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_ urs van de BED in de Gemeente7 SEPTEMBER 1980 : Mineral
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Toegano van 10 tot 1e uur .
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: Bate les in de kursus "mineralorliu" :
deze les h-nooit over splijtbaarneid ,
ereuk en hardheid van mineralen .
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Houdt deze dag alvast vrij !! !
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Je en :Hu@te uityevuerd bij de exposanten oei puiliok werd uitvoeri g
nspr ❑ ken . Jver het alner ;oon in men tevreden (dit gehit zowel voo r
exa ❑ santea als publiek), met uiLzondering van hot aantal hez ❑ ekonn. ,
dat 2 EJi be d roe-_ .
Hot teruggelopen aantal -nezookn -r .n t .n .v . Vor i i jaar is voor ea n
r- Ir ❑❑ t deel te ai j iaen aan het uitzanzerli jk mooie voer . Alleszin s
kan aan de zuolioiteit, zoals ze nu werd yevoerd volgens rle ❑ r :i a ni .satoreri niets wezenlijks eioer worden verbeterd . Daarom word t
vo ❑ igesteld net probleem van het aantal bezoeker,, helemaal ander s
aan te pakke-, er
nn stelt voor nm, bij wi ze van proef drie i . : ri ,jponde wijzigingen door te voeren :
1 . De toegang gratis voor het publiek, en de vier deuren van P e
laidolsheurs :leunend .
De huurprijzen van de ta ; els zodani_, verhogen dat de !errr:i Borin g
van de inkomsten van 1 . ❑ nyeveer LordL JoedoEmaakt (dit zou d e
t ri i s per m op -+- 917E JF -- dT . ! incl . - brengen) .
) . ?"en zou toelaten dat maxi) faal - en kontraleer :,aar - 1d
p an l e
:a Vel zou unrdori oovuld met handgerna kte sieruoori_rorpon e n
juwelen (zonder gefaoottoordo edelstenen) waarin minorulen ve-.Jerkt zijn .
irniat in dit geval bi 1na alle ink :-o ;ten van
e oxpo anten moete n
komen, Hordt eerst uij een aantal (potentiela) Exposanten ee n
kleine rondvraag enoudon . Afhankelijk van het resultaat hierva n
zal in soptemher een beslisoinq worden genomen .
'hier he_ finnnniPEl aspek L van [Tolerant 8i7 k e n den nopeen defi-:itieve 1i. p ers i :rurden 'verstrekt . maar cru :al e Laa t vast 2a L he t

j

batig; saldo nnrleveor even hoop zal liggen als in 1979 .
ii11
Do hoer en mevrouw 11nn hee zullen in g e eerstknnende deken kontakt oanenen met Je deskundige ter zake, zodat deze zaak up d e
vnlnion ie verrl -de? iiig vair de Raad vaan [?erear kan :dorden rlerornnld .
'ari a
1. Uitstap naar de vnll-i vori de Ornaat : de datum wordt r+
1981 .

oktnu_ r

2.

Doosjes dnusi oii kit : kortel_in :_In worden de nodige niouwo bontel-

4.

linnen nepte Ast .
door vnl - land jaar zal de eerste uitnnii . ny tot ietal i ng va d e
kontrihutie in Reoni.eowe van n ❑ vemoer (192) verso rijnon ; d e
uotalin en Horden afpesl :nten op 31 januari 1981, en up 1 maar t
(1991) worden alle lidkaarten nelijktijdi i aan de leden ❑ pyestuurd . Er Hordt bij de leden op aangedrongen
de eer-t e
uitno .dirinq te totalen en niet te wachten ❑ p een lierinneringsuri :ef .
f'iinerant 81 zal door-aan ❑ p 23 en ?4 mei 1591 .
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Kort Nieuw s
* Hun RLLL-t-_ .rs in Hel
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:

Door zover wij weten voor et eerst in ons land een eerste "ruil" Seurs waar niet verkocht wordt . Toegang en tafels zijn gr_i,is .
De beurs wordt georcaniseerd ❑ p 19 oktober 1`3E0 van 9 tot 1L uu r
in het lokaal "Le 'V'al Pierrjs", Plane des Etangn, te Mien--Anthismo s
(een dorpje in de huurt van Comblain-au-Pnnt, zowat 20 km 'e n
zuiden van Luik en .;oei) . Ter plaatse kan men eveneens derlokratisc h
eten .
Personen die wensen deel te nemen als exposant warden verzsc'nt hu n
naam SJ'RIFTELi1K (vele briefkaart) op Le 'geven aan m i n sekreLaria ._t .
• lCde

1 l''T,_',''I

TIU' r' .LL
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SPELEOLOGISCHE STICHTING DEURNE v .z .w .
PALEONTOLOGISCHE WERKGROEP DEURN E
Afdelingen : Speleologi e
Wetenschappen - Archeologi e
Natuurhistorisch Museum - Boekenber g

i zandar) 7 DEPTEM2ER 198U vin t de 10de internationale mineralen .eurs van de Snele ❑ losische Stichtin g Deurne vzw plaats in d e
uemeentelijke School, Sint-Rochusetraat 124 te 2100 Deurne .
De keurs is voor het publiek g eopend van 10 tot 18 uur .
,,oor nadere inlienti,lden en het huren van taf el a kan men terech t
tij de neer J . Deliraet, Lange Leemstraat 00 te 20JD AnL ;.lerpen .
* Heidelherner 1ineralientag e
Up
en 7 september 198D kunnen verzamelaars die willen ruilen voo r
20 Di zonder voorafgaande inschrijving een plaats krijgen voor éé n
dag (naar keuze zaterdag tb of zondag 7 september) op de Heidel :erge r
Min_ralien tage . Men kan zich ook ❑ p voorhand inschrijven op volgen d
adres : Geo-Expo-GmbH, hutlet .ltbofweg 8, D-it900 --leidel -tem 1
(tel . LE221/802674) . Door inlichtin g en kan men eveneens op dit adre s
terech t . De beurs vindt plaats in de "Stadthalle" .

7de INTERNATIONAL E
MINERALE N
en FOSSIELEN BEURS

op zaterdag en zonda g
13-14 september 198 0
te BRIJSSFI . .
Melropote Hotel, de Brouckere plein, 3 1
Openingsuren van 10 u tot 18 u .

Inlichtinge n
KRING DER GEOLOGEN VAN RFLGI E
c-o Roger Leerran s
F . Delhasse straat, 3 6
1060 Rrussel iel . (02) 538 .71 3 0

* ElOn :
1ev ❑ l
vast een dodelijk ❑ nr.eval
arden uerzamulnarn niet meer i n
jzerartsmi }n van 91e Marina or Elba Loenelaten . \Jroener oerde n
verzamelaaro, telen een kleine vergoeding, toenelaten op elke zaterdagvn ❑ rmid-ay .
.12
cie i

3de i,i Lornati anale [*uilneuï s ,ion de I,r3ban se Jenl ❑ r.1uche Mrin_ .I
C;Le
Eurs vindt ulato n ..n 27 En 2E septurn! ier 1[Ë10 4_n het ;lestrend Jntmontiniscentrun te Dil_juek . Toe-am_.: van 10 tot 19 uur .
1nlinntinJeri en iiinehrij'•fineen : J . Wan de '.lelde, : eldatenetraat 13 2
te 13E0 Lint-,r+,yat i3- 1erc ,em .

