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Lektion 11. Klarhedsgraduering. 

Introduktion. 

Klarhedsgraduering er nok det sværeste koncept at forstå som studerende og at formidle som lærer. Ikke 

fordi teorien er svær at forstå. Heller ikke at færdighederne for at kunne graduere er svære at opnå. Det 

kræver erfaring, javel men det er ikke den højere videnskab. Tværtimod. Men fordi diamantindustrien er 

blevet så fokuseret på at tale om klarhed, som om det var den vigtigste part af diamantgraduering. Det er 

det ikke, det er den mindst vigtige, men det er svært at få studerende til at få fokus væk fra det, fordