηαπγήο θαη ζπαληφηεξα ζε πνηθηιία ρξσκάησλ,
κε πην ζπάλην θαη αθξηβφ ην θφθθηλν (πεξίπνπ 50 γλσζηέο πέηξεο ζηνλ θφζκν
ζήκεξα), θαη ην ξνδ.
Δγθιείζκαηα: νιηβίλνπ, δηνςηδίνπ, γξαλάηε, ζπηλέιιηνπ θαη άιισλ νξπθηψλ.

14

Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.

ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ

18

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ – ΟΡΗΜΟ & ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ

 πηλέιιηνο: Δίλαη νμείδην MgAl2O4. Κξπζηαιιψλεηαη ζην θπβηθφ ζχζηεκα θαη
ζρεκαηίδεη νθηαεδξηθνχο θξπζηάιινπο. Έρεη ζθιεξφηεηα 7.5-8 θαη ππθλφηεηα
3.6. Έρεη παιψδε ιάκςε, είλαη δηαπγήο, εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα
(θπαλφ, πξάζηλν, βαζχ θφθθηλν) θαη ζπάληα είλαη άρξσκνο. ρεκαηίδεηαη ζε
δψλεο κεηακφξθσζεο επαθήο αζβεζηφιηζσλ θαη κεηακνξθσζηγελψλ αξγηιηθψλ
πεηξσκάησλ,

πησρψλ

ζε

SiO2,

εκπινπηίδεηαη

ζε

πξνζρσζηγελείο

ζρεκαηηζκνχο απφ φπνπ θαη εμνξχζζεηαη (Sri Lanka, Burma, Σατιάλδε θ.α.).
Απαληάηαη: Πξσηνγελψο, ζε θηκπεξιηηηθνχο ιαηκνχο (PiPes) ζηε Ν. Αθξηθή, ζε
φιε ηε Γπηηθή Αθξηθή, ζηε ηβεξία θαη γεληθφηεξα ζε επεηξσηηθέο κάδεο κεγάιεο
ειηθίαο. Γεπηεξνγελψο, ζε πξνζρψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ απνζάζξσζε
θηκπεξιηηψλ.
 Χξπζνβήξπιινο: Δίλαη νμείδην BeAl2O4 θαη αλήθεη ζην ξνκβηθφ ζχζηεκα.
ρεκαηίδεη

πιαθνεηδείο

θξπζηάιινπο.

Έρεη

ρξψκα

θηηξηλνπξάζηλν

θαη

ζκαξαγδνπξάζηλν, παιψδε ιάκςε θαη είλαη δηαθαλήο. Παξαιιαγή ηνπ είλαη ν
Αιεμαλδξίηεο, πνπ έρεη ζην θσο ηεο εκέξαο πξάζηλν θαη ζην θσο ηεο ιάκπαο
θφθθηλν ρξψκα. Έρεη ζθιεξφηεηα 8.5 θαη ππθλφηεηα 3.7.
Απαληάηαη: ε πεγκαηίηεο, γξαλίηεο, ζρηζηφιηζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ
κεηακφξθσζε

επαθήο,

θαζψο

θαη

ζε

πξνζρσζηγελείο

ζρεκαηηζκνχο.

Κνηηάζκαηα ππάξρνπλ ζηε Βξαδηιία, Sri Lanka, ηα Οπξάιηα Όξε θ.α.
 Κνξνύλδην: Δίλαη νμείδην α-Al2O3 θαη θξπζηαιιψλεηαη ζην ηξηγσληθφ ζχζηεκα.
Έρεη ζθιεξφηεηα 9, δελ παξνπζηάδεη ζρηζκφ θαη έρεη αθαλφληζην ζξαπζκφ. Έρεη
ππθλφηεηα 4 θαη εκθαλίδεηαη ζε πνιιά ρξψκαηα φπσο θπαλφ π.ρ. δαθείξη, ή
εξπζξφ π.ρ. ξνπκπίλη, κε αζηεξνεηδή νπαιηζκφ (star). Απνηειεί νξπθηφ
καγκαηηθήο θαη πεγκαηηθήο γελέζεσο, απαληάηαη φκσο θαη ζε κεηακνξθσκέλα
πεηξψκαηα.

Δπεηδή

είλαη

αλζεθηηθφ

ζηνπο

παξάγνληεο

απνζάζξσζεο

απαληάηαη θαη ζε ηδήκαηα. Κνηηάζκαηα θνπξνπλδίνπ πνηφηεηαο πνιχηηκνπ ιίζνπ
ππάξρνπλ ζηε Sri Lanka, Burma, Ηλδία, Σατιάλδε, Βξαδηιία, Αθξηθή (Εάκπηα
θιπ).15

15

Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America
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 Χαιαδίαο: Δίλαη νμείδην SiO2 θαη θξπζηαιιψλεηαη ζην ηξηγσληθφ ζχζηεκα. Γελ
εκθαλίδεη ζρηζκφ αιιά νζηξαθνεηδή ζξαπζκφ. Έρεη παιψδε ιάκςε θαη κπνξεί
λα είλαη δηαθαλήο άρξσκνο, ή έγρξσκνο. Παξνπζηάδεη πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ε
ππθλφηεηά ηνπ είλαη 2.65. Έρεη ζθιεξφηεηα 7
 Χνλδξόθνθθνο Χαιαδίαο:


Ακέζπζηνο: Ηψδεο ρξψκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ίρλε ζηδήξνπ (έσο
0.2%Fe2O3).



Ρνδόρξνπο Χαιαδίαο: Δίλαη ξνδφρξσκνο θαη ην ρξψκα ηνπ νθείιεηαη ζηελ
παξνπζία ηφλησλ Ti4+.



Καπλίαο: Φαηφ ή ζρεδφλ καχξν ρξψκα πνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία
ηφλησλ Al3+.



Κίηξηλνλ: Αλνηρηφ θίηξηλν ρξψκα πνπ νθείιεηαη ζε FeOOH δηεζπαξκέλν
ζηνπο θξπζηάιινπο.

 Μηθξνθξπζηαιιηθόο Χαιαδίαο:


Αράηεο: απνηεινχληαη ζπρλά απφ πνιχ ιεπηέο νκφθεληξεο θινηνεηδείο ή
επίπεδεο παξάιιειεο ζηξψζεηο ραιθεδνλίνπ δηαθφξσλ ρξσκάησλ.



Οπάιηνο: Δίλαη νμείδην SiO2, είλαη άκνξθνο θαη έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε H2O.
Δίλαη δηαθαλήο ή αδηαθαλήο, άρξσκνο ή θηηξηλσπφο θαη θαηφο, κε
ζθιεξφηεηα 5.5-6.5 θαη ππθλφηεηα 2-2.2. Κχξηεο παξαιιαγέο ηνπ είλαη ν
θνηλφο νπάιηνο (π.ρ. μπινπάιηνο), ν επγελήο νπάιηνο (ρξεζηκνπνηείηαη γηα
θαηαζθεπή θνζκεκάησλ), ν παιίηεο, ν γθευζηξίηεο θαη ε γε δηαηφκσλ
(πνιιαπιέο ρξήζεηο).

 Εηξθόλην: Αλήθεη ζηα ππξηηηθά – Zr[SiO4] θαη αλήθεη ζην ηεηξαγσληθφ ζχζηεκα.
Δίλαη δηαθαλέο κε αδακαληψδε ιάκςε. Έρεη ζθιεξφηεηα 7.5 θαη ππθλφηεηα
4.67. κπνξεί λα πεξηέρεη Hf, Y, Ce θαη άιιεο ζπάληεο γαίεο. Απαληάηαη θπξίσο
ζε καγκαηηθά πεηξψκαηα αιιά θαη ζε ηδήκαηα θαη ζπαλίσο ζε κεηακνξθσκέλα.
 Γξαλάηεο: Απνηεινχλ νκάδα νξπθηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηθηνχο θξπζηάιινπο
κε ην γεληθφ ηχπν:
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R32+R23+[SiO4]3
φπνπ κπνξεί λα είλαη
R2+=Ca, Mg, Fe2+, Mn2+
θαη
R3+=Fe3, Al, Cr3+, Ti3+, Sn4+, V3+
Αλήθνπλ ζην θπβηθφ ζχζηεκα θαη εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα αλάινγα
κε ηε ρεκηθή ζχζηαζε. Έρνπλ παιψδε, ιηπψδε ή ξεηηλψδε ιάκςε θαη ε
ζθιεξφηεηά ηνπο πνηθίιεη κεηαμχ 6.5 θαη 7.5, ελψ ε ππθλφηεηά ηνπο κεηαμχ 3.5
θαη 4.1. Οη πην ζεκαληηθνί γξαλάηεο είλαη νη:
 Γξνζζνπιάξηνο: Ca3Al2[SiO4]3 κε ρξψκα αλνηθηφ θνθθηλνθαθέ ή ιεπθφ.
 Ππξωπό: Mg3Al2[SiO4]3 κε ρξψκα θφθθηλν ηνπ αίκαηνο.
 Αικαλδίλεο: Fe3Al2[SiO4]3 κε ρξψκα ζθνηεηλφ θνθθηλνθάζηαλν.
 πεζζαξηίλεο: Mn3Al2[SiO4]3 κε ρξψκα θίηξηλν έσο θνθθηλνθάζηαλν.
 Αλδξαδίηεο: Ca3Fe2[SiO4]3 κε ρξψκα ζθνηεηλφ θαζηαλφ.
 Οπβαξνβίηεο: Ca3Cr2[SiO4]3 κε ρξψκα ζθνηεηλφ πξάζηλν, ζκαξάγδηλν.
 Σνπάδην: Αλήθεη ζηα ππξηηηθά – Al2[F2/SiO4], θαη ζην ξνκβηθφ ζχζηεκα. Οη
θξχζηαιινί ηνπ είλαη πνηθίισλ κνξθψλ θαη κπνξεί λα είλαη άρξσκνη, θίηξηλνη,
πξαζηλσπνί, θπαλίδνληεο ή άιινπ ρξψκαηνο, κε παιψδε ιάκςε, δηαθαλείο ή
δηαθψηηζηνη. Έρεη ζθιεξφηεηα 8 θαη ππθλφηεηα 3.5-3.6. εκθαλίδεηαη ζε
πεγκαηίηεο θαη γξαλίηεο, αιιά θαη ζε πξνζρψζεηο.
 Βήξπιινο: Αλήθεη ζηα θπθινππξηηηθά- Al2Be3[Si6O18], θαη θξπζηαιιψλεηαη ζην
εμαγσληθφ ζχζηεκα. Έρεη ζθιεξφηεηα 7.5-8 θαη ππθλφηεηα 2.63-2.80. Eίλαη
δηαθαλείο

έσο

δηαθψηηζηνη,

άρξσκνη

ή

ηηο

πεξηζζφηεξεο

θνξέο

ζκαξαγδνπξάζηλνη, θηηξηλνπξάζηλνη, θπαλνπξάζηλνη, θπαλνί ή ξφδηλνη. Αλάινγα
κε ην ρξψκα θαη ην βαζκφ δηαθάλεηαο ππάξρνπλ δηάθνξεο παξαιιαγέο φπσο:
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καξάγδη: Έρεη βαζχ πξάζηλν ρξψκα πνπ νθείιεηαη ζε κηθξή πνζφηεηα Cr.
Όηαλ νη θξχζηαιινί ηνπ είλαη δηαθαλείο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνιχηηκνη
ιίζνη.



Αθνπακαξίλα: Έρεη θπαλνπξάζηλν ρξψκα θαη είλαη δηαθαλήο παξαιιαγή
ηνπ. Δίλαη επίζεο πνιχηηκνο ιίζνο.



Μνξγθαλίηεο: Δίλαη ν ξνδφρξνπο ή ν ξνδνθφθθηλνο (Morganit).



Ζιηόδνξνο: Δίλαη θίηξηλνο θαη δηαθαλήο.

 Σνπξκαιίλεο: ρεκαηίδεη ζεηξά κεηθηψλ θξπζηάιισλ κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο
ζηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε. Ο θξπζηαιινρεκηθφο ηνπ ηχπνο είλαη:
XY3Z6[(OH)4/(BO3)3/Si6O18]
φπνπ
X : Na, Ca, Mn2+,
Y : Li, Mg, Fe2+, Mn2+, Al,
Z : Al, Fe2+, Ti3+, Mg
Σν OH κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη ελ κέξεη απφ F θαη O. Ζ κεηαβαιιφκελε ρεκηθή
ζχζηαζε νδεγεί ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο:


Διβαϊηεο (elbaite):

Na(Li,Al)3Al6[(OH)4/(BO3)/Si6O18]



Γξαβίηεο (dravite):

NaMg3Al6[(OH)4/(BO3)3/Si6O18]



ρεξι (schorl):

NaFe32+(Al, Fe3+)6[(OH)4/(BO3)3/Si6O18]



Οπβίηεο (uvite):

CaMg3(Al5Mg)[(OH)4/(BO3)3/Si6O18]

Ο Σνπξκαιίλεο θξπζηαιιψλεηαη ζην ηξηγσληθφ ζχζηεκα, έρεη ζθιεξφηεηα 6-7.5
θαη ππθλφηεηα 2.9-3.2. Γελ παξνπζηάδεη ζρηζκφ, έρεη ιάκςε παιψδε έσο
ξεηηλψδε θαη δηάθνξα ρξψκαηα. Μπνξεί λα είλαη πξάζηλνη, θφθθηλνη,
ξνδφρξσκνη, θαζηαλνί, θίηξηλνη, καχξνη, θπαλνί, άρξσκνη θιπ.
 Νεθξίηεο: Απνηειεί κία παξαιιαγή ηνπ αθηηλνιίζνπ θαη απαληάηαη ζε κνξθή
πνιχ ζπκπαγψλ θξππηνθξπζηαιιηθψλ καδψλ.
ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ
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κνλνθιηλέο ζχζηεκα, ην ρξψκα ηνπ είλαη πξάζηλν θαη ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη 3.13.2.
 Λαδνπξίηεο:

(Na, Ca)8[SO4, S, Cl)2/(AlSO4)6]. Κξπζηαιιψλεηαη ζην θπβηθφ

ζχζηεκα θαη ζρεκαηίδεη ιεπηφθνθθεο ζπκπαγείο κάδεο θπαλνχ ή κεξηθέο θνξέο
πξαζηλίδνληνο ή ηψδνπο ρξψκαηνο. Έρεη ζθιεξφηεηα 5.5 θαη ππθλφηεηα 2.382.24. Απαληάηαη ζπλήζσο ζε δψλεο επαθήο αιθαιηθψλ (ζπελίηεο, γξαλίηεο θαη
πεγκαηίηεο) κε αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα.16

16

Γ. Κωςτάκθσ «υςτθματικι Ορυκτολογία» Πολυτεχνείο Κριτθσ, Χανιά 2001.
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ν

2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΟΡΓΑΝΑ & ΜΔΘΟΓΟΗ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΚΟΠΟ
θνπόο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα πεξηγξαθνύλ ηα όξγαλα θαη νη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πνιύηηκωλ ιίζωλ. Αξρηθά, ζα γίλεη κία έξεπλα
ηωλ πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλωλ νξγάλωλ κέηξεζεο θαη δηαθόξωλ κεζόδωλ, ελώ ζηε
ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύλ θαη ηα πην ζπάληα ρξεζηκνπνηνύκελα. Πξνρωξώληαο ζηε
δνκή ηνπ θεθαιαίνπ, ζα εμεηαζηνύλ αθόκε πεξηζζόηεξα όξγαλα αιιά θαη κέζνδνη πνπ
βνεζνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαύγεηαο, θνπήο, βάξνπο ηωλ πνιύηηκωλ ιίζωλ.
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2.1 Όξγαλα θαη κέζνδνη αμηνιόγεζεο πνιύηηκωλ ιίζωλ
Ο επηηπρεκέλνο έιεγρνο ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο:
ηνλ επαξθή εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Μεξηθέο θνξέο είλαη
δπλαηή ε νπηηθή αλαγλψξηζε, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ
θαηάιιεισλ νξγάλσλ.
Έλα ηδαληθφ εξγαζηήξην αμηνιφγεζεο

πνιχηηκσλ ιίζσλ πεξηιακβάλεη φια

εθείλα ηα φξγαλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο, αθφκε θαη
αλ θάπνηα πνιχ εμεηδηθεπκέλα απφ απηά ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπάληα. Οη
πεξηζζφηεξνη γεκνιφγνη ππνινγίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα έλαληη ηνπ θφζηνπο φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά νξγάλσλ ηέηνηνπ είδνπο. ηε γεκνινγία νη κέζνδνη
αμηνιφγεζεο είλαη απνθιεηζηηθά κε θαηαζηξεπηηθέο, ελψ απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ
νξπθηνινγία θαη ηελ πεηξνινγία, φπνπ ππάξρνπλ θαη κέζνδνη πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ θζνξέο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ νξπθηψλ θαη ησλ πεηξσκάησλ.
ρεδφλ ζε θάζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνιχηηκσλ ιίζσλ, είλαη απαξαίηεηνο ν
πξνζδηνξηζκφο ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: ηνπ δείθηε δηάζιαζεο, ηεο κνλήο ή δηπιήο
δηάζιαζεο, θαη ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ζπλζεηηθήο ή θπζηθήο πξνέιεπζεο. Παξαθάησ, ζα
κειεηεζνχλ ηα φξγαλα εθείλα πνπ είλαη ηα πην ρξήζηκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη πνιιά άιια πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε έλα
πιήξσο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην.17
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αμηνιφγεζεο πνιχηηκνπ ιίζνπ είλαη ηα ιεγφκελα
"4C" πνπ αθνξνχλ ηα δηακάληηα. Απηά ιφγσ ηεο δεκνηηθφηεηαο θαη ηνπ φγθνπ
πσιήζεσλ πνπ έρνπλ παγθνζκίσο είλαη νη πην γλσζηνί αιιά θαη νη πην θαιά
κειεηεκέλνη πνιχηηκνη ιίζνη. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ινηπφλ κε βάζε ην ρξψκα(color), ηελ
θνπή (cut),ηελ θαζαξφηεηα (clarity) θαη ην βάξνο (carat).

Μεηαμχ επαγγεικαηηψλ

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο παξάκεηξνη φπσο ν θζνξηζκφο (fluorescence), αιιά γηα ην
επξχ θνηλφ ηα παξαπάλσ ζπλήζσο είλαη αξθεηά.

17

Robert Webster «GEMS their sources, descriptions and Identification», Fifth Edition.
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2.1.1 Γηαζιαζίκεηξν (Refractometer)

Ο δείθηεο δηάζιαζεο είλαη πην εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε έλα δηαζιαζίκεηξν
πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη, αθνχ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο είλαη ζπλήζσο
απαξαίηεηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο, απηφ ην ρξήζηκν θαη ζρεηηθά θζελφ
φξγαλν είλαη απαξαίηεην ζε έλα εξγαζηήξην. Σν δηαζιαζίκεηξν ινηπφλ, είλαη έλα
φξγαλν ην νπνίν ιακβάλεη αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ θξίζηκσλ γσληψλ, αιιά ην
απνηέιεζκα εμαζθαιίδεηαη κφλν κεηά απφ ηξηγσλνκεηξηθφ ππνινγηζκφ. Μφιηο ε
επίπεδε γπαιηζηεξή επηθάλεηα ελφο πνιχηηκνπ ιίζνπ ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηε γπάιηλε
επηθάλεηα ηνπ νξγάλνπ (αθνχ έρνπκε εθαξκφζεη

κία ζηαγφλα πγξνχ πςειήο

δηάζιαζεο, γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ νπηηθή επαθή κεηαμχ δχν επηθαλεηψλ), ε θιίκαθα
ηνπ νξγάλνπ θαίλεηαη κέζα απφ ηνλ πξνζνθζάικην θαθφ, λα είλαη ηκεκαηηθά ζηε ζθηά
θαη ηκεκαηηθά λα θσηίδεηαη. Σν ηκήκα ηεο ζθηάο αλαπαξηζηά ηηο κεξηθψο δηαζιψκελεο
αθηίλεο απφ ηελ πέηξα, θαη ην θσηεηλφηεξν ηκήκα, θσηίδεηαη απφ ηηο νινθιεξσηηθά
αλαθιψκελεο αθηίλεο. Ζ ζέζε ησλ αθκψλ ζηε ζθηά, βνεζά ηνλ ρεηξηζηή λα δηαβάζεη ηνλ
δείθηε δηάζιαζεο απφ ηελ θιίκαθα, ή ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα, λα δηαβάδεη ηνπο
αξηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ νη ζσζηνί δείθηεο, έρνληαο σο
αλαθνξά κία θάξηα βαζκνλφκεζεο.

Εικόνα 2.1 - Διαθλαςίμετρο, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological
Institute of America

Έλα δηαζιαζίκεηξν, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ
αλάθιαζε ηεο δέζκεο, ηνλ νπηηθφ ραξαθηήξα, θαη κεξηθέο θνξέο ην νπηηθφ ζεκείν
(optical sign). Αλ θαη απηφο ν ηξφπνο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
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ηνπ δείθηε δηάζιαζεο, σζηφζν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο κέζνδνη,
εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνο ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο.18

2.1.2 Πνιωζηνζθόπην (Polariscope)

Σν πνισζηνζθφπην είλαη έλα απιφ φξγαλν πνπ νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ δπν
πνισηηθά θίιηξα ηνπνζεηεκέλα ζε αξθεηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηξέπνπλ
ηελ εμέηαζε πνιχηηκσλ ιίζσλ αλάκεζα ηνπο. πλήζσο ην θάησ θίιηξν, ην νπνίν
βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ θσηεηλή πεγή, είλαη ζηαζεξφ, ελψ ην επάλσ κπνξεί λα
πεξηζηξέθεηαη. Σν φξγαλν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζνπκε δηπιή δηάζιαζε ζε
πνιχηηκνπο ιίζνπο κε ηελ αλάινγε πξνζνρή ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θαηάιιειν
νπηηθφ άμνλα γηα ηνλ θάζε πνιχηηκν ιίζν.

Εικόνα 2.2 - Πολωςιοςκόπιο, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological
Institute of America

2.1.3 Μηθξνζθόπηα(Μagnifiers)

Πηζαλψο, ην πην ζεκαληηθφ φξγαλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ είλαη
έλαο θαιφ κηθξνζθφπην, κε κία απνηειεζκαηηθή πεγή θσηφο, ε νπνία λα κπνξεί λα
θσηίδεη ην εζσηεξηθφ ησλ δηάθαλσλ πνιχηηκσλ ιίζσλ. Απφ ην πιήζνο ησλ
κηθξνζθνπίσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα, εθείλα πνπ είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα γηα ηνλ
έιεγρν ησλ ιίζσλ είλαη πνιχ ιίγα. Σν GemoLite θαη ην GemScope, ηα νπνία είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ ηελ εηαηξία GIA GEM Instruments, είλαη δηνπηξηθά κηθξνζθφπηα

18

Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America
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κε ελζσκαησκέλεο πεγέο θσηφο είλαη αληηπξνζσπεπηηθά .ηε γεκνινγία δελ είλαη
απαξαίηεην ην πνισκέλν θσο ζην κηθξνζθφπην, πξέπεη κφλν ε θσηεηλή πεγή λα είλαη
ζηνπο 5500 ν ,φζνλ αθνξά ζην ρξψκα ηνπ θσηφο. 19

Εικόνα 2.3 – Μικροςκόπιο Mark VII GemoLite, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’,
Gemmological Institute of America

2.1.4 Φαζκαηνζθόπην (Spectroscope)

Σα πξηζκαηηθά θαζκαηνζθφπηα, είλαη δηαζέζηκα ζε πνιινχο ηχπνπο θαη κεγέζε,
απφ κηθξέο κνλάδεο ρεηξφο, κέρξη κεγάισλ δηαζηάζεσλ κνληέια κε βαζκνλνκεκέλε
θιίκαθα κήθνπο θχκαηνο. Έρνπλ επίζεο πνηθίιεο επηινγέο θσηηζκνχ. Σα επηηξαπέδηα
θαζκαηνζθφπηα είλαη ζπάληα ζηα εξγαζηήξηα πνιχηηκσλ ιίζσλ. Δίλαη αθφκε πην
αθξηβά θαη απφ ηα γεκνινγηθά κηθξνζθφπηα. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη νπζηψδεο ζηνλ
δηαρσξηζκφ ησλ ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ δηακαληηψλ απφ ηα θπζηθά θαη ζε πνιχηηκνπο
ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θνξνχλδην, αιιά πξέπεη ν ρξήζηεο λα είλαη επαξθψο
εθπαηδεπκέλνο γηα λα πάξεη ζσζηά απνηειέζκαηα .20

2.2 Ληγόηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα όξγαλα

19 20

, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America
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2.2.1 Γηρξωζθόπην (Dichroscope)
Σν δηρξσζθφπην είλαη έλα κηθξφ φξγαλν εμέηαζεο θξπζηάιισλ, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πιενρξσηζκνχ (ηελ ηδηφηεηα έθζεζεο δχν ή
πεξηζζφηεξσλ ρξσκάησλ φηαλ παξαηεξνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζην
εθπεκπφκελν θσο). Αλ θαη ε παξνπζία πιενρξσηζκνχ απνηειεί απφδεημε δηπιήο
δηάζιαζεο, ε απνπζία ηνπ δελ απνηειεί επαξθή απφδεημε κνλήο δηάζιαζεο, εηδηθά ζηηο
ειαθξψο ρξσκαηηζκέλεο πέηξεο. Απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο δηρξσζθνπίσλ πνπ είλαη
δηαζέζηκνη, κεξηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πξίζκαηα αζβεζηίηε, ελψ άιινη πνισηηθά θίιηξα. Ο
πξνηηκφηεξνο ηχπνο είλαη ηνπ αζβεζηίηε, αιιά θαη νη δπν ηχπνη παξάγνπλ
απνηειέζκαηα.21

2.2.2 Γεκνινγηθό κηθξνζθόπην (Gemological microscope)

Έλα πνισηηθφ κηθξνζθφπην, πξνζαξκνζκέλν ζηελ εμέηαζε πνιχηηκσλ ιίζσλ,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ειέγρσλ: ηνπ δείθηε δηάζιαζεο, ηνπ
νπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ πιενρξσηζκνχ. Γελ είλαη σζηφζν ηφζν απνηειεζκαηηθφ
φζν ην δηνπηξηθφ κηθξνζθφπην Gemolite, ην πνισζηνζθφπην θαη ην δηαζιαζίκεηξν –
φξγαλα ηα νπνία αληηγξάθεη ην γεκνινγηθφ κηθξνζθφπην. Σα γεκνινγηθά κηθξνζθφπηα
είλαη αθξηβά, θαη απαηηνχλ εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθά. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ειέγρνπο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν
απφ φηη ηα φξγαλα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πνιχηηκσλ ιίζσλ.22

21,22

Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America
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Εικόνα 2.4 – Μικροςκόπιο MaxiLab VIII, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’,
Gemmological Institute of America

2.2.3 Τπεξηώδεηο ιπρλίεο (Ultraviolet lamps)

ε ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία δηεγείξεη πνιιά πιηθά
θαη πξνθαιεί θζνξηζκφ. Απηφ ην θαηλφκελν, είλαη πνιχηηκν ζηελ αλαγλψξηζε ησλ
ιίζσλ πνπ παξνπζηάδνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα. Σα πην απνδνηηθά κήθε θχκαηνο είλαη ζηα
253,7 θαη 366nm.23

2.2.4 Δξγαιεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζθιεξόηεηαο

Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ αηρκέο θαη πιαθίδηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο
ζθιεξφηεηαο. ήκεξα, ηα παξαδνζηαθά απηά εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο
ηειεπηαία ιχζε, φηαλ φινη νη άιινη έιεγρνη απνηπγράλνπλ . πάληα ρξεηάδνληαη ζηνλ
έιεγρν δηάθαλσλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, αιιά είλαη ρξήζηκα ζηελ αλαγλψξηζε αδηαθαλψλ
ιίζσλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, είλαη απαξαίηεηα ζηα γεκνινγηθά εξγαζηήξηα. Σα εξγαιεία
απηά είλαη θζελά θαη εχθνια ζηε ρξήζε, αιιά κία απξνζεμία κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αλεπαλφξζσηε βιάβε ζε έλαλ επαίζζεην πνιχηηκν ιίζν. Γξαηδνπληέο ζην πίζσ κέξνο
ελφο αδηαθαλνχο ιίζνπ δελ κεηψλνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ, αιιά πάλσ ζε κία δηάθαλε
πνιχηηκε πέηξα, ηέηνηα ζεκάδηα κπνξεί λα είλαη νξαηά απφ ηελ θνξψλα ηνπ
θνζκήκαηνο κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ εκπνξηθή ηνπ αμία .24

23,24
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2.2.5 Μνλνρξωκαηηθή πεγή θωηόο

Ζ απμεκέλε δηαχγεηα θαη ε αηρκεξφηεηα δηαβάζκαηνο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο, πνπ
ιακβάλεηαη ζην κνλνρξσκαηηθφ θσο, θάλνπλ κία ηέηνηα ιάκπα λα απνηειεί ζεκαληηθή
πξνζζήθε ζε έλα θαιά εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ κνλνρξσκαηηθνχ
θσηφο θαη ελφο δηαζιαζίκεηξνπ, βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάθιαζεο ζε δχν
δέζκεο, θαη ελίνηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νπηηθνχ ραξαθηήξα.25

2.2.6 ηπιό δηακαληηνύ

Με απηφ ην φξγαλν, αλάινγα κε ην κνληέιν, κεηξάκε ηε ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή
αγσγηκφηεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ ιίζνπ θαη γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ δηακαληηψλ θαη
απνκηκήζεσλ. Γελ πξνζθέξεη κεγάιε αμηνπηζηία θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε
θεηδψ. ηα ηειεπηαία κνληέια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο θαη ηνπ κντζαλίηε
(moisanite)26

Εικόνα 2.5 – τυλό διαμαντιοφ, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological
Institute of America

25,26
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2.2.7 Μέηξεζε ηεο ζεξκηθήο αγωγηκόηεηαο

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ δηακαληηνχ λα άγεη ηε ζεξκφηεηα, είλαη κνλαδηθή. ηελ αγνξά,
ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ηδηφηεηα γηα
ην δηαρσξηζκφ ηνπ δηακαληηνχ απφ ηα ππνθαηάζηαηά ηνπ. Πξψην ήηαλ ην Ceres Probe,
θαη αθνινχζεζαλ πνιιά άιια, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ GIA GEM Instruments, πνπ
είλαη έλα φξγαλν κεγέζνπο «ηζέπεο», πνπ βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηακαληηψλ.27

2.2.8 Thermolyzer/2

Σν ζπγθεθξηκέλν φξγαλν είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη ζπκπαγέο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δηακαληηψλ απφ ηηο απνκηκήζεηο. Γνπιεχεη κε ξεχκα αιιά θαη κε
κπαηαξίεο. Βαζίδεηαη θαη απηφ ζηε κέηξεζε ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. Απνηειείηαη
απφ έλα κεηαιιηθφ άθξν, κία πεγή ελέξγεηαο, έλαλ εληζρπηή θαη κία ςεθηαθή νζφλε.
Έλα ζηνηρείν ζεξκφηεηαο, δηαλέκεη κία ζπλερή ζεξκνθξαζία ζην κεηαιιηθφ άθξν
ραιθνχ. Όηαλ ην επηρξπζσκέλν ζεκείν ηνπ άθξνπ ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηνλ πνιχηηκν
ιίζν, ν δεχηεξνο απνθηά θάπνηα ζεξκφηεηα απφ ην άθξν. Απηή ηε δηαθνξά ζηελ
ζεξκνθξαζία, επεμεξγάδεηαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. αλ ηειηθή έλδεημε, ηα δηακάληηα
αλαγλσξίδνληαη ζηελ πξάζηλε θιίκαθα, ελψ νη απνκηκήζεηο ζην θφθθηλν πεδίν.28

2.3 Άιιεο ηερληθέο θαη/ή εμνπιηζκόο πνπ έρνπλ ελίνηε αμία
γηα ηνλ γεκνιόγν

27

Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’, Gemmological Institute of America

28

th

Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC, Handbook for diamond Grading’, 11 new
revised, enlarged Edition 1993.
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2.3.1 Μηθξνζθόπην ζάξωζεο ειεθηξνλίωλ (SEM)

Δθηφο απφ εθείλα ηα φξγαλα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζε θάζε εξγαζηήξην
επεμεξγαζίαο πνιχηηκσλ ιίζσλ, ππάξρνπλ θαη άιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην
ζπάληα, ηδηαίηεξα ζε εμεδεηεκέλα εξγαζηήξηα. Έλα κηθξνζθφπην ζάξσζεο ειεθηξνλίσλ
έρεη ηδηαίηεξε αμία, φηαλ θάπνηνο επηζπκεί πνιχ πςειή κεγέζπλζε ηεο ηάμεο ησλ 200x
θαη κέρξη 50,000 ή κεγαιχηεξε. Υξεζηκεχνπλ γηα παξάδεηγκα ζηελ εμέηαζε ηνπ
ραξαγκέλνπ νπαιίνπ, γηα λα δνχκε αλ νη ξσγκέο κεηαμχ ησλ ζθαηξψλ ηνπ ραιαδία,
έρνπλ θαιπθζεί κε πιαζηηθφ. Όηαλ ηα SEMs εμνπιίδνληαη κε κνλάδεο δηαλνκήο
ελέξγεηαο, είλαη πηζαλφλ λα θαζνξηζηεί ε πνηνηηθή ζχλζεζε ελφο άγλσζηνπ πιηθνχ.29

2.3.2 Μηθξνζθόπην άξωζεο ήξαγγαο (STM)

Μία εληππσζηαθή κνξθή πςειήο κεγέζπλζεο, παξέρεηαη απφ ην κηθξνζθφπην
ζάξσζεο ζήξαγγαο (STM), ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κία λέα ηερληθή γηα λα δείμεη ηα
μερσξηζηά άηνκα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ηα πιηθά ζε έλα βαζκφ
ιεπηνκέξεηαο, πνπ πνηέ άιινηε δελ ήηαλ δπλαηφλ. Αλ θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ
γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, νη δπλαηφηεηέο ηνπ είλαη πξνθαλείο.30

2.3.3 Αθηίλεο Υ (X-rays)

Οη αθηίλεο Υ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιινχο ζθνπνχο ζην πεδίν ησλ πνιχηηκσλ
ιίζσλ. Ζ αλάιπζε ηεο ζθφλεο κε αθηίλεο Υ, ρξεζηκεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο
ησλ πιηθψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηα αδηαθαλή θαη ηα δηαθαλή πιηθά, ηα νπνία κπνξεί λα
απνηεινχληαη ή θαη φρη, κφλν απφ έλα πιηθφ. Γηα πιηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ν καχξνο
λεθξίηεο, πνπ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν κία πέηξα παξά έλα νξπθηφ, ε ζχλζεζε ηνπ
θαίλεηαη κε ηελ κέζνδν πεξίζιαζεο κε αθηίλεο Υ.31

29,30.31
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2.3.4 Αληηδξαζηήξηα (Reagents)

Τπάξρνπλ πνιιά ρεκηθά – αλ θαη ν φξνο «αληηδξαζηήξην» είλαη πεξηζζφηεξν
πεξηγξαθηθφο – πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππθλφηεηά ηνπο ή ηελ δηαζιαζηηθφηεηά
ηνπο. Ομέα, δηαιχηεο θαη ιεπθαληηθέο νπζίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα. Σν αξαησκέλν
πδξνρισξηθφ νμχ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεχζεη ηα ζηνηρεία ηνπ άλζξαθα, ή ηελ
παξνπζία

ρξσζηηθήο

νπζίαο.

Σν

αζεηφλ

θαη

ην

κεηνπζησκέλν

αιθνφι,

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ρξσζηηθψλ. Άιια δηαιπηηθά κέζα
ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά θαηξνχο, είηε ζηελ αλίρλεπζε ρξσζηηθψλ, είηε ζηελ αθαίξεζή
ηνπο.32

2.4 Όξγαλα βαζκνλόκεζεο ηνπ ρξώκαηνο
Σν ρξψκα, απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ κέγηζηεο ζεκαζίαο γηα ηνπο ιάηξεηο
ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, θαη είλαη έλα ζέκα χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
πνιχηηκνπ ιίζνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ. Σν ζέκα πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ην
ρξψκα, είλαη ηεξάζηην θαη ζχλζεην. Σν ρξψκα, ζπλεπάγεηαη κία ζπγθεθξηκέλε
αληίδξαζε ηνπ καηηνχ θαη ησλ λεπξηθψλ κεραληζκψλ ζε ζπγθεθξηκέλα είδε θσηφο. Γηα
ην ιφγν απηφ δηεμήρζεζαλ εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ην
ρξψκα ηνπ θάζε πνιχηηκνπ ιίζνπ θαη λα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί αληηθεηκεληθά.
Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ν άλζξσπνο εκπινχηηδε ηερλεηά ην ρξψκα
αλεβάδνληαο ηελ αηζζεηηθή θαη εκπνξηθή αμία ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ. Χζηφζν, ε
γξήγνξε πξφνδνο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε
πνιιψλ λέσλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λφκηκα θαη παξάλνκα, έηζη ψζηε λα
πξνζζέζνπλ αμία ζε πνιινχο πνιχηηκνπο ιίζνπο. Ζ ηερληθή εκπινπηηζκνχ ρξψκαηνο
εθαξκφδεηαη ζε πνιινχο ιίζνπο θαη ην εζηθφ θαη λνκηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά
ην πνζνζηφ επεμεξγαζίαο πέξα απφ ην νπνίν πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
πηζαλνχο αγνξαζηέο. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί θνζκεκάησλ, έρνπλ επηρεηξήζεη λα
ιχζνπλ απηφ ην εζηθφ δίιιεκα, ζέηνληαο θαλφλεο πνπ απνθαιχπηνπλ ή αληρλεχνπλ ηνλ
εκπινπηηζκφ ρξψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε CIBJO πξνηείλεη ηα δηακάληηα, νη
32
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ρξσκαηηζκέλεο πέηξεο θαη ηα καξγαξηηάξηα πνπ έρνπλ ρξσκαηηζηεί ή πνπ έρνπλ
βειηηψζεη ην ρξψκα ηνπο κε θπζηθφ ή ρεκηθφ ηξφπν, κέζσ αθηηλνβνιίαο ή ρεκηθψλ, λα
πξνζδηνξίδνληαη θάησ απφ ην εγθεθξηκέλν φλνκα ηνπ ιίζνπ, αλαθέξνληαο ηελ
επεμεξγαζία. Δμαηξέζεηο απηνχ ηνπ θαλφλα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο εκπινπηηζκέλνπο
κε ρξψκα ιίζνπο, φπσο είλαη ν αράηεο, αθνπακαξίλα, ξνδ ηνπάδη, ρξσκαηηζκέλε
ηνπξκαιίλε, ηαλδαλίηεο, δαθείξη.33

2.4.1 Λπρλίεο θωηόο-εκέξαο (Day-light lamps)

Πνηθίιεο θαη θαιέο ηερλεηέο πεγέο θσηφο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ
λα πξνηαζνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Ζ ιάκπα Dialite είλαη κία απφ απηέο, ηεο νπνίαο
ε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηνπο 5500ν K (D55), θαη νη ηξεηο εηδηθέο
ιπρλίεο θσηφο εκέξαο ησλ 8Watt, βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν RAL/CIBJO.
Παξάγνπλ έλα θσηεηλφ, αιιά φρη ζακπφ, θσο εκέξαο. Σξεηο εληάζεηο θσηφο κπνξνχλ
λα ελεξγνπνηεζνχλ, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ζηελ επαηζζεζία πνπ κπνξεί λα
παξνπζηάζνπλ ηα κάηηα. Ζ πεγή παξάγεη δηάρπζε θσηφο, ελψ ε δηαλνκή ηνπ θάζκαηνο
θαη ε έληαζε παξακέλνπλ ζηαζεξά. αλ απνηέιεζκα, νη ρξσκαηηζκέλεο αληαλαθιάζεηο
θαη ηα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πςειή δηάρπζε ηνπ
δηακαληηνχ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ ππεξνρή ησλ θίηξηλσλ ή ησλ γαιαδσπψλ
αληαλαθιάζεσλ ζην θάζκα ηνπ θσηφο ηεο εκέξαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ
ρξψκα ζεηηθά ή αξλεηηθά, θαηαζηέιινληαη. Ζ ιάκπα δελ παξάγεη θαλέλα θνπξαζηηθφ
ζφξπβν, θαη έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κία ζπλεζηζκέλε ιάκπα γξαθείνπ.
Δίλαη επίζεο θαηάιιειε γηα ηε βαζκνλφκεζε ηεο θαζαξφηεηαο.34

33

Robert Webster «GEMS their sources, descriptions and Identification», Fifth Edition.
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Εικόνα 2.6 – Λάμπεσ φωτόσ Dialite, Richard T. Liddicoat, Jr ‘Handbook of Gem Identification’,
Gemmological Institute of America

2.4.2 Υξωκαηνζθόπην (Colorscope)

Απνηειείηαη απφ κία παξαιιειφγξακκε κεηαιιηθή ζήθε κε ην κπξνζηηλφ ζεκείν
αλνηθηφ. Σν εζσηεξηθφ είλαη ιεπθφ θαη έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο (24x10cm), πηάλεη πνιχ
ιίγν ρψξν θαη κπνξεί εχθνια λα κεηαθεξζεί. Γηαζέηεη δχν ιπρλίεο θσηφο εκέξαο ησλ
6Watt (5500ν K), κε δηαθνξεηηθφ δηαθφπηε ε θάζε κία. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ
νξγάλνπ απηνχ είλαη ε πξνζζήθε ελφο θαθνχ δηπιήο κεγέζπλζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ζην ρξσκαηνζθφπην. Ζ ρξήζε ηνπ κεγεζπληηθνχ θαθνχ, θέξλεη ηηο πέηξεο
πην θνληά ζην κάηη θαη θάλεη πην επδηάθξηηεο ηηο επηζθηάζεηο ηνπ ρξψκαηνο.35

ο

Εικόνα 2.7 – Χρωματοςκόπιο με λάμπα φωτόσ 5500 Kelvin, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A.
th
‘Diamond grading ABC, Handbook for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993

34,35

Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC, Handbook for diamond Grading’, 11
new revised, enlarged Edition 1993.
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2.4.2 Βαζκνλνκεηήο Υξώκαηνο (Color-Grader)

Δίλαη έλα φξγαλν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία GIA, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ ρξψκαηνο ησλ δηακαληηψλ. Απνηειεί πξφζζεην θνκκάηη εμνπιηζκνχ ηνπ
κηθξνζθνπίνπ ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη κπνξεί λα πξνζδεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ.
Απνηειείηαη απφ κία ιεπθή, πιαζηηθή βάζε, κε έλα ζθελνεηδέο θαλάιη ζην νπνίν νη
πέηξεο(αθηηλνβνιεκέλα δηξγθφλ) βαζκνλφκεζεο ρξψκαηνο ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεηξά .
Μία επηπξφζζεηε πεγή θσηφο πάλσ απφ ην κηθξνζθφπην δηαρέεη ιεπθφ θσο ην νπνίν
θηιηξάξεηαη κέζσ ελφο κε-γπαιηζηεξνχ (καη) γπαιηνχ, θάζεηα πξνο ην βαζκνλνκεηή
ρξψκαηνο. Ο βαζκνλνκεηήο ρξψκαηνο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξψκαηνο, αθφκε θαη
θάησ απφ κηθξνζθνπηθή κεγέζπλζε, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκε.
Απφ ηελ άιιε, ν ρξσκαηηθφο έιεγρνο πνπ αθνξά πέηξεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κε
κεγέζπλζε 10x, θαζίζηαηαη δχζθνινο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εζηίαζεο πνπ απαηηείηαη.
Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα είλαη, πσο ην πεξηβάιινλ δελ απνθφπηεηαη εληειψο, έηζη ην
ρξψκα επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη κπνξεί λα πάξνπκε κε
αθξηβή απνηειέζκαηα.36

Εικόνα 2.8 – Βακμονομθτισ χρώματοσ, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC,
th
Handbook for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993.

2.4.3 Φαζκαηνθωηόκεηξν ( Spectrophotometer)

Με ην φξγαλν απηφ κεηξάκε ην θσο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα πνιχηηκν ιίζν φρη
κφλν ζηα κπιε θαη θίηξηλα κήθε θχκαηνο αιιά ζε φιν ην νξαηφ θάζκα,
36,37
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ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο κνλνρξσκαηηθέο δηαηάμεηο. ε παιαηφηεξα φξγαλα
ζρεκαηίδνληαλ γξαθήκαηα γηα θάζε κήθνο θχκαηνο θαη ζπλδπάδνληαο ηα είρακε έλα
αληηθεηκεληθφ θαη αλακθηζβήηεην απνηέιεζκα γηα ην ρξψκα ηνπ εμεηαδφκελνπ ιίζνπ.
Παξφηη ζηα ζχγρξνλα φξγαλα απηφ γίλεηαη απηφκαηα, ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηνπ νξγάλνπ
θαη ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο πνπ απαηηνχζαλ ηα παιαηφηεξα απφ απηά, ζπάληα ην
βξίζθνπκε ζε γεκνινγηθά εξγαζηήξηα θαη θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά
θέληξα.37

2.5 Βαζκνλόκεζε ηεο θαζαξόηεηαο

2.5.1 Φαθόο (Loupe)
Ο θαθφο απνηεινχζε πάληα έλα απφ ηα εξγαιεία ησλ γεκνιφγσλ θαη ησλ
εκπφξσλ δηακαληηψλ, θαη είλαη ηειείσο απαξαίηεηνο ζηελ εμέηαζε ησλ πξνζκίμεσλ. Γηα
ηε βαζκνλφκεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ δηακαληηψλ ν κεγεζπληηθφο θαθφο 10x απνηειεί
ζήκεξα ην δηεζλέο πξφηππν εξγαιείν. Άιινη πνιχηηκνη ιίζνη κε κηθξφηεξε δηαχγεηα
εμεηάδνληαη επίζεο κε θαθφ αιιά ζε απηνχο ε ζεκαζία ηεο θαζαξφηεηαο είλαη
κηθξφηεξε απφ φηη ζηα δηακάληηα. ε έγρξσκνπο ιίζνπο (ζκαξάγδη,δαθείξη) ν θαθφο
απνηειεί δηαγλσζηηθφ ζηνηρείν θαη γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπο Ο θαθφο πξέπεη λα είλαη
πςειήο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα είλαη αρξωκαηηθόο θαη απιαλεηηθόο. Απιαλεηηθόο,
ζεκαίλεη πσο νπνηνδήπνηε ζθάικα πξνθιεζεί απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ,
δηνξζψλεηαη. Ο αρξωκαηηθόο θαθφο, απνηειείηαη απφ δχν θαθνχο άληζεο δχλακεο θαη
αληίζεηεο θακπχισζεο, πνπ ζπγθεληξψλνπλ θσο απφ φια ηα κήθε θχκαηνο.38

38
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Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC, Handbook for diamond Grading’, 11 new
revised, enlarged Edition 1993.
ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ

38

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & ΟΡΓΑΝΑ

Εικόνα 2.9 – Φακόσ Schneider, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC, Handbook for
th
diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993