M inera1enbeur z e n
6--7

Rlti`.nrF (OH),

[a-7

Helielhnrrr (D), Etadt! :allu, 14-10/9--17 h .

7

13-1 1 :

?ursoiialhaua D Lti .aler, 1

urLissel (6) , H ❑ tel I^u Lr ❑ pole, de Uruuck replein
12-10 h .
inllchtinen : k . Leemans, F . Delh . s eetraat
tel . [ .12/536 71 3J .
L'lamart (F) .

13-19

IJloog (F) .

14

hoOler-iz (D), Rhein-maal-Ilulle,

14

Ratte ❑ n?ann (), jnikshau-, 3-1 6

20--21

I5i]ln

2H-21

dlu!s (E) .

21

1U/9 -

DE:UtRNE (J), 1Ude I `.:TE'f1ATI0NALE L .S .D . -OCLIR S
Den*r tintel jke School, lint-No_.husstra ❑ t 124 te 2150 DFournn ,
van 10 to 10 uur .
Inlicl-iiinjera : 1 . Dulicaet, Lan .:,e Leen ::tr :-ut
202J Ant .: ergen ,
[el . J31/31 45 22 .

13-14

21

f

(7),!]tadt[alle

F1

'-Inrtn .- :e .innsch (NL),

Innnhruck (,r),

di,

1LiLL] Jr .assel ,

10 ._D Jrussel ,

3

ln-' iUlheim, l i

-17

Urabanthullen,

1.

rloEmarktkude, 12-17

Eros ':-.er Stadtsaal, 3-1 7

27-28

Dikeek (u), llestrnndcentrum, 1D--19 h .
Inlie :Lin ..len : N . Jan Lestel, Lucas Henninckotroat 22 ,
2(:1[1 Lilriik ; tel . 031/27 33 10 .

27-2 :

3Lutt2nrt-Fellbach ( .3), ichwa0enlandhalle Follbach ,
111-10/ 10-7 h .

28

Dun Haaq (NL) .

26

IKon . ;Lrstey (L:H), 14nnyresszentrum, ` .J-17 h .

28

Sieren (D), Siererlandhalle, 9-17 h .

Ih .

Mineraal van de maand

, H.
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UIXI- Y1E T
Bixbyiet heeft als chemische formule (Mn,Fe) 0
, d .w .z . dat de ver2 3
varieren . Een kontinu n
houding Mn/Fe binnen zekere grenzen kan
reeks bestaat van nagenoeg zuiver Mn 0 (deze variëteit noemt men vaa k
partridgeiet) tot ongeveer 59% Fe 0, 2 3
Verder schijnt de reeks nie t
te gaan ; zuiver Fe 7 O (hematiet) 2 ,
bestaat natuurlijk wel, maa r
kan niet tot de
3
bixbyietreeks behoren omwille van de totaa l
verschillende kristalstruktuur .
De analyse *•an het materiaal afkomstig van Utah ziet eruit als vnlgt :
Fe 2 0 3

47,98 %

Mn 7 0,

46,43 %

J

Ti0 2

1,70 %

Bixbyiet bevat dus als nevenelement titaan, en soms zelfo scandium .
Het kristalrooster is kubisch met als roosterkunstante 9,365 A . Merkwaardig is evenwel dat zeer zuiver Mn 0
zoals het synthetisch bereid e
p rodukt, in feite orthorhambisch is . 2 3
Verschillende onderzoeker s
hebben aangetoond dat de aanwezighaid van kleine koncentraties ijze r
een kubische struktuur stabiliseren . De variëteit partridgeiet (M n 2 0 3 )
die in de natuur voorkomt i,s bijgevolg ook kubisch .

J

Fig .

1 .

De symmetrie-elementen van bixbyiet (klasse 2/m 3) .
Naar F .C . Phillips, "An introduction to crystallo graphy", 4th ed .,Oliver & Boyd, Edinburgh, p . 158 ,
(1`371) .

Fig .

2

Bixbyiet-x1 van Thomas Mountains ,
Juab County, Utah, USA .

001
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Wanneer we de habitus van uixbyietkrist,allen bekijken dan vinden w e
bijna uitsluitend kubusvormige kristallen
5 L]C1} met meestal 111 2
en soms J 111' . Hij elk hoekpunt vindt men drie vlakken van d e
)
112
-zone
. Een goede oefening is het leggen van een verban d
tussen de morfologie en de inwendige symmetrie . Vergelijk daarto e
de foto's met de figuur met symmetrie-elementen . Vele kristallen vertonen een oscillator.ische groei (zone
112 ), wat te zien is aa n
de inkepingen van de kristallen, die soms warden verward met beschadigingen .

FoLo 1 .
Kubisch krista l

Fnt o
Buuicnh kristal h11
met i'; t1 un 3. 1 `1 '
zich haar .

134

1

Foto _5 .
Kristal met
❑❑ 1
,
111
en
112
.
Duidelijk is de ❑ soillatorische groe i
van de zone
11 2

rot ❑ 4 .
I;rintal met inkepingen te wijten aan de ❑ scillatoriscl7e g roei van de zone 11 2
135

De vlakken van de zone
flL; i( (de kubusvlak°ken) vertonen een uitge sproken metaalglans, terwijl die van de zones
111
eerder mat zijn .
Kleur en streek zijn beide zwart . Er is een onduidelijke splijtin g
volyens £111
. De breuk is subconchu!daal tot oneffen . De hardhei d
is ongeveer 6
3,3 en de uerekende dichtheid (voor Fe/Mn = 1) bedraagt 5,06B .

.0 A

Dixhjiet vormt in de natuur belangrijke ertslichamen, zoals i n
Hootmasburg, Luid-Afrika, waar het een belangrijk mangaanerts is .

Foto

Hixbyiet-x1 vergezeld van een topaas-x1 .

Ekonemiech volkomen nnbelanyrijk is het voorkomen van bixbyiet i n
de Thomas Mountains, 7uab County, Litah, USA . Hier komt echter aixbyiet voor in prachtige en zeer typischte kristallen tot ongevee r
1 cm ribbe .
De bixb 4+iet-xx komen voor op een beige gekleurde rhyoliet, en zij n
soms vergezeld van goedgevormde glasheldere topaas--xx, waarme e
bixb ;iet zelfs georienteerde vergroeiingen kan vormen . Verder kan i n
de paragenese nog granaat, roze beryl en hematiet voorkomen .
De specimens die eiorden aangeboden als mineraal van de maand zij n
individuele typische kristallen, al dan niet op matrix, van 3 tot 9
mm ribbe . De prijzen varieren ven 4d 3F tot 150 BF .
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Moderne onderzoekmethoden in d e
edelsteenkunde

jeu fileden I . F elokmon s
en E .

?ervlon -

VERSLAG VA,'] DE VOORDRACHT VAN 24 JANUARI 155H AAN HET R .U .C .
(Zie Ceonieuwo 5 (1), jan EO) .

Spreker was de heer Profes :-or Dr . P . Zwaan, nespecial eeerd in d e
gemologie of edelsteenkunde . Uit zijn uiteenzetting onthielden me ne t
valgen de .
1 .

rdnrjerzcekineen van het ebeerp tieneektrum ven edelstenen .

at is _en ehsorptiespektrum ? Als men wit licht door een prisma stuurt ,
❑ kan men ook de kleur van ee n
orit het ontleed in een spektrum .
mineraal ontleden, of met andere woorden het licht dat het terugkaatst .
ien laat een bundel wit licht op de edelsteen invallen en vangt he t
teru_oekaatote licht op ; dit licht gaat men ontleden, en men verkrijg t
een abs ❑ rptiespekbbrum dat men kan gebru,ken bij de identifikatie va n
edelstenen en wel aan de hand van de zwarte lijnen of banden die me n
in het absorptiespektrum vindt . Smaragd, robijn en alexandriet hebbe n
hun groene kleur te danken aan Cr (chroen) . Een groene kleur wil zengen dat zij rood licht absorberen en dus lijnen of zwarte banden in he t
rode gedeelte van het spektrum zullen bezitten . Zo heeft robijn oo k
een typische hrede zwarte band in het neelneoene deel van het spektrum ,
en granaat drie kleine zwarte lijntjes . Men begrijpt dus dat enen me t
een spectroscoop (het toestel waarmee men ahsorpniespekLbra verkrijgt )
onmiddellijk het verschil tussen twee edelstenen bemerkt . In een wi p
haalt men smaragd (areen door er) en boryl (ar ;jen door CrS) uit elkaar ,
Evenals robijn en smaragd, en robijn en almandijn . Eafier, olivijn e n
spinel nebben o .a . een aantal lijnen in het blauwe gedeelte, tegen he t
_,roene aan . Dit is te wijten aan ijzer (Fe) . Een van de meest verkocht e
immitaties van diamant was vroeger wel zirkoon . Zirkoon onderscheid t
zich euhter van diamant door een zwarte lijn op 6 535 A, met ander e
woorden : hier is een feilloze determinatie verzekerd .
, e thetieene stenen .
Vroeger werd er in een oven imitaties van robijn, korund en spine l
gemaakt . Door middel van aluin, H 2 en ❑ 2 verkreeg men A1 2 0 3 , de formule van korund, saffier, robijn,
en als men er
non M g
.
Door
toevoeging
van
o
aan toevoegde kon men ook spinel maken
.a . C r
kon men deze imitatiestenen kleuren, wat vooral met korund gedaa n
werd . Het probleem was nu om deze namaakmineralen te kunnen onderscheiden van de echte . En zo kwam men tot de vol g ende Iherkenninuskenmerken .
Namaakkorund kan men herkennen door het te bekijken onder de microscoop . Vooral de insluitsels in de steen vallen dirokt op : het zij n
torpedovormige gasbelletjes . Verder heeft men de gebogen grneilijne n
(zoals een grammofoonplaat) . Het verschil met echte korund ligt du s
enkel in de steen zel f- , met name de insluitsels en de groeistruktuur .
Voor de rest zijn beide identiek ri r

1 37

Synthetische spinel geeft meerdere lichtbrekingen terwijl de echt e
spinel maar én lichtbreking vertoont .
De synthetische smaragd (ook wel igmerald genaamd), is met het oo g
herkenbaar, en wel aan zijn slechte kwaliteit waardoor hij er melkachtig en bijgevol g troebel uitziet . Daar de kwaliteit van deze namaaksmaragd niet meeviel en dus ook niet zo best verkocht, ging me n
natuurlijk naar andere middelen zoeken om deze steen te vervaardigen .
Ia kwam in Amerika een zekere Chatten, apotheker van beroep, met d e
Flux Fusi ❑ n Methode ❑ p de proppen . Maar weer slaagden de riemologen eri n
deze stenen te herkennen . Het meest nadelige van deze methode was we l
dat de smaragd minroscopische insluitsels kreeg die op veertjes gelijken en te wijten zijn aan gasbelletjes .
Van de synthetische kwarts (hier amethyst) kan gezegd worden dat hi j
alle eigenschappen bezit van de gewone amethyst ; hij is echter hexagonaal gekristalliseerd wat in de natuur niet vonrkomt . Verder is hi j
ook wel stukken duurder dan de gewone amethyst .
Karakteristiek voor de imitatieovaal is de mozaiekstruktuur van d e
verschillende kleuren als men dit mineraal onder de microscoop bekijkt .
Dit is de enige herkenning voer deze namaakedelsteen !
De valse granaat kan men herkennen aan zijn chemische formule : i .p .v .
Y 3 Y 2 Si 0 12 bestaat de imitatie uit X D Y 2 A13 0 12 (waarin X = Oe, (In,
a of
3
Fe +A
3.

en Y - Al, Cr of Fe

s++

)

_

tn!erzoek van de insluitsel :: in edelste en .

Zoals hierboven reeds vermeld kan men aan de insluitsels in een stee n
zien of hij al dan niet vals is . Dit is echter niet alles : soms kan me n
zelfs bepalen waar de steen vandaan komt ! Hiervan enkele voorbeelden .
Robijn van Surma bevat korte naalden van het mineraal rutiel, die zic h
oriënteren onder een hoek van 60° . Robijn zelf is niet isotroop . Al s
men rcbijn bezit met deze eigenschappen kan men bijna zeker zijn da t
deze robijn van Burma komt, daar er geen andere vindplaats bekend i s
van robijn met deze eigenschappen .
Zo vindt men alleen in Ceylon granaat met lange rutielnanlden al s
insluitsel . Dok deze naalden ordenen zich onder een hoek van 60°, maa r
granaat is wel isotroop .
Ook in smaragd van Rhodesië (5andawana) vindt men kristalnaalden, nl .
dunne, gebogen naalden van tremoliet (een hoornblendeasbest) . Dit i s
zeer karakteristiek . Mede door deze eigenschap, en ook door de beter e
kleur, is deze smaragd veel meer waard dan de smaragd van Zambi a
(Nn ord-Rhodesin), die uit het land wordt gesmokkeld, bewerkt en da n
doorgaat voor Sandawanasmaragd . Deze stenen hebben echter geen insluitsels van tremoliet maar wel van biotiet .
verder nog enkele algemene bemerkingen :
De kristallijne insluitsels in spinel, waarvan men vroeger dacht da t
het kwarts was, zijn apatietkristallen .
Insekten zijn bekende barnsteeninsluitsels . Nu worden echter barnstee n
met insekten en alles nagemaakt ! Het woord is dan aan de paleontoloo g
om ons te vertellen of het insekt al dan niet fossiel is .
Maansteen, een veldspaat met orthoklaassamenstelling, heeft ❑ p zij n
oppervlak de vormen van duizendpoten . Dit is enkel te wijten aan d e
veelzijdige breekvlakken, waardoor men zulke splijtingsfiguren verkrijgt .
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Insluitsels kunnen ook vloeibaar zijn : zo bevat bv . saffier een waterrijke oplossing van koolzuur . Uit is een geboortemerk op o .a . Ceylon .
Ook kan men twee-fase-insluitsels hebben, o .a . in berv1, topaas (dez e
insluitsels zijn g as- en wateroplossing, of gas en vast) . En driefase-insluitsels bestaan ook (gas, vloeistof, vast) en zijn zelf s
karakteristiek voor de smaragd uit Columbia .
Men heeft ook luchtbellen als insluitsels . Vooral glas is hierdoor t e
herkennen, samen met de groeilijnen . Luchtbellen zien er onder d e
microscoop als zwarte cirkels uit, met een heel klein lichtpuntje . Jo k
imitatie van jadeiet kan men herkennen aan de langgerekte luchtbellen .
Dij de vervalsingen van de edelstenen heeft men ook nog de doublette n
en tripletten ; dit zijn stenen die uit meerdere :g elen `bestaan . Even
een voorbeeldje : men neemt een dun plaatje granaat en kleeft er me t
kit groen glas onder . Het resultaat is een groene edelsteen, die me n
van zijn echte broeders enkel kan onderscheiden [Jour de luchtbelletje s
in de kit ! Vooral als deze stenen zijn ingezet kan men ze niet mee r
onderscheiden van de echte .
Nog enkele voorbeelden van gevreesde vervalsingen : natuurlijke robij n
en synthetische robijn, idem voor safier . Samenkitting van kleine stukjes edelsteen komt ook voor, maar in mindere mate .
o . Kleurverandering van de edelstenen .
men verkrijgt kleurverandering vooral via drie bekende methoden :
a. Verhitten : een voorbeeld hiervan is de gele kwarts, die men verkrijgt door amethyst in een even te verhitten . Zo krijgt men dan d e
gebrande umeLhgst, die men soms aan de man brengt als topaas .
b. Beitsen : een voorbeeld van deze manier is de groene kwarts ui t
Drazilib, ook wel prasioliet genaamd . dij agaat verandert men no k
de kleuren door een beitsmiddel . Rode banden verkrijgt men duu r
i'Ji + HIN 0 3 te g ebruiken of een geconcentreerde suikeroplossing e n
verhittin g . Rroene banden kan men verkrijgen door t e
heitsen met Fe + HNO3 . P,loemeen kunnen we voor agaat besluiten da t
als de banden sterke kontrasten vertonen, deze hoogstwaarschijnlij k
zijn teweeggebracht door het beitsen . Chalcedoon is ook bekend onde r
vele kleuren, maar gebeitst wordt het verkocht als chrysopraas .
Opaal kan zowel uit als zwart zijn, maar daar deze edelsteen he t
kostbaarste is als hij zwart is, wordt hij natuurlijk met man e n
mocht zwart g ebeitst . Men herkent de "kleurling" echter aan d e
kleurstof die zich concentreerde in de barstjes !
c.

,estralen : dit wordt vooral hij diamant toegepast, want hoe kleurlozer diamant, hoe beter (hoe duurder) . Men maakt vooral gebrui k
van protonen-, neutronen en elektronenbestraling (en dan nog voora l
van het laatste) . Het is echter te herkennen aan het spektroscoopdiagram : een natuurlijk diamant heeft geen lijn op 592 nm (nanometer) .
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DIAMANT

Y . Uerhraoc k

Met toestemming overgenomen uit flatuur en Techniek 47, 1U, 1975 ,
Maastricht .
Al meer dan 3 000 jaar lang weet diamant de mensen te fascineren al s
teken van rijkdom, waardigheid en macht . Eeuwen lang werd er aan d e
diamant geheimzinnige ueneeskracht toegeschreven en men kan zich moeilijk een waardevol juweel voorstellen zonder aan diamant te denken .
in onze tijd is daar nog de hetekenis van diamant in de industri e
bijgekomen, waar sommige van de meest geavanceerde qebieden het vc-rulsnog niet zonder natu_ :rlijke diamant kunnen stellen .
En toch zijn alle eeheimen van het diamant'.ristal nog steeds niet ode n elJnrd . Ondanks meerdere plau itiele theorieën zoeken neleer en no g
steedn naar 'e laatste geheimen ven het ontstaan van diamant . Up nee n
enkel o-enhlik in de neacniedenis lie e rt diamant zijn aantrekkings kracht verloren en nu meer dan ooit interesseren geleerden en juheliern, industrielen en investeerders zich vnnr het mooiste _ .esteent e
dat de aarde ooit heeft vonrtoebrac t .

Het kristal waaraan de Oude urieken de naam 'adamac' (net ontembare )
.laven, is al eeuwen lang overwonnen . Diamant wordt dagelijks in ee n
aantal gesu ecl aliseerde centra door di iizenden honogekwal_ i- iceerd e
p aklui gekloven, eezaa ad e n geslopen of pordt voor'ne Leerkt tot industriediamant . In de loop der tijden heeft diamant heel wat Jan zijn
aurenol van geheimzinnienei .J, van magische invloed, van geneeskrach t
❑ f bron van hon-ste maa' t verloren en is de aankoop van diamant nie t
meer uitsluitend het voorrecht van een bepaalde klasse .
Het _,rdate en nchitterendste ven alle materialen blijft ecr ;ter zeldzaam, nsrsft niets van zijn intrin ; _eke aantrekk i ng nkrac -t verloren e n
Lorot in de laatste jaren ook meer en meer als investeringsobjec t
hosohouwd .
i', .ochtans in diamant niet meer dan "een natuurlijk mineraal ve n
!<ristalliseerde koolstof met een ku-ische of pseudo-kubiuclie structuur", aldus de officiële definitie, die op het laatstgehouden drie jaarlijks connres van de Wereldfederatie van Diamantbeurzen en van d e
International Diamond lanuf'acturers' Association, welke in 1 :78 t e
Tal Aviv plaatsvond, met algemene Memmen werd aanvaard . Dit geheurd e
in het kader van de stemming omtrent de 'International Holes
fo r
rading polishen Diamonds', waarvan de besla uitgewerkt werd door he t
Departement Wetenschappelijk Technioch Onderzoek van Diamant van d e
Hoge Raad voor Diamant te Antwerpen .
Ongeveer ,95 van de wereldproduktie aan ruwe diamant loopt via d e
kanalen van De Heers Cnnsolidated Mines Ltd, een maatschappij die d e
grootste diamantproducent ter wereld is .
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1 .

Een verza :ielinq ruwe diamanten . Slechts 25% va n
alle evonden diamanten is kleurloos, de
res t
licht getint tot min ❑ fmeer sterk gekleurd .
Deze laatste groep wordt weer ineodeeld in vie r
hnnfdyr ❑ -pen, nl . geel, kruin, urijs En zuurt .
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rimeire vindplaatse n
Diamanten uorden in de eerste plaats gevonden in Kimberliet, dat bestaat uit een magmatische basis ; dit i een kiezelzuurarm eruptie f
gesteente dat rijk aan ijzer, magnesium en kalk is en hoofdzakelij k
door het mineraal Dlivien, een magnesiumsilicaat, gevormd wordt . Di t
gesteente bevindt zich in gangen of in de zogeheten 'pipes' . Dit zij n
trechtervormige openingen ❑ f kanalen in de aardkorst die meesta l
recht, soms ook in schuine richting naar beneden lopen en vaarvan he t
brede gedeelte naar boven is gekeerd . Deze 'pipes' zijn gevuld me t
een blauwachtig grijze breccie, dc zogenaamde 'blue ground', da t
n_,est diamant verschillende mineralen bevat . D ergelijke Kimherlietpijpen komen voor in Zuid-Afrika, maar ook in het zuiden van Rhodenië ,
het zuiden van Zaire (Katannia), i`Juord-Amerika (Arkansas en Tennessee) ,
Brazilië, Australië (NieLu-Zuid-dales), Siberië (Jakoetië) en he t
Deralgebeeate .

Secundaire vindplaatse n
Wanneer door omzetting, oplossing en verwering de omringende minerale n
al lang verbroken en vergaan zijn, blijven de diamantkristallen over .
Deze worden niet aangetast door zuren en zijn daarin nok niet oploshaar, al kunnen de scherpe hoeken door de fijne lagenstructuur en d e
r_iemekkelijke splijtbaarheid in de richting parallel aan de octandervlakken ie-ta afgerond zijn . De kristallen warden daarom in die gebieden meertal ap alluviale ligplaatsen in zand-, leem- en kiezellage n
gevonden . Alluvium noemt men het grint, nilt, zand en klei afgeze t
door rivieren op de riviervlakte en hij de monding . Dergelijke secundaire vindplaatsen komen vooral voor in Zuid-Afrika (Witwetersrand) ,
Namaqualand, Zaire (Kasai), Angola, Zuid-Rhodesië, Indië en ZuidAmerika (Venezuela, Guvana) .

Het ontstaan en voorkomen ven diaman t
Intussen hli , jft iet ontstaan ven diamanten nog steeds een veelbesproken probleem, omgeven door tal van raadsels en geheimen . De mee t
plausibele ontstaanstheorie is die, welke onder meer door Prof . dr .
L . Gfbelin uit Luzern, een bekend edelnteenkundige, voorgestaan word t
en die ervan uitnaut dat : "het ontstaan van diamant weliswaar no g
steeds een omstreden onderwerp is maar dat het nochtans zo is, dat d e
insluitsels in diamanten reeds heel wat verhelderende bijdragen tot d e
diamantgenese (= ontstaan ven diamant) geleverd hebben" .
De analyse van de insluitsel ; welke tegelijk met het ontstaan va n
diamant gevormd uorden en hun sporenelementen geeft ons namelijk waardevolle aanwijzin g en omtrent de stoffen, waaruit het moedermagm a
samen g esteld Lies . Dat magma was arm aan ijzer, chroomhoudend, peridotisch - dus ultrabasisch . Hier dient eraan herinnerd te worden, da t
graniet, dioriet, gabbr ❑ en peridotiet de voornaamste vertegenwoordigers der dieptegesteenten zijn . Hun soortelijk gewicht neemt i n
deze volgorde toe terwijl het kiezelzuur g ehalte (Ria ) afneemt .
2
Graniet en dioriet worden wegens hun kiezelzuurgehalte zur e
gesteenten genoemd, gabbr ❑ is een basisch en peridotiet zelfs ee n
ultrabasisch gesteente . Dak bevatte het magma zwavel, titaan e n
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Foto 2 .

Primaire vindplaats van diamant in d e
hefaarde himberlietgrond of "ilue [3r ❑ und "
die grote oude kraterpijpen vult, zoal s
hier in Zuid-Afrika .

Foto

Een ruwe diamant met ❑ ktaëdervorm .

.
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Foto's 4 en > . Ontginning van diamant in sekundaire vindplaatsen .

koolcLufrinxvde . 7o minnen rie mineraalinslui .i.sels in diamanten al s
oorsprnnkali ,jke faseli beschouwd worden, die in evenwichtstoestan d
met de diamant ont :-taan zijn, d .w .z ., dat de insluitsels tegelijkertijd met de diamant en onder dezelfde vnormearden eevormd werden .
Daarhi :j heeft p et jnngsto renearcheerk op het qehied van mineraalinsluitsels in diamanten, afkamnbir) uit de meest uiteenlopende vindelaat .nen ter wereld, aangetoond dat er ron interessante overeenkoms t
bestaat wat betrert de chemische samenstelling van de verschillend e
Mastmineralen .
De op dit ogenslik al :emeen aanvaarde theorie omtrent het ontstaa n
ven diamanten ^:aat ervan uit, dat de genetisch ideale voorwaarde n
(eer] druk van 50 Lot 12[.l kilohar en een temperatuur van ongevee r
1 300"0) alleen maar op Mrote diepten in de aarde voorkomen en da t
aan die voorwaarden dan enk alleen maar onder de buitenste rand va n
de silicaatschaal kan werden voldaan .
ien neemt aan dat er zich in het centrum van de aarde een ijzer n kkelkern bevindt, waarop naar buiten toe een sulfide-oxnjde-neiil d
volgt dat door een bL11tenste silicaatouhaal, bestaande uit minerale n
en n_,esteenten (redeel teli k in vaste en gedeeltelijk in iesrnolte n
toestand) omhuld i,inrrit .
Jat onze mogelijkheden tot rechtstreekse waarneming aan Baat, is hin t
zo dat alleen de hiiitenste huid van die siliuaatschaal daarvoo r
Lue s:ankeli , jk is en de rest tot het rijk van de vermoedens behoor .
Hen heeft de buitenste laag weer in drie lanen onderverdeeld : een s
33 kilometer dikke bovenlaan, daaronder een znne met gesteente] di e
in oesmolten toestand verkeren en daaronder naar men aanneemt ou,ieou een ,schaal in vaste toestand . Deze onderste zone interesseer t
de edelsteenkundige slechts matig ; hij heeft veel moer L]elanrStel-ling voor de middenzone (33 Lot 1 110 km diepte) van de bovenste mantel ,
die uit smeltmassa's (magma's) bestaat en die van belang: is, nmriat z e
het basismateriaal van de gesmolten basaltgesteenten - dus de sto f
van de moederschoot - levert, waaruit de diamant later uitkristalli seert . Aangenomen mag morden dat deze middenmagmaznne in haar totali teit en overal ongeveer op dezelfde manier samengesteld in . Ze uord t
door een combinatie van kiezelzuur (siliciumdioxvde, 5i0 2) e n
maynesiumoxyde (MgO) gekenmerkt en uordt daarom als
- 9IMIA--laa g
aangeduid, die daarnaast ook aluminium ❑ xyde, ijzer, kalk en alkali metalen bevat . Dat de diamant als een krin .talvermins uit do SIM-MA-zon e
van de hnvenstn aardmantel afkomstig is, leidt men af uit het ultrabasische moedercenteente .
In een relatief vroege periode, het 0re-Lamhrium, zowat 600 miljoe n
jaar geleden, stegen in de SIMA-laag peridotische magma's op in d e
richting van de bovenste laag en vormden daar uitgestrekte, maa r
lokale magmahaarden, waarin geleidelijk dichte Dlivienknollen ontstonden . In een tweede, veel latere fase, terwijl de onder hog e
druk staande peridotische magmamessa's nou naar beven stegen in d e
scheuren en spleten van de onderste korstgebieden, beeft er zich ee n
differentiatie van het eenvormige basische magma voorgedaan en kwa m
het tut een metamorfose van de eenvormig opgebouwde Ulivienknolle n
in de zon . 'diepliooende' Xenolieten .
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Het is bekend dat de diepzittende Xenolieten gesteenten zijn die ee n
voorkeur voor hoge druk tiebbem, maar men weet niets nauwkeurig omtren t
de grootte ven de tranoformatiedruk van deze voor de Xenolietvorming ,
en dus nok voor de diamantvorming, zo enorm belangrijke verandering .
Intussen blijkt uit de koolzuurhoudende kalkyrondmassa van het Kimberliet Jet er in de gesteenten en magma's die bij dit g eweldig transformatiepr ❑ ces betrokken waren, koolstof aanwezig moet zijn geweest .
Veel vroeger ontwikkelde er zich echter een koolstof- ❑ f diamantfas e
uit de reductie van ko ❑ lstufdioxvde -- een gewone bouwstof van de aard korst . Die reductie zou zich rond een specifiek reductie-agens afye-speeld kunnen hebben, waarbij het ontbreken daarvan in de diepliggend e
magma's tegelijkertijd ❑ p een diamantarmoede zou kunnen wijzen .
Herinneren we eraan, dat de magmatische ertsafzettingen mineraalcon-sentratics zijn, waarvan het ontstaan samenhangt met het vest worde n
van du vloeibare smelt . Afhankelijk van de temperatuur heeft ee n
geleidelijk ontmengen en uitkristalliseren plaats van het oorspronkelijk homogene magma - en daardoor ontstaan achtereenvolgens ertsafzettinnen met verschillende mineraelyezelschappen (paragenesen) .
In het begin van de afkoeline ontstaan de liquidmagmatische afzettingen . lussen 1200 en 55fl °C scheiden zich door gedifferentieerd e
uitkristallisatie de gedegen metalen gif (ijzer, platina), ❑ xydisch e
ertsen (magnetiet) en sulfidische ertsen (pvrrotiet en magneetkies) .
Men veronderstelt, dat het ontstaan ven do magneetkies aan het ontstaan van diamant vooraf is gegaan . Onder een ideale temperatuurdrukverhouding zou de reactie tussen magneetkies (rijk aan ijzer) e n
k ❑ olstofdi ❑ xvde als volgt kunnen verlopen :
2 Fes

