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et element koolstof komt voor in verschillende structuren
met verschillende eigenschappen. Zo zijn houtskool en
roet voorbeelden van koolstof met een amorfe, vormeloze
verschijningsvorm. Grafiet en diamant zijn twee kristallijne
vormen van koolstof, waarbij de atomen zijn geordend in
een kristalrooster. Een vierde kristallijne verschijningsvorm
van koolstof omvat de fullerenen, waarvan buckyballs en
nanobuisjes de bekendste voorbeelden zijn. De kristalvorm
van deze fullerenen vertoont veel overeenkomsten met
die van grafiet. Beide bestaan uit lagen van zesringen,
die bij grafiet parallel liggen en bij fullerenen geordend
zijn in de vorm van een bol, ellipsoïde of buis en soms
aangevuld met vijf- of zevenringen. Hoewel grafiet en
tillen (de geleidingsband) waar het zich
vrij kan bewegen, moet een bandkloof
van minimaal 5,5 elektronvolt worden
overbrugd. De benodigde energie komt
overeen met straling met een golflengte
van 225 nm of lager. De energie van zicht
baar licht, met een golflengte van ruwweg
tussen 400 en 800 nm, is onvoldoende
om het niveauverschil te overbruggen.
De lichtdeeltjes worden dus niet door de
diamant geabsorbeerd en kunnen er vrij
doorheen vliegen. Dat geeft diamant het
uiterlijk van een helder, kleurloos kristal.
De spectaculaire schittering die zo ken
merkend is voor diamanten ontstaat door
de hoge brekingsindex voor licht van 2,4.
Licht dat eenmaal is binnengedrongen
wordt via de diamantfacetten vele malen
inwendig weerkaatst voordat het de dia
mant weer verlaat. Net als in een prisma
waaiert dit licht dan uiteen in zijn licht
spectrum.

diamant chemisch gezien grote overeenkomsten vertonen,
verschillen ze in de praktijk als hemel en aarde. Zo is diamant
doorzichtig en het zwarte grafiet totaal niet. Diamant is met
zijn driedimensionale roosterstructuur een van de hardste
materialen op aarde, terwijl grafiet zacht is en een goed
smeermiddel is. Het smerende karakter komt voort uit de
vlakke lagen die gemakkelijk over elkaar heen kunnen glijden.
Diamant is een uitstekende elektrische isolator, terwijl grafiet
elektriciteit juist goed geleidt. Frappant is overigens wel dat
aan het aardoppervlak – dus bij ongeveer 1 atmosfeer en
kamertemperatuur – grafiet stabieler is dan diamant. De
omzetting van diamant naar grafiet verloopt echter extreem
langzaam, zodat je er in de praktijk niets van merkt.
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andere diamant. Eerst worden onzuiver
heden en insluitsels verwijderd (het ‘klo
ven’) waarna de steen achtereenvolgens
wordt gezaagd, gesneden en geslepen.
Bij het zagen worden de twee piramiden
waaruit een octaëder bestaat van elkaar
gescheiden. Tijdens het snijden krijgt de
steen de juiste vorm en tot slot worden de
facetten op de steen geslepen. Voor een
goed eindresultaat moet de slijpvorm aan
bepaalde parameters voldoen. Zo heeft het
bovendeel van een briljant (de bekendste
slijpvorm met de hoogste lichtreflectie)
minimaal 32 facetten en het benedendeel
minimaal 24 facetten.
De kwaliteit en waarde van een diamant
hangen af van de vier C’s: cut, clarity,
carat en color, ofwel slijpvorm, zuiverheid,
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r bestaan vele verschillende slijpvormen, afhankelijk van de ligging en samenstelling van
de facetten. Ronde stenen, briljanten, zijn het
populairst en hebben de ultieme vorm omdat het
licht optimaal wordt weerkaatst en de schittering
in de steen het grootst is. Andere vormen zijn
bijvoorbeeld vierkant, smaragd, ovaal, hart, peer
en kussen. De slijpvorm bepaalt de breking en
verstrooiing van het licht.		
|
karaat en kleur. Het vakmanschap van de
bewerker bepaalt de slijpvorm: de facetten
moeten heel precies op elkaar aansluiten.
Behalve de beroemde briljant zijn er vele
andere slijpvormen. De zogeheten iceflower is bijvoorbeeld een ronde diamant
met aan beide zijden strakke facetten die
eindigen in een punt, waardoor er een
prachtige schittering ontstaat. De zuiver
heid wordt door een specialist vastgesteld.
Als die onder een tienmaal vergroten
de loep geen insluitsels kan ontdekken,
krijgt de steen de kwalificatie ‘loepzui
ver’. Aangezien grote diamanten met een
hoger gewicht zeldzamer zijn dan kleine
stenen, zijn diamanten met een hoog
karaat onevenredig veel meer waard.
Diamant wordt in diverse kleuren
gevonden variërend van licht geel en
groen tot rose en rood. Maar gekleurde
diamanten zijn zeldzaam en daarom ook
erg kostbaar. Meestal zijn de stenen kleur
loos. In diamantjargon heet dat wit, dat
weer wordt onderverdeeld in tinten zoals
exceptioneel wit of extra wit.
|

op de schaal van Mohs

De vier C’s
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ngeveer 20 procent van al het
natuurlijke diamant is bruikbaar als
sierdiamant, maar de ruwe steen moet
daarvoor wel vakkundig worden bewerkt.
Omdat diamant het hardste materiaal is
dat in de natuur voorkomt, kan bewer
king alleen door gebruik te maken van
instrumenten met diamantpoeder of een
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Een mineraal met hardheid vanaf 7 wordt edelsteen genoemd.