2.6 Βαζκνλόκεζε ηεο θνπήο
Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα θξίλεη ηελ θνπή ελφο πνιχηηκνπ ιίζνπ,
βαζίδεηαη ζηελ εληχπσζε πνπ θεξδίδεηαη απφ ηελ πξψηε καηηά, ζηελ νπνία ε νκνξθηά
θαη ε ζηηιπλφηεηα θξίλνληαη απιά απφ πξνζσπηθά πξφηππα. Ο εηδηθφο φκσο,
θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζπκκεηξία ηνπ ζρήκαηνο ηεο θνπήο. Δδψ, νη γσλίεο
απφ ηηο πιεπξέο ηνπ δηακαληηνχ θαη νη αλαινγίεο ηνπο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ
αθξίβεηά ηνπο. Ζ βαζκνλφκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θνπήο είλαη πάληα βαζηζκέλε ζε δχν
ζηνηρεία: ηελ ππνθεηκεληθή γλψκε ηεο ζηηιπλφηεηαο, θαη ηελ αληηθεηκεληθή θξίζε ηνπ
ειέγρνπ θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαινγηψλ.
Ζ βαζκνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θνπήο, σο «πνιχ θαιή», «θαιή», «κέηξηα»,
ή «κηθξήο αμίαο», πξνθαιεί πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζε θάπνηνλ πνπ δελ είλαη έκπεηξνο,
επεηδή νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ είλαη πνιπζχλζεηνη θαη κπνξεί λα
βαζηζηνχλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη πνηθηιίεο αλαινγηψλ,
ζπκκεηξίαο, θαη εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηξίαο, θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «πνιχ θαιή», «θαιή», «κέηξηα», ή «ρακειήο
αμίαο», ζχκθσλα κε ην κέγεζνο, ηε ζέζε ηνπ δηακαληηνχ θαη ην βαζκφ θαζαξφηεηαο θαη
ηελ επίδξαζεο ηεο ζηηιπλφηεηαο. Δθηεηακέλεο δεκηέο, φπσο νη ξσγκέο ζηηο άθξεο ηνπ
δηακαληηνχ, θξίλνληαη κε βάζε ηελ απψιεηα ζην βάξνο, επεηδή ε πέηξα ζα ρξεηαζηεί λα
θνπεί μαλά. Απηή ε πξνζεγγηζηηθή απψιεηα βάξνπο εμηζψλεηαη κε κία βέβαηε κείσζε
ηεο αμίαο ηνπ.
Αλ ε θξηηηθή ηεο πνηφηεηαο ελφο δηακαληηνχ ήηαλ κία θαζαξά ζεσξεηηθή
δηαδηθαζία, θαη δελ ζρεηηδφηαλ κε ηελ πξάμε, ε θνπή κίαο πέηξαο πνπ έρεη κία κεγάιε
ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ
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πιεπξά, αιιά κε πνιχ θαιή θνπή, ζα αμηνινγνχηαλ σο κέηξηα. Αιιά πξέπεη λα
αμηνινγεζεί απφ φιεο ηηο απφςεηο. Ζ αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηελ ηηκή γηα ηα ζθιεξά
δηακάληηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε ζηελ θνπή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ δηακαληηψλ
κε βάζε ην «βάξνο» ηνπο, κε δίλνληαο ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ηεο θνπήο ηνπο. Καηά ηε
δηαδηθαζία απηή, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε απψιεηα ηνπ βάξνπο φζν πην
ρακειά γίλεηαη, ρσξίο λα αλαθέξνληαη νη αλαινγίεο.
Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο αλαινγίεο είλαη:
 Ζ δηάκεηξνο ηεο δψλεο ηνπ δηακαληηνχ
 Ζ δηάκεηξνο ηεο θνξπθαίαο θαη επίπεδεο έδξαο ηνπ δηακαληηνχ
 Σν ζπλνιηθφ χςνο
 Σν χςνο ηεο θνξφλαο
 Σν πάρνο ηεο δψλεο ελφο δηακαληηνχ (girdle)
 Σν βάζνο ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ δηακαληηνχ (pavilion)
 Ζ γσλία ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ δηακαληηνχ κε ηε δψλε (girdle)
 Ζ γσλία ησλ εδξψλ ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ δηακαληηνχ κε ηελ δψλε.
Όζν κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο ππάξρνπλ, ηφζν επεξεάδεηαη ε ζηηιπλφηεηα θαη κεηψλεηαη
ε πνηφηεηα ηεο θνπήο. Χζηφζν, κία κηθξή απφθιηζε απφ ηηο πξφηππεο αλαινγίεο, δελ
επηθέξεη επδηάθξηηεο απψιεηεο ζηελ ζηηιπλφηεηα αθφκε θαη γηα θάπνηνλ εηδηθφ. Μφλν
φηαλ έλα δηακάληη απνθιίλεη πέξα απφ ηα φξηα ηεο αλνρήο, δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί
σο «πνιχ θαιφ», αιιά κφλν σο «θαιφ», «κέηξην» ή «κηθξήο αμίαο».
Ο έιεγρνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκκεηξίαο ζρεηίδεηαη κε:
 Σε ζέζε ηεο κεγαιχηεξεο επίπεδεο επηθάλεηαο ηνπ δηακαληηνχ (ή αιιηψο
ηξάπεδα «table») θαη ηνπ θαηψηεξνπ αηρκεξνχ ζεκείνπ ηνπ δηακαληηνχ (culet).
 Σν κέγεζνο θαη ε αθξίβεηα ησλ εδξψλ (facets), ηεο δψλεο (girdle) θαη θαηψηεξνπ
αηρκεξνχ ζεκείνπ (culet).
Οη πέηξεο πνηνηηθά αμηνινγνχληαη ζε:
ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ
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 Πνιύ θαιή: εμαηξεηηθή ζηηιπλφηεηα, θαζφινπ ή πνιχ ιίγα εμσηεξηθά ζεκάδηα, ηα
νπνία δηαθξίλνληαη κε δπζθνιία, θαζφινπ ή πνιχ ιίγα ραξαθηεξηζηηθά
αζπκκεηξίαο, πνιχ ιεπηή έσο ιεπηή δψλε.
 Καιή: θαιή ζηηιπλφηεηα, ιίγα εμσηεξηθά ζεκάδηα, ιίγα επδηάθξηηα ζεκάδηα
αζπκκεηξίαο, ιεπηή έσο κεζαία δψλε.
 Μέηξηα: κεησκέλε ζηηιπλφηεηα, πνιιά εμσηεξηθά ζεκάδηα, πνιιά θαη εχθνια
παξαηεξνχκελα ραξαθηεξηζηηθά αζπκκεηξίαο, κεζαία έσο παρηά δψλε.
 Μηθξήο αμίαο: θαλεξά κεησκέλε ζηηιπλφηεηα, πνιπάξηζκα εμσηεξηθά ζεκάδηα,
εχθνια νξαηά, πνιιά ραξαθηεξηζηηθά αζπκκεηξίαο, κεζαία έσο παρηά δψλε.
Γηα άιινπο πνιχηηκνπο ιίζνπο εθηφο ησλ δηακαληηψλ, επεηδή ε ηηκή ηνπο δελ
επεξεάδεηαη έληνλα ιφγσ ηεο θνπήο δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε αλαθνξά. 39

2.6.1 Παρύκεηξν Ika

Δίλαη έλα αθξηβέο εξγαιείν κέηξεζεο, ην νπνίν επηηξέπεη δηάβαζκα ηεο
κέηξεζεο κε αθξίβεηα κέρξη ην έλα εθαηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ, κε εθηηκψκελε ηθαλφηεηα
ζην έλα ρηιηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ. Σν παρχκεηξν έρεη κία έθηαζε κεηξήζεσλ κέρξη ηα
20mm. Δίλαη πνιχ ρξήζηκν αιιά φρη θαηάιιειν γηα ηε κέηξεζε ιίζσλ δεκέλσλ ζε
θνζκήκαηα.40

2.6.2 Παρύκεηξν «FT 30»

Απηφ ην φξγαλν αθξηβείαο είλαη θαηάιιειν γηα δηακάληηα φπσο θαη γηα έγρξσκεο
πέηξεο. Ζ απφζηαζε κέηξεζεο είλαη 30mm θαη ε αλνρή 0,01mm. ην φξγαλν είλαη
θηηαγκέλν απφ ζθιεξφ κέηαιιν, γηα λα εμαζθαιίζεη αληνρή.

39,40
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2.6.3 Πεξηζηξνθηθό κηθξόκεηξν (Screw-micrometer)

Σν πεξηζηξνθηθφ κηθξφκεηξν είλαη θαηάιιειν γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλεο
κεηξήζεηο. Με απηφ, κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ απνηειέζκαηα αθξηβείαο έσο ην έλα
εθαηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ. Σν δηαζηήιην εθηείλεηαη έσο 25.5 ρηιηνζηά.

2.6.4 Αλαιπηήο αλαινγηώλ (Proportion analyzer)

Βνεζά ζηε γξήγνξε κέηξεζε ησλ αλαινγηψλ ηεο θνπήο ηνπ δηακαληηνχ θαη ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν απηφ, ην δηακάληη πνπ
πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί, ζηεξίδεηαη κεηαμχ ηεο κεγάιεο επίπεδεο πιεπξάο ηεο θνξφλαο
ηνπ θαη ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ, φπνπ ζπγθιίλνπλ φιεο νη πιεπξέο ηνπ, κέζα ζε κία εηδηθή
δηάηαμε ζπγθξάηεζεο ηεο πέηξαο. Σν θσο δηεηζδχεη απφ ηελ θάησ πιεπξά,
εκθαλίδνληαο κία εηθφλα κε ηε ζθηά ηεο πέηξαο πάλσ ζηελ δηαθάλεηα πξνβνιήο κέζα
ζηνλ αλαιπηή. Με κία κεγέζπλζε, θαζψο θαη κε ηνλ κεραληζκφ εζηίαζεο ηνπ
κηθξνζθνπίνπ, ην δηακάληη πξνβάιιεηαη ζε ηέηνην κέγεζνο, ψζηε λα ζπκπίπηεη ε δψλε
ηνπ δηακαληηνχ κε ηε δψλε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ αλαιπηή.

Εικόνα 2.10 – Μζτρθςθ αναλογιών διαμαντιοφ, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading
th
ABC, Handbook for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993

Με ηε ζχγθξηζε ηνπ ζρεδηαζκέλνπ δηακαληηνχ, ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζε δηάθνξεο
θιίκαθεο, πξνζδηνξίδνληαη εχθνια νη αλαινγίεο ηεο πέηξαο, φζνλ αθνξά ηε δηάκεηξν
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ηεο ηξάπεδαο ηεο θνξφλαο, ηελ πάρνο ηεο δψλεο, ην βάζνο κέρξη ην θαηψηεξν άθξν ηνπ
δηακαληηνχ, ην ζπλνιηθφ χςνο, θαη ηε ζπκκεηξία ηνπ δηακαληηνχ. 41

2.7 Όξγαλα εθηίκεζεο ηνπ βάξνπο
2.7.1 Μέηξεηεο δηακαληηνύ (Diamond gauge)

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απνηειείηαη απφ κεξηθέο δηάηξεηεο ιάκεο ησλ νπνίσλ
νη ηξχπεο αληηζηνηρνχλ ζε κεγέζε ζηξνγγπιήο θνπήο δηακαληηψλ απφ 0,01θαξάηηα έσο
8,00θαξάηηα(1θαξάηη-0.2 γξακκάξηα). Ζ ζπζθεπή απηή εθαξκφδεηαη ζσζηά κφλν ζε
δηακάληηα κε πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θνπή ,δηαθνξεηηθά ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη
κεγάιε εκπεηξία γηα λα πάξεη ζσζηά απνηειέζκαηα.42

Εικόνα 2.11 – Μετρθτζσ διαμαντιών, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC,
th
Handbook for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993.

2.7.2 Δλδείθηεο θαξαηηώλ (Carat indicator)

Ο ελδείθηεο θαξαηηψλ πεξηέρεη δείγκαηα απφ πέηξεο πνπ είλαη απνκηκήζεηο
δηακαληηψλ, ζε πνηθηιία κεγεζψλ, νη νπνίεο έρνπλ ην ζρεηηθφ βάξνο ησλ θαξαηηψλ ηνπ
δηακαληηνχ. Σν βάξνο ππνινγίδεηαη, ζπγθξίλνληαο νπηηθά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, κε
ην κέγεζνο ηνπ δηακαληηνχ πνπ πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί.43

41,42,43

Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC, Handbook for diamond Grading’, 11
new revised, enlarged Edition 1993.
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Εικόνα 2.12 – Ενδείκτθσ καρατιών, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC, Handbook
th
for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993.