+ CO 2

›

2 Feil + 5 2

+

C

Dit epen reactiesysteem zou onder diffusiecontrole van koolstofdioxide staan . De diamantvorming zou dan kunnen gebeuren door als he t
ware de grafietfase over te slaan . Het ijzeroxyde (Feil) zou zic h
ofwel met het overschot aan kiezelzuur verbinden of in het kimberliet-silicaat oplossen .
Een verdere ontwikkelingsmogelijkheid vanuit de in de bovenste martel voorhanden elementen zou de volgende zijn :
2 FeO

+

C0 2

2 Feil

+

CO

>

Fe 2 03

+

CD

Fe 2 0 3

+

C (diamant )

De evolutie van de diamant ging nu heel, heel lan g zaam . Zo langzaa m
dat deze ongeveer 150 miljoen jaar in beslag nam . Omdat diamant bi j
verhitting en onder afsluiting van lucht boven 1200 °C in grafie t
verandert, zou die bij het afkoelen al lang in grafiet omgezet zijn ;
tengevolge van een vulkanische uitbarsting echter heeft een snell e
afkoeling en meteen daarna een 'invriezen' van de diamantstructuu r
plaatsgevonden . Uit de lokale haarden onder de hovenste aardkorst ,
waarin de diamanten ontstaan waren, werden ze in sporadisch optredende vulkanische uitbarstingen naar boven getransproteerd en ui t
het binnenste van de aarde naar het aardoppervlak geslingerd . In d e

1L 5

u

F ï

7.

Het sorteren van de ruwe diamanten is nog steod s
een tijirovend handwerk . De stenen werden genegen en stuk voor stuk Lekeken ❑ p vorm, kleur e n
inEluitsels . Ruim 80% van de gevonden diamantei ,
zijn anhruikhaer als sierdiamant en zullen ee n
industri?ne tnepessinr krijgen .
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loop van dit gebeuren werden de diamanten in tiet hij de achteraf optredende afkoeling van lavamassa's gevormde Kimberliotgesteerite van d e
vulkaan en de vulkaanpijpen als bijkomstige mineralen in dat Vimherlietgesteente ingebed .
De vulkaanuitbarstingen, die de diamanten naar het aardoppervlak gebracht hebben, vormen de derde fase van de diamantevolutie en hebbe n
plaatsgevonden in de Krijttijd, dus ongeveer 200 tot 14LJ miljoe n
jaar geleden .
In de loop van 1973 verklaarde professor O .P .F . Sellschap, Hoofd va n
het Departement. Kernfysische Navorsing van de Universiteit ve n
Witwatersrand, dat men reeds 5E3 verschillende elementen in diaman t
ontdekt had, wat er duidelijk op wijst dat : "net zoals een sneeuwvlokje met zijn kristalschoonheid een brief uit de ruimte is, ed e
diamant een brief uit de diepte ven de aarde is, die oen zinvoll e
boodschap bevat" .
y
fierkwcardig genoeg kunnen de betrokken onzuiverheidselementen in d e
vorm van
n deeltje per miljard (1 ppb) voorkomen . Daarbij hebbe n
analytische ontledingen aangetoond, dat er zich ook vluchtige waterstof, zuurstof en boor onder die ❑ rizuiverneden bevinden . Boor maak t
.dat sommige diamanten elektrische geleiders zijn terwijl andere diamanten die geen boor bevatten isolatoren zijn . Die elektrische oelei-din ., is te danken aan de aanuezinheid van hoor in een hoeveelheid va n
U,01 tot L,03 deeltjes per miljoen (pprn) .
Uit het onderzoek naar de aanwezigheid van stikstof is gebleken da t
dit de gedetailleerde optische eigenscha p pen ven diamant op bijzonde r
doorslaggevende manier beinvloedt . i.lnrmoedelijk komt stikstof in mee r
dan
n vorm in diamanten voor . In sommige gevellen li g gen de stikstofatomen dwars door het traliewerk van het koolsLofkristalpatroon verspreid, waar ze afzonderlijke koolstofatomen vervangen .
Dit opent opzienbarende perspectieven . Eind 1977 werd proefondervindelijk hei. fe ;en, dat een gele steen, waarin stikstofatomen versprei d
zitten, behandeld kon morden tot er een minder gele steen over bleef .
De steen werd gedurende een langere periode verhit op temperature n
tussen 11 .00 en 2000 °C terwijl de diamant onder een druk van ongevee r
60 kilobar gehouden werd ❑ m te verhinderen dat hij naar een grafiettoestand zou terugkeren . Zo is men wellicht voor een tijdperk kome n
te staan waarin een gele diamant 'gebleekt' kan worden wat natuurlij k
een belangrijke waardestijging tot gevolg zal hebben .

De kristalstructuur van diaman t
De enkelvoudige hoofdvormen van diamantkristallen, waarvan de ander e
zoals vergroeiings- en combinatiekristallen kunnen worden afgeleid ,
zijn :
tetraëder (viervlak) ;
hexaëder (zesvlak) ;
octaeder (achtvlak) ;
dodecaëder (twaalfvlak) .
Door do proeven van [E .H . en W .L . Hragg is bekend geworden, dat el k
koolstofatoom in een diarnantkristal omringd is door vier andere koolstofatomen, die samen in het raam van een kubus als de grondvorm va n
het regulaire systeem liggen . J ❑ ordat het middelste atoom door midde l
van Rtintgenstralen ontdekt werd, was enkele jaren eerder reeds ee n
schema van de groepering der atomen opgesteld, dat later door de analyse met RMntgenstralen bevestigd oord .
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Het ❑ ersprru-ikeli lke schema bestond uit een raamwerk in de • .J .-rm van ee n
kubuo, gemerkt A . . . H, waarin e, h, c . . . . n de middelpunten van, d e
ribben van de kubus en tevens de li gin , val de atomen aangeven . I n
het middelpunt Ll van de kudde bevindt zich eveneens eert atoom . De efste id van elk atoom tot het na an Lgelegen is in alle richtinge d _;el i . 'k ;
ook -zin de atomen alle oven ver van 0 verwijderd .
L :enneer wij dit s,+steem nu verder uitbouwen door onderlinne verbindin :
der atnrien die net dicntst hij elkaar gelegen zijn met het stoom 0 ,
dan ontstaan ten eerste in de voorste helft vers de kubus tetra dorp ,
die ieder esc!iouuud kunnen worden als het grundkristal ; lint zijn :
D d a e (in de figuur aangegeven), 0 d c h, 0 h m n en D e k n . O p
dezelfde wijze ontstaan in de ach Lerste helft van [Je kubus evenaen n
vier tetraMders, nl . : 0 f a '7, 0 `o c q, Cl g m 1 en 0 1 k f .
Ten tweede hlijkt dat er zich zes p\/ramides gevormd hebben, t .o . :
0 a b c d, 0 c q m h, 0 m ri k 1 (in de figuur ne .ekend), 0 k e a f ,
0 e d in h en 0 f h
1 . Door deze tekening in een kubus on-aLaat ee n
lichaam dat samengesteld is uit acht tetraëders die in net centrum 0
een gemeenschappelik ontmoetingspunt bezitten en zes vierzijdig e
pVraminies die met hun top eveneens naar 0 gekeerd zijn . Het geheel i s
door de kubus A . . . H begrensd .
Vervolgens censtrneren wij op het bovenvlak van de kubus een liggend e
halve kubus ; de plaats van de atomen wordt ❑ p dezelfde wijze als i n
de eerste kubus, aangegeven en gemerkt e' f' g' h' en U' . D ❑ cr verbinJing vara 0' met de etum-n a b. c d als grondvlak ontstaat weer ee n
p ramide, terwijl het geheel 0 a 0 u i 0' de begrenzing van ee n
octanle .r a :unceeft . Een tweede halve kubus wordt vb4r de eerste geconstrueerd ; iet voorvlak in aangegeven door a' c' m' k' . Ua deze p unten
liggen ook weer atomen . Midden in het voorvlak van deze kubus ligt 0" .
Op dit punt ligt ook weer een atoom . diameer we in gedachten nu oo k
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een halve kuvus .ichter de eer,nte construeren, kunnen we ook nu wee r
een atoom aangeven (punt D"' ,zie figuur) .
In dit geheel tekenen we een dudecallder (twaalfvlak) welke begrens d
wordt door de vlakken : k 1 m n, k e C]" n, k e a f, k 1
f,
1 m q gI ", h e g m, m n 0 1 T h, a :d D" e, a b D"' f, b c q D i " ,
d c h J'', en 3 b c d .

Fy's i scne karakteristieke n
De definitie is zo opgesteld dat alle vormen van sunthetische diamant en namaakdiamant (bijv . zirconiumstenen) uitgesloten worden ,
terwijl z- genoeg ruimte laat ❑ m de nieulwnte ontdekkingen up he t
gebied van de chemische eigenschappen van natuurlijke diamant in t e
passen . Zoals J . Rolman in zijn 'Handboek dar Edelsteenkunde' stelt ,
kristalliseert diamant in een van de ku "ni3cl-le kristalklassen (kubische holutdrie) hnewel het door de onregelmatige vorm van sommig e
diamanten niet gemakkelijk is de regelmatige structuur te bepalen .
Diamant heeft zijn reputatie te danken aan zijn hardheid . Uitgaand e
van de mineralogische definitie van hardheid als : n de weerstan d
die een glad vlak van een kristal biedt aan het indringen van ee n
zich daarover bewegende punt ", kunnen we twee ! fardheidssnhale n
opstellen (zie Tabel) . De hardheid impliceert echter niet dat diamant geen I .boede splijtbaorheid bezit ; men kan namelijk langs d e
octadervlakken eert diamant splijten .
- ABEL

De hardheid naar Mahs en Hrendle r
vertegenw0oud ge

Hardrre . }sscna s
van Mohn

Talk
Gips en steenzout
Kaakspaat
Vloeis p aat
Apaliel
Veldspaat (orthokiaas)
Kwarts {bergkr"stail
Topaas
Korund
Diamant

1
2
3
4
5
6
7
&
9
10

T abe l na ' B r± d'r•' .n l
inter•ra'aa^du, d
1
41
148

25
25

16 5
214 .5
122 1
396 0
577 5
33 000
4 620 460

Bij de tabel : Diamant is hel hardste materiaal da t
riten op aarde kunt . Voor de hardheid van minerale n
heeft men twee hardheidsschalen opgesteld . De inte r
vallen tussen de alzonderlilke mineralen zijn niet eve n
groot, ondanks dat de schaal van Mohs wel die indru k
kan wekke n

!-Iet soortelijk gewicht van diamant ligt tussen 3,54 en 3,52 , afhankelijk van de kleurvariteit ; de brekingsindex is 2,43 ; de grenshoek waaronder nog totaalreFleotie optreedt is 24°28' en de grootst e
prismahoek is 48°52' . Wanneer de hoek van een invallende uitte lichtotraal ligt tussen 244°28' en 48°52' treedt verstrooiing up (dispersie )
en zal een spectrum gevormd worden . Deze spectrale verstrooiing speel t
een bate rol bij de waarde van edelstenen . Het zogenaamde 'vuur '
dat bij diamant en vooral bij een goed geslepen briljant zo karakteristiek is, vindt zijn oorzaak in deze kleurverstrooiing . Diamant bezit de hoogste Alans onder de doorzichtige edelstenen ; daarom spreek t
men wel van 'diamantglans' .
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In tegenstelling tot talrijke andere edelsteensnorten bezit geen enke l
gekleurd diamantexemplaar een aparte benaming, ze heten alle diamas t
met de aanduiding van de kleur, die echter een belangrijke rel speel t
en daarom van heel veel betekenis is . Van alle gevonden diamantkristallen is slechts een kwart g eheel kleurloos, een kwart licht getin t
en de helft meer of minder sterk g ekleurd . Ze werden in vier hcofdoroepen verdeeld, namelijk geel, bruin, grijs en zwart . (g roen e
robijnrode, blauwe en roze diamanten zij zeer zeldzaam .