2.7.3 Επγαξηέο (Scales)

ην εκπφξην ππάξρεη πνηθηιία δπγαξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηε δχγηζε πνιχηηκσλ ιίζσλ ,πιένλ θπξηαξρνχλ νη ειεθηξνληθέο θαη αλάινγα κε ηελ
αθξίβεηα θαη ηελ πνηφηεηα έρνπλ θαη ηελ αλάινγε ηηκή.
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ν

3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ

ΚΟΠΟ
ην

θεθάιαην

απηό,

πεξηγξάθνληαη

νη

εξγαζηεξηαθέο

αλαιύζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αληηπξνζωπεπηηθά δείγκαηα πνπ ζα αλαθεξζνύλ ζηε ζπλέρεηα,
ζην εξγαζηήξην πεηξνινγίαο κε ηα δηαζέζηκα όξγαλα θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
εμέηαζε εηδηθνύ βάξνπο, εμέηαζε κε δηρξωζθόπην, κε δηαζιαζίκεηξν, κε κηθξνζθόπην
ζάξωζεο ειεθηξνλίωλ (SEM), εμέηαζε XRD, αιιά θαη νπηηθή εμέηαζε κε κηθξνζθόπην
ζε κεγεζύλζεηο x10, x25, x50 θαη x100. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλάιπζε όιωλ ηωλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζα ζεκεηωζνύλ νη κέζνδνη πνπ είραλ θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα
γηα ηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο.
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3.1 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (δειαδή ηα
πεηξάκαηα) πνπ έρνπλ γίλεη, γηα ηνλ έιεγρν αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ δηαθφξσλ
πνιχηηκσλ ιίζσλ. Οη ιίζνη πνπ κειεηήζεθαλ είλαη δηακάληη, ζκαξάγδη, ξνπκπίλη,
λεθξίηεο ,γξαλάηεο ,ηνπξκαιίλε, ηαλδαλίηεο, άθνπα-καξίλα, ηνπάδη, δηξθφλην, αράηεο,
ξνδνλίηεο, ηπξθνπάδ.

3.1.1 Δμέηαζε εηδηθνύ βάξνπο

Μία

βαζηθή

κέζνδνο

γηα

ηελ

ηαπηνπνίεζε

ελφο πνιχηηκνπ

ιίζνπ ζε

έλα γεκνινγηθφ εξγαζηήξην, είλαη ε κέηξεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο. Ζ αθξίβεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο, καο βνεζά λα εληνπίζνπκε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ιίζνπ. Γηα
παξάδεηγκα ην δηακάληη έρεη εηδηθφ βάξνο 3.5. Έλα ζπλεζηζκέλν ππνθαηάζηαην ηνπ
δηακαληηνχ είλαη ην νλνκαδφκελν ζηελ αγνξά δηξγθφλ, πνπ έρεη εηδηθφ βάξνο 5.8. Γίλεηαη
αληηιεπηφ πσο κφλν κε ηε κέηξεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο, ν γεκνιφγνο ζα εληνπίζεη πνην
απφ ηα δχν πιηθά είλαη ην εμεηαδφκελν. Μεγάιεο δηαθνξέο ζην εηδηθφ βάξνο έρεη θαη ην
έλα κέηαιιν απφ ην άιιν. Οη δηαθνξέο απηέο καο βνεζνχλ λα πξνζδηνξίζνπκε ην
κέηαιιν απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν έλα αληηθείκελν, π.ρ. έλα λφκηζκα. Έηζη
κεηξψληαο ην εηδηθφ βάξνο κηαο ρξπζήο ιίξαο, εχθνια δηαπηζηψλνπκε αλ είλαη
πξάγκαηη ρξπζή ή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ επίρξπζν κπξνχληδν, θαζψο ν ρξπζφο
έρεη εηδηθφ βάξνο 19.3, ελψ ν κπξνχηδνο πεξίπνπ 8.5.
Ζ κέηξεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο, γίλεηαη κε δχν κεζφδνπο:
1. Ζ πξώηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί πγξά, κε θαζνξηζκέλν θαη γλσζηφ εηδηθφ βάξνο.
Αλ ηνπνζεηήζνπκε έλα νξπθηφ πνπ έρεη εηδηθφ βάξνο 4, κέζα ζε έλα πγξφ πνπ
έρεη εηδηθφ βάξνο 3, ην νξπθηφ ζα βπζηζηεί. Αλ ην ίδην νξπθηφ ην ηνπνζεηήζνπκε
κέζαζε

πγξφ πνπ έρεη εηδηθφ

βάξνο 5,

ην νξπθηφ

ζα επηπιεχζεη.

Δπαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία, εληνπίδεηαη κε αθξίβεηα ην εηδηθφ βάξνο.
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2. Ζ δεύηεξε κέζνδνο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο δπγαξηάο αθξηβείαο.
Κάλνπκε δχν δπγίζεηο ηεο πέηξαο, κία δχγηζε ζηνλ αέξα θαη κία δχγηζε κε ηελ
πέηξα βπζηζκέλε ζε λεξφ. Σν εηδηθφ βάξνο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν SG=Wa /
Wa-Ww, φπνπ SG είλαη ην εηδηθφ βάξνο, Wa είλαη ην βάξνο ηεο πέηξαο ζηνλ
αέξα, θαη Ww είλαη ην βάξνο ηεο πέηξαο ζην λεξφ..

Εικόνα 3. 1 – Ειδικι ηυγαριά μζτρθςθσ ειδικοφ βάρουσ , Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond
th
grading ABC, Handbook for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993.

Σα απνηειέζκαηα εμέηαζεο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο κεηε κέζνδν ηεο δχγηζεο γηα ηνπο
πνιχηηκνπο ιίζνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα
έξεπλαο καο, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πίνακασ 3. 1 – Ειδικό βάροσ πολφτιμων λίκων

Πνιχηηκνη Λίζνη

Δηδηθφ Βάξνο

Γηακάληη

3.5

καξάγδη

2.73 (θπκαίλεηαη απφ 2.67-2.9)

Ρνπκπίλη

3.99 (θπκαίλεηαη απφ 3.97-4.05)

Νεθξίηεο

3
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Γξαλάηεο

3.8 (θπκαίλεηαη απφ 3.5 – 4.3)

Σνπξκαιίλε

3.15 (θπκαίλεηαη απφ 3 - 3.4)

Σαλδαλίηεο

3.35

Άθνπα-καξίλα

2.75

Σνπάδη

3.52 (θπκαίλεηαη απφ 3.4 - 3.6)

Εηξθόλην

4.2 (θπκαίλεηαη απφ 3.9 - 4.8)

Αράηεο

2.57 (θπκαίλεηαη απφ 2.5 - 2.7)

Ρνδνλίηεο

3.54 (θπκαίλεηαη απφ 3.4 - 3.7)

Σπξθνπάδ

2.8

3.1.2 Δμέηαζε κε δηρξωζθόπην

Δίλαη έλα απιφ αιιά πνιχ ζεκαληηθφ γεκνινγηθφ εξγαιείν, ην νπνίν επηηξέπεη
ζηνλ επαγγεικαηία λα δεη ηε δηπιή δηάζιαζε , αλ παξνπζηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν
ιίζν, θαζψο απνξξνθά επηιεθηηθά ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο θσηφο, ελψ επηηξέπεη
ζε θάπνηα άιια λα πεξλνχλ κέζσ ηνπ δηρξσζθνπίνπ. Πνιινί πνιχηηκνη ιίζνη, φπσο ν
ζπηλέιηνο θαη ην δηακάληη, είλαη κνλά δηαζιαζηηθνί θαη ζπλεπψο πξνζθέξνπλ κφλν έλα
ρξψκα ζην δηρξσζθφπην. Αιιά νη πεξηζζφηεξνη άιινη πνιχηηκνη ιίζνη είλαη δηπιά
δηαζιαζηηθνί, πνπ ζεκαίλεη πσο παξάγνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα ρξψκαηα ηνπ
εθπεκπφκελνπ θσηφο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία, δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ην
αλζξψπηλν κάηη, επεηδή είλαη ηφζν θνληά ζε κήθνο θχκαηνο ή ρξψκα. Οη πνιχηηκνη
ιίζνη θπξίσο, πξνζθέξνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα ρξψκαηα, πνπ ην κάηη καο ηα ζπλδπάδεη,
γηα λα θηηάμεη ην ηειηθφ νξαηφ ρξψκα ηνπ ιίζνπ. ην δηρξσζθφπην, κπνξνχλ λα
δηαρσξηζηνχλ φια ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ηνπ ιίζνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα
παξάδεηγκα, γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ ξνπκπηλί απφ ην θφθθηλν ρξψκα, αθνχ ν θφθθηλνο
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ζπηλέιηνο είλαη κνλά δηαζιαζηηθφο θαη πξνζθέξεη κφλν κία απφρξσζε θφθθηλνπ, ελψ ην
ξνπκπίλη ζα πξνζθέξεη δχν ρξψκαηα.

Σν θσο ηαμηδεχεη ζε θχκαηα. Όζν πην ζηελφ είλαη ην θχκα, ηφζν πην κπιε είλαη
ην ρξψκα, φζν πην πιαηχ είλαη ην θχκα ηφζν πην θφθθηλν είλαη ην ρξψκα.

Εικόνα 3. 2 – Μικθ κφματοσ φωτόσ

Εικόνα 3. 3 – Εικόνα από διχρωςκόπιο, Verena Pagel-Theisen, G.G., F.G.A. ‘Diamond grading ABC,
th
Handbook for diamond Grading’, 11 new revised, enlarged Edition 1993.
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3.1.3 Δμέηαζε κε δηαζιαζίκεηξν

Καηά ην θαηλφκελν ηεο δηάζιαζεο, κία αθηίλα θσηφο πνπ κπαίλεη ζε θάπνην
πιηθφ «ζπάδεη» (απνθιίλεη), κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη λα «ζπάδεη» ην πιαζηηθφ
θαιακάθη ζ‟ έλα πνηήξη λεξφ.
Ζ δηάζιαζε είλαη κία ηδηφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηζηήκε ηεο γεκνινγίαο,
γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Όηαλ ππάξρεη δηπιή δηάζιαζε, ε εηζεξρφκελε
ζην πιηθφ αθηίλα, δελ απνθιίλεη απιψο ζαλ κία αθηίλα, αιιά ρσξίδεηαη ζε δχν αθηίλεο.
Σν θαηλφκελν απηφ εκθαλίδεηαη ζην αζβεζηίηε, κντζαλίηε, θαη άιια πιηθά.
Σν δηαζιαζίκεηξν ινηπφλ, είλαη έλα νπηηθφ φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
θαζνξίζεη ην δείθηε δηάζιαζεο (δει. ηελ απφθιηζε ηεο αθηίλαο) κίαο νπζίαο.. Κάζε
πιηθφ έρεη ηε δηθή ηνπ γσλία δηάζιαζεο, νπφηε απφ ηελ ηηκή πνπ ζα καο δψζεη ην
δηαζιαζίκεηξν κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην πιηθφ.
χκθσλα κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, ν δείθηεο δηάζιαζεο ησλ ππφ εμέηαζε
πνιχηηκσλ ιίζσλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πίνακασ 3. 2 – Δείκτθσ διάκλαςθσ πολφτιμων λίκων

Πνιχηηκνη Λίζνη

Γείθηεο Γηάζιαζεο

Γηακάληη

2.42

καξάγδη

1.58

Ρνπκπίλη

1.77

Νεθξίηεο

1.6

Γξαλάηεο

1.81

Σνπξκαιίλε

1.71

Σαλδαλίηεο

1.69
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Άθνπα-καξίλα

1.58

Σνπάδη

1.62

Εηξθόλην

2.1

Αράηεο

1.54

Ρνδνλίηεο

1.7

Σπξθνπάδ

1.63

3.1.4 Δμέηαζε SEM

Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε, ζηελ νπνία γηα ηελ παξαηήξεζε ελφο δείγκαηνο ζην
εξγαζηήξην, ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξνζθφπηα πνπ δε βαζίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην
θσο, αιιά ζε δέζκεο ειεθηξνλίσλ. Σα κηθξνζθφπηα απηά νλνκάδνληαη ειεθηξνληθά
κηθξνζθφπηα ζάξσζεο ή πην απιά SEM. Έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα
κηθξνζθφπηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θσο. Έρνπλ αξθεηά κεγάιν εχξνο πεδίνπ, ην νπνίν
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εζηηάδνπκε ηαπηφρξνλα ζε έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ
δεηγκάησλ. Δπίζεο δίλνπλ απεηθνλίζεηο πνιχ πςειήο αλάιπζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη
αξθεηά ζπκπαγή είδσια κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ ζε πνιχ κεγάιε αλάιπζε.

Ζ

πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά εχθνιε θαζψο
απαηηείηαη θπξίσο ην δείγκα λα είλαη αγψγηκν.
Σν πάρνο ηνπ δείγκαηνο δελ απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν επεηδή εθείλν πνπ
κειεηάηαη είλαη ε επηθάλεηά ηνπ. Ζ εηθφλα ζρεκαηίδεηαη ρσξίο ηε ρξήζε κεγεζπληηθψλ
θαθψλ, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη δχν πιενλεθηήκαηα. Σν πξψην πιενλέθηεκα είλαη φηη
απνθεχγνληαη ηα ζθάικαηα ησλ θαθψλ. Σν δεχηεξν πιενλέθηεκα είλαη φηη ε εηθφλα
ζρεκαηίδεηαη απφ ειεθηξηθφ ζήκα θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα εληζρπζεί ειεθηξνληθά
θαη γεληθά λα ππνζηεί νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία. H επηδίσμε καο ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ λα εληνπηζηνχλ δηαδηθαζίεο θαηεξγαζίαο γηα ηελ
ελίζρπζε θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δεηγκάησλ(ελίζρπζε ηνπ ρξψκαηνο ζην δαθείξη θ.α.)
θαη ε ρξήζε ηνπ αλαιπηή γηα ησλ εληνπηζκφ ηερλεηψλ πνιχηηκσλ ιίζσλ

Σα
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εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα πνπ έιαβαλ ρψξα γηα ηε κέηξεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ
πνιχηηκσλ ιίζσλ δελ έδσζαλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηελ έξεπλά καο.

Εικόνα 3. 4 – χθματικό διάγραμμα μικροςκοπίου SEM,πολυτεχνείο Κριτθσ ,εργαςτιριο πετρολογίασ

3.1.5 Δμέηαζε XRD
Ζ πεξίζιαζε αθηηλψλ Υ απφ δείγκαηα ζε κνξθή ζθφλεο, επηηξέπεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο θαη ηεο ζχζηαζεο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεη
πεξηζζφηεξεο απφ κηα θξπζηαιιηθέο ελψζεηο. Μειεηψληαη ζηεξεά νπνηαζδήπνηε
ρεκηθήο θχζεο φπσο απιέο θαη ζχλζεηεο ρεκηθέο ελψζεηο, θξάκαηα κεηάιισλ θαη
νξπθηά.

Ζ πηζηνπνίεζε ηεο θαζαξφηεηαο ή ηεο αλαινγίαο ησλ πξνζκίμεσλ είλαη

θαζεκεξηλφ αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ πξφνδν ηεο
επηζηήκεο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηηο
ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ. Ζ δέζκε ησλ αθηηλψλ Υ παξάγεηαη απφ εηδηθή ιπρλία θαη κέζσ
δηαθξαγκάησλ πξνζπίπηεη ζην δείγκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εηδηθή ππνδνρή.

Ζ

αλαθιψκελε απφ ην δείγκα αθηηλνβνιία αθνχ πεξάζεη απφ δηαθξάγκαηα θαηαιήγεη
ζηνλ αληρλεπηή θαη θαηαγξάθεηαη απφ ην εηδηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Σν δηάγξακκα
πεξίζιαζεο αθηηλψλ Υ απνηειεί ηελ θαηαγξαθή ηεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνχ
αθηηλψλ Υ πνπ αληρλεχζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γσλία πεξίζιαζεο.
Γίλεη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε:
 Σε ζχλζεζε θαη ην δνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ελψζεσλ, κε έκθαζε ζηα πιηθά λέσλ
ηερλνινγηψλ.
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 Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ
δείγκαηνο.
 Σελ αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο νξπθηψλ θαη ρεκηθά επεμεξγαζκέλσλ νξπθηψλ
πξντφλησλ.
 Σελ αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο θαη δνκήο θεξακηθψλ θαη άιισλ ζχλζεησλ πιηθψλ,
θξπζηαιιηθψλ

θαη

άκνξθσλ,

κε

κεγάιν

ηερλνινγηθφ

θαη

βηνκεραληθφ

ελδηαθέξνλ.
Παξφια απηά, ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ κε απηή ηε κέζνδν
δελ καο έδσζε ρξήζηκα απνηειέζκαηα, θαη ν ιφγνο είλαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ, πσο ην εμεηαδφκελν δείγκα ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζθφλε, νπφηε ζα έπξεπε
λα θαηαζηξαθνχλ νη πνιχηηκνη ιίζνη καο. Βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο παξαπάλσ
κεζφδνπ ζε ζξαχζκαηα αθαηέξγαζησλ ιίζσλ πξηλ ηελ θνπή ηνπο, γηα ησλ εληνπηζκφ
ζπλζεηηθψλ .

3.1.6 Οπηηθή εμέηαζε κε κηθξνζθόπην
Σν κηθξνζθφπην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πεηξνινγία θαη ηελ νξπθηνινγία.
Ζ ρξήζε ηνπ ζηε γεκνινγία είλαη πην απιή π.ρ., δελ ρξεηάδεηαη πφισζε ηνπ θσηφο.
Καηαξρήλ ε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ γίλεηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θαζαξφηεηαο
ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ φπνπ αλάινγα κε ηε κεγέζπλζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηαρσξείηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πνιχηηκνπ ιίζνπ θαη ε αλάινγε δηάθξηζε, γηα
παξάδεηγκα κε κεγέζπλζε κέρξη Υ10 , θαζνξίδεηαη σο “loupe clean” ή αλ εμεηαζηεί κε
κεγαιχηεξε κεγέζπλζε θαζνξίδεηαη σο “i.f (internally flawless)”.
Πέξα απφ απηή ηε ρξήζε, ην κηθξνζθφπην ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγεζχλζεηο έσο
Υ100 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απζεληηθφηεηαο ελφο πνιχηηκνπ ιίζνπ θαη ηε δηάθξηζή
ηνπ απφ έλα ηερλεηφ, π.ρ., ζηα ηερλεηά ζκαξάγδηα κε ηε κέζνδν verneille νη γξακκέο
ζρεκαηηζκνχ ηνπ θξπζηάιινπ πνπ θαίλνληαη ζε κεγέζπλζε Υ80, ζηελ πιατλή φςε ελφο
θνκκέλνπ (cut) ιίζνπ είλαη θακπχιεο (curved striae) ζε αληίζεζε κε ην θπζηθφ ζκαξάγδη
πνπ νη ίδηεο γξακκέο είλαη επζείεο.
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Μηα άιιε ζεκαληηθή ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ, αθνχ έρεη δηαπηζησζεί ε
απζεληηθφηεηα ελφο πνιχηηκνπ ιίζνπ, είλαη φηη κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κε κεγάιε
αθξίβεηα ηνλ ηφπν θαηαγσγήο απηνχ ηνπ ιίζνπ. Δηδηθά ζηα ξνπκπίληα, ζκαξάγδηα θαη
δαθείξηα, επεηδή έρνπκε εγθιείζκαηα ηξηψλ θάζεσλ ( αέξην-πγξφ-ζηεξεφ), απηά
ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα ζηνλ άλζξσπν θαη ρξεζηκνπνηψληαο
θσηνγξαθίεο απφ βηβιία κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αθφκα θαη ηε ζηνά ηνπ
νξπρείνπ απφ ην νπνίν εμνξχρηεθαλ.
Όηαλ έλαο γεκνιφγνο εξγάδεηαη, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί κηα ινχπα κε
κεγέζπλζε Υ10 κε θαηάιιεινπο θαθνχο (achromatic, aplanatic) θαη, ζε πεξίπησζε πνπ
εληνπίζεη νηηδήπνηε χπνπην, θαηαθεχγεη ζην κηθξνζθφπην. ηηο κεγάιεο εηαηξίεο πνπ
εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά απζεληηθφηεηαο πνιχηηκσλ ιίζσλ ( GIA,HRD,EGL), πάληα
ρξεζηκνπνηείηαη κηθξνζθφπην γηα ηελ εμέηαζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ.
Σα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην πεηξνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ πνιχ ρακειήο πνηφηεηαο γηα ιφγνπο
θφζηνπο. Απηφ πξνζέδσζε ελδηαθέξνλ ζε απηά πνπ βιέπακε κε ην κηθξνζθφπην. Γηα
παξάδεηγκα, ζην δείγκα δηακαληηνχ, κεγέζνπο 0,40 θαξαηίσλ, ζηξνγγπιήο θνπήο,
είδακε φια ηα πηζαλά εγθιείζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία: θξπζηάιινπο
δηακαληηψλ, νιηβίλεο , ππξφμελνπο, γξαλάηεο. Οκνίσο θαη ζηα ππφινηπα δείγκαηα, ζηηο
δηάθνξεο κεγελζχζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, είδακε ηα εγθιείζκαηα θαη ηα θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλακέλνληαλ απφ ηνλ θάζε πνιχηηκν ιίζν. ην ζκαξάγδη κε ηε
βνήζεηα ηνπ "Photoatlas of inclusions in gemstones"

44

πξνζδηνξίζηεθε φηη πξνέξρεηαη

απφ ηε Εάκπηα

44

E.J. Gȕbelin-J.I. Koivula "Photoatlas of inclusions in gemstones" ABC edition Zurich
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3.2 Αμηνιόγεζε πνιύηηκωλ ιίζωλ ρωξίο ηε ρξήζε νξγάλωλ
ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ
πνιχηηκσλ ιίζσλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα φξγαλα. Αθφκε, πξνεγήζεθαλ θαη ηα
εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα πνπ ζπκπεξηέιαβαλ κεηξήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εηδηθνχ
βάξνπο ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, εμέηαζε κε δηρξσζθφπην, κε δηαζιαζίκεηξν, αιιά θαη κε
εηδηθά ειεθηξνληθά κηθξνζθφπηα ζάξσζεο ή πην απιά SEM. Δπηπιένλ, ζηηο
εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε κέζνδνο XRD, πνπ αθνξά ηελ
πεξίζιαζε αθηηλψλ Υ απφ δείγκαηα ζε κνξθή ζθφλεο, πνπ φκσο δελ έδσζε θάπνην
ρξήζηκν απνηέιεζκα αθνχ ε κέζνδνο απαηηεί ηελ θνληνπνίεζε ηνπ πνιχηηκνπ ιίζνπ, κε
άιια ιφγηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Σέινο, κεηξήζεηο ιήθζεθαλ θαη κε ην πιένλ ζεκαληηθφ
φξγαλν εμέηαζεο ησλ ιίζσλ, ην κηθξνζθφπην.
Δίλαη παξφια απηά ρξήζηκν λα γλσξίδεη θάπνηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο
πνιχηηκνπο ιίζνπο, πσο αθφκε θαη ρσξίο ηε ρξήζε νξγάλσλ, κία γλψζε ησλ ηδηνηήησλ
φισλ ησλ βαζηθψλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη
αμηνιφγεζή ηνπο. Έρνληαο ππφςε ηηο νπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, ν δείθηεο δηάζιαζεο ησλ
πνιχηηκσλ ιίζσλ δχζθνια κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ ιάκςε ή απφ
ηνλ δηρξσηζκφ ηεο πέηξαο, φηαλ ηε βιέπνπκε απφ δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. Ζ δηπιή
ηνπ δηάζιαζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αμηνζεκείσηε αθξίβεηα, θαηά έλα κέξνο,
θξαηψληαο ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο ηεο πέηξαο θνληά ζην κάηη θαη παξαηεξψληαο ηηο
δηαζιψκελεο εηθφλεο κίαο κηθξήο πεγήο θσηφο (φπσο κίαο θιφγαο θεξηνχ). ε κία
δηπιά δηαζιψκελε πέηξα, νη εηθφλεο ηεο θιφγαο, ζα θαίλνληαη λα δηπιαζηάδνληαη, ζε
έλα βαζκφ, αλάινγα κε ηηο γσλίεο ηεο ηξάπεδαο θαη ηε θχζε ηεο πέηξαο (Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνινγίαο, Ηαλνπάξηνο 1979).44

3.3 Μία Ξεραζκέλε Σερληθή Αμηνιόγεζεο
Μία καγλεηηθή ξάβδνο είλαη έλα απφ ηα πην ρξήζηκα, θαη ιηγφηεξν γλσζηά,
εξγαιεία γηα ηε βαζηθή αλαγλψξηζε ησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ. Έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην

45

Robert Webster «GEMS their sources, descriptions and Identification», Fifth Edition.
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φξγαλν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληρλεχζεη πνιχ κηθξή πνζφηεηα
καγλεηηζκνχ ζηνπο ιίζνπο. Δίλαη κηθξφ, θνξεηφ θαη εχρξεζην. Αληίζεηα κε ηα ππφινηπα
γεκνινγηθά εξγαιεία, νη καγλήηεο είλαη πξνζπειάζηκνη ζε φινπο. Οη ξάβδνη κπνξνχλ
εχθνια λα ζπλαξκνινγεζνχλ κε πνιχ κηθξφ θφζηνο.