3euerking vaan de diaman t
De weg van de ruwe sierdiamant naar het geslepen eindprodukt is lange r
en ingewikkelder dan velen vermoeden, omdat de ruwe steen een hel e
reeks bewerkingen moet ondergaan, die ieder op hun manier enorm vee l
precisie en stielvaardigheid vereisen . Daarbij gaat het in respectievelijke volgorde om het kloven en/of zagen, Biet snijden en tenslott e
net slijpen .
In de eerste plaats komt het vooral er ❑ p aan de ruwe diamant een z o
gunstig mogelijke vorm te geven, te weten een vorm waarbij net gewichtsverlies van de sealepen diamant zo gering mogelijk is .
Naargelang zijn vorm wordt de cLeen gekloofd of gezaaid, twee bewerkingen die hetzel y de dnel nastreven, namelijk het verdelen van d e
diamant . Diamant wordt gekloofd in een richting evenwijdig met zij n
croeiwas en gezaagd in een hoek op die groeizes . Ven kan een vergelijking maken met hout : hout kan in de vezelrichting _eklooFd werde n
maar moet loodrecht op de vozelrichting gezaagd eerden .
Er zijn verochillonde redenen waarom een steen gekloofd a ordt :
- het uitzuiveren van de grondstof ; hierdoor worden onzuiverhede n
gescheiden van de delen die net uiteindelijke produkt vormen ;
- net verdelen van een grote steen in kleine fragmenten, die zic h
uit oogpunt van model beter lenen tot verdere bewerking ;
- het verkrijgen van een vlijmscherpe snede voor industrieel ebruik .
Het kloven maakt de steen weliswaar kleiner maar verhoogt wel d e
kwaliteit van de kleinere steilen .
llihbr het kloven wordt de steen nauwkeurig onderzocht om de klooflij n
te bepalen, die de klover met ❑ ostindi che inkt aftekent . Dit beteken t
dat hij grondig up de hoogte moet zijn van de krintalstructuur . Me t
een speciale kit bevestigt hij de diamant in een houten stok . In ee n
andere stok bevestigt hij een tweede, scherpe diamant, waarmee hij ❑ p
de klooflijn de eerste diamant lichtjes inkerft . Na die kerf zorgvuldig bestudeerd te hebben naar richting en diepte plaatst hij daarin een stomp stalen mes, dat de bodem van de kerf niet mag raken . Ee n
korte hamerslag op de bovenzijde van het mes en de steen splijt i n
twee delen . Het is duidelijk dat hij een vaste !wand moet hebben n m
de steen niet aan stukken te laren vliegen .
Moet een diamant gezaagd worden, dan tekent de bewerker, na de stee n
onderzocht te hebben, met oostindische inkt de zaaglijn aan . Daarn a
wordt de steen zo in een stiftvermige houder gekit, dat de zaaglij n
nog juist zichtbaar is . Dan plaatst de zager de stiften in de zaag machines . Het zaagblad, dat door middel van een tegengewicht nauwkeurig afgesteld kan warden, wordt bijna tegen de steen gezet waarn a
net zagen kan beginnen . De zaag is een uiterst dunne fosforbronze n
schijf - zonder tanden - waarvan de snede een uiterst dunne film va n
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FoLo 12 . Het slijpen .

Foto 13 .

Een slijpmolen .
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Diamant kan in 'erachillerde vormen rieslepen wardec .
De hierboven afgebeelde vormen zijn de meest algemene . De briljant-vorm (58 facetten) en c :e ovaalvorm (58 facetten) zijn de meest bekende en worde n
veelal gebruikt voor de solitairen (rinc met enkel e
steen) . DE neer-vorm (58 facetten) wordt toegepas t
voor nangers . De marquise-vorm heeft 5B facetten E n
de lengte-breedte verhuudinr verleert naar gelan g
de omvzng ven de ruwe steen . Emeraudo is populai r
in F .merike en heeft 58 facetten .

[- oho iï, .

olie met diamantnueder draagt . De zager bedient mee-tal een bank va n
oneevoor ZL zaagmachines, die hij voortdurend cuntroleert .
le het kloven en/orzeHen worden de diamanten nesneden, voor zove r
het althans ronde of ovale slijpmodellen betreft . Snijden is het rondmaken van rune diamant in een soort draaibankje . Andermaal wordt d e
-.teen daartoe met een soort cement in een snijdop bevestigd . Dez e
snijdop vsrdlt in de draaikop van de snijmachine Gezet en door midde l
van een andere diamant, die beveotigd is in een snijstok (meesnijder )
uurdi de eerste diamant gesneden ; zo geeft men hem een ronde ❑ f
ovale basisvorm .
Aan het eind van de keten staat de slijper die aan de diamanen nu n
uiteindelijke schittering en vuur geeft . Bij het verwerken van d e
ruwe steen wordt er g estreefd naar een zo g root mogelijk Llewlchrcoversc l-tot . Om deze reden kan de ruwe vorm van de steen bepalend zij n
voor de sl jpvorm, die hij uiteindelijk zal krijgen . Men zal bijv .
een :grote, zuivere en heldere steen niet tot hri l .ja- :t slijpen indie n
zijn ruwe vorm zich meer leent tot de bewerking als markies .
De vormen van geslepen sierdiaranten zijn tot tuee I-iouf]nroe en te
r-eilgn,
. :
-- vor Fien met een nesneden, eventueel nagesleeen rui idint, die verde r
ingedeeld kunnen mor-den in : v rille stenen eeslecen naar het mode l
van i-ie briljra t en vlakke stenen gesleocn naar het randel '•Jun ee n
roos .
- Vormen zonder g esneden roeili - et, die we verder kunnen indelen In :
sL.enen eesle_ en ..ia
het model van de ba : i uet bo, d .er . z . met ree n
Hoekig basismodel
ornor_audn, waarvan het baalu odes rechthoekir s
is met gebroken hoekmunten .
Het slijpen van g riljaiten wordt doorgaans verdeeld in twee fasen .
De krui ssli jner geeft de stenen hun eerste vorm met vier Facette n
doven en vier facetten onder de ruridist, d .w .z . dat deel van de zee n
waar de diameter het grootst is . De brilanteorder legt de ovorirj e
facetten op de steen en wel zn dat er drieëndertig 'saven de rond - t
en vi jen Li tintig Facetten on Jer de rondist komen te linden (in totaa l
achtenvijftig facetten met net grote facet van boven, de tafel en d u
collet erbij) . Engelse kasjes hebben maar tweeëndertig facetten Ci e
doven en 15 oneer) en achtkantjes tenslotte 1G (biooven en B onder) .
Daarnaast is er nog een hele reeks fantasiemodellen . 1n de figuu r
❑ p blz .
zijn enkele modellen aangegeven .
Zo krijgt men dan de edelste van alle edelstenen in zijn meest vulmaakte vorm, die aan de meest eenvoudige verlovingsring en de rijkst e
kroonjuwelen een bijzondere g lans verleent en er een permanent e
streling voor hot oog van maakt .

Bronvermelding illustratie :
De Beers Bonsoii.dated Mines Ltd, London : blz . 145 boven,
lz . 1 4+5 ,
147 ,
Hoge Raad Door Diamant, Antwerpen : omslagfoto, blz . 143, 145 onder ,
15`], 153, 155, 1' 1, 155 en 159 .
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Wilt-Wetzlar binoculaire loepen en stereoscopische microscope n

Die kwaliteitstoestellen werden voor onderwijs ,
natuurwetenschappelijk onderzoek en indus-

L 24 E

triële controle ontworpen .
r
L reeks : 9 modellen, vergrotingen van 4 to t
140 x .
Voorbeelden :
L 3 : vaste objectieven lx, oculairs 10x, hoes .
Prijs : 7 .938,- O F
L 24 E : objectieven 2x en 4x, oculairs 10x ,
hoes, opvallend veriichting en transformator .
Prijs : 12 .717,-- B F

Reeks 33 : 12 modellen, vergrotingen va n
5 tot 180x . Veel toebehoren .
Voorbeelden :
33-D-13 : objectieven lx en 3x, oculairs 10x ,
hoes, ingebouwde op- en doorvallende verlich ting

met transformator .

Prijs : 21 .546,-- B F
33-A-745 : zoom objectieven 0,7x - 4,5x ,
oculairs 10x, hoes .
Prijs : 30 .375,- B F

Wij geven tJ de bovenvermelde prijzen te r
inlichting, zonder enige verbintenis onzerzijds .
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