Εικόνα 4. 1 – Μαγνθτικι Ράβδοσ, Kirk Feral 2009

Αλάκεζα ζηηο πνιιαπιέο ρξήζεηο ηεο, κία καγλεηηθή ξάβδνο παξέρεη έλα απφ ηα
γξεγνξφηεξα κέζα αλαγλψξηζεο ηνπ γξαλάηε. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ην δηαρσξηζκφ ησλ θπζηθψλ πνιχηηκσλ ιίζσλ απφ ηνπο ζπλζεηηθνχο. Γηα παξάδεηγκα,
ν θπζηθφο ζπηλέιηνο κπνξεί εχθνια λα δηαρσξηζηεί απφ ηνλ ζπλζεηηθφ, θαη έλα παθέην
απφ δηακάληηα κπνξεί γξήγνξα λα ζαξσζεί γηα ηελ αλαδήηεζε ζπλζεηηθψλ. Έλαο
καγλήηεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζηήο γηα πνιιά είδε πνιχηηκσλ ιίζσλ
πνπ κνηάδνπλ, φπσο είλαη ε αθνπακαξίλα θαη ην κπιε ηνπάδη. Ο καγλεηηθφο έιεγρνο
είλαη επίζεο κία ζεκαληηθή κέζνδνο επηβεβαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ
ιεθζεί απφ ηα ππφινηπα φξγαλα αμηνιφγεζεο.45
Αλ θάπνηνο ζπιιέγεη, πνπιάεη ή εξγάδεηαη κε πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη ρξεηάδεηαη
λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπο, ηφηε ε καγλεηηθή ξάβδνο αλήθεη ζηα βαζηθά
εξγαιεία

ειέγρνπ

πνπ

πξέπεη

λα

δηαζέηεη,

καδί

κε

ην

δηαζιαζίκεηξν,

ην

πνισζηνζθφπην, ην θαζκαηνζθφπην θαη ην κηθξνζθφπην πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

45

Kirk Feral 2009.
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Εικόνα 4. 2 – Αξιολόγθςθ πολφτιμων λίκων με τθ μαγνθτικι ράβδο, Kirk Feral 2009

ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ

57

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΗ

ν

4

ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΗ

ΚΟΠΟ
θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, πνπ απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο,
είλαη λα δνζεί κία ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Θα αλαθεξζνχλ θάπνηεο
πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.
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Έλαο γεκνιφγνο-φπσο θαη έλαο νξπθηνιφγνο θαη έλαο πεηξνιφγνο άιισζηεκπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ ζην "πεδίν" έρνληαο καδί ηνπ κεξηθά απιά εξγαιεία κε
ειάρηζην θφζηνο. ηε πεξίπησζε ηνπ γεκνιφγνπ ρξεηάδεηαη έλα κεγεζπληηθφ θαθφ, κηα
δπγαξηά ή έλα κεηξεηή βάξνπο θαη δπν-ηξηα άιια θνξεηά θαη εχρξεζηα φξγαλα
(δηρξσζθφπην, θαζκαηνζθφπην, πεγή θσηφο) Έλα ηππηθφ εξγαζηήξην γεκνινγίαο
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεξηθά αθφκε κεραλήκαηα απμάλνληαο ην θφζηνο
(δηαζιαζίκεηξν, θαζκαηνθσηφκεηξν, δπγαξηέο, κηθξνζθφπηα) θαη ηειηθά θηάλνπκε ζηα
πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ
πνπ εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά απζεληηθφηεηαο φπνπ νη πνιχηηκνη ιίζνη εμεηάδνληαη θαη
πηζηνπνηνχληαη , πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπο.
Ζ εκπνξηθή πιεπξά ηεο γεκνινγίαο ηελ θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο
γεσεπηζηήκεο

ζην

φηη

πνιιέο

αλαθαιχςεηο,

ηερληθέο

θαη

κεραλήκαηα

δελ

θνηλνπνηνχληαη ιφγσ ηεο εκπνξηθήο αμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο.
Απηφ βέβαηα ζε έλαλ αλεμάξηεην εξεπλεηή ή επαγγεικαηία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα
γηαηί ε πξφθιεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ελφο πνιχηηκνπ ιίζνπ γίλεηαη κεγαιχηεξε ιφγσ
ησλ εμειίμεσλ ζηηο ηερληθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερλεηψλ (imitations) ιίζσλ θαη ζηελ
ελίζρπζε θάπνησλ απφ ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Ζ πξφθιεζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν
ζηα παξαπάλσ αιιά θαη ζηελ αθξηβή ηαπηνπνίεζε ελφο ιίζνπ ε νπνία κπνξεί λα
θηάζεη αθφκα θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηνάο ηνπ νξπρείνπ απφ ην νπνίν εμνξχρηεθε
.Όπσο ζε φιεο ηηο ζεηηθέο -πεηξακαηηθέο επηζηήκεο έηζη θαη ζηε γεκνινγία δελ αξθνχλ
ηα αθξηβά θαη πνιχπινθα φξγαλα, αιιά πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη
εκπεηξία θαη ν ρεηξηζηήο ηνπο.
ην εξγαζηήξην πεηξνινγίαο ινηπφλ έγηλε γηα πξψηε θνξά ζην πνιπηερλείν
Κξήηεο παξφκνηα εξγαζία, πηζαλψο ζε επίπεδν δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζηνλ
Διιαδηθφ ρψξν, εμεηάζακε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ ζπλεζέζηεξσλ πνιχηηκσλ
ιίζσλ θαη θαηαιήμακε ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. ηα δείγκαηα καο ππήξραλ
απζεληηθνί πνιχηηκνη ιίζνη θαη γηα θάπνηνπο απφ απηνχο νη αληίζηνηρεο απνκηκήζεηο. Οη
απνκηκήζεηο δπζηπρψο ήηαλ πιαζηηθά αληίγξαθα (ζε δηακάληη, ξνπκπίλη, ηαλδαλίηε)
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πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ αξρή νπηηθά θαη επηβεβαηψζεθε ε πιαζηφηεηα ηνπο κε ηε
ρξήζε κηθξνζθνπίνπ θαη ηε κέηξεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο, έηζη δελ ρξεηάζηεθαλ
πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη δελ παξνπζίαδαλ άιιν ελδηαθέξνλ.
ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ ηα δείγκαηα ησλ απζεληηθψλ πνιχηηκσλ ιίζσλ φπσο
αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.1 θαη 3.2 θαη κε ζρεηηθή επθνιία ηαπηνπνηήζεθαλ, ρσξίο
φκσο λα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπέξαζκα αλ ππάξρνπλ θαηεξγαζίεο
ελίζρπζεο ηνπ ρξψκαηνο ζε θάπνηα απφ απηά (ξνπκπίλη, ζκαξάγδη, ηαλδαλίηεο) ιφγσ
έιιεηςεο ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. Όπσο θαίλεηαη ζην θεθ. 3 έγηλαλ θαη θάπνηεο
εμεηάζεηο (SEM, XRD) νη νπνίεο δελ κπφξεζαλ λα δψζνπλ απνηειέζκαηα, έπξεπε
φκσο λα εξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπο αθνχ ήηαλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα
κεραλήκαηα.
Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο επεηεχρζε,
δηεξεπλήζεθαλ

νη ζπζθεπέο ηα φξγαλα θαη νη κέζνδνη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ

πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη κε φζα απφ απηά ππήξραλ δηαζέζηκα εμεηάζηεθε πιεζψξα
δεηγκάησλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ ζην βαζκφ πνπ ήηαλ εθηθηφ.
Ζ γεκνινγία είλαη κηα επηζηήκε θαη κηα ηέρλε ηαπηφρξνλα, πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο νπνίαο ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη γλψζεο ζε έλα ζεκαληηθφ πεδίν ζηε ρψξα καο.
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Πίλαθεο θπζηθψλ ηδηνηήησλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, πξνέιεπζε απφ ηε
βηβιηνγξαθία

Πίνακασ 1,ςκλθρότθτα πολφτιμων λίκων κατά Mohs
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Πίνακασ 2, ειδικό βάροσ πολφτιμων λίκων
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Πίνακασ 3,Δείκτθσ διάκλαςθσ
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Πίνακασ 3,Δείκτθσ διάκλαςθσ(ςυνζχεια)
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Πίνακασ 3, Δείκτθσ διάκλαςθσ(ςυνζχεια)
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Πίνακασ 4, Πλεοχρωιςμόσ πολφτιμων λίκων
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Πίνακασ 4, Πλεοχρωιςμόσ πολφτιμων λίκων(ςυνζχεια)
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Φσηνγξαθίεο ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία ζηελ αξρηθή ηνπο
κνξθή (άθνπα) θαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή (θνκκέλα). Λφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ πνηνηηθή θσηνγξάθηζε ησλ δεηγκάησλ νη θσηνγξαθίεο πξνέξρνληαη
απφ ηε βηβιηνγξαθία.

Φωτογραφία 1,Διαμάντι ςε κοπι μπριγιάν ,άκοπο διαμάντι
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Φωτογραφία 2, μαράγδι κομμζνο και άκοπο

Φσηνγξαθία 3, Ρνπκπίλη θνκκέλν θαη άθνπν
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Φσηνγξαθία 4, Νεθξίηεο ζε θφζκεκα θαη αθαηέξγαζηνο(αθηηλφιηζνο)

Φσηνγξαθία 5, Γξαλάηεο θνκκέλνο θαη άθνπνο(αικαλδίλεο)
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Φσηνγξαθία 6, Σνπξκαιίλε θνκκέλε θαη άθνπε

Φσηνγξαθία 7, Σαλδαλίηεο θνκκέλνο θαη άθνπνο

ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ
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ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Φσηνγξαθία 8, Άθνπακαξίλα θνκκέλε θαη άθνπε

Φσηνγξαθία 9, Σνπάδη θνκκέλν θαη άθνπν
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ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Φσηνγξαθία 10, Εηξθφλην θνκκέλν θαη άθνπν

Φσηνγξαθία 11, Αράηεο θνκκέλνο θαη ζε γεψδεο
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ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Χ ΠΟΛΤΣΗΜΟΗ ΛΗΘΟΗ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Φσηνγξαθία 12, Ρνδνλίηεο θνκκέλνο θαη άθνπνο

Φσηνγξαθία 13, Σπξθνπάδ θνκκέλν θαη άθνπν

ΑΓΑΠΗΓΖ ΑΓΑΠΗΟ
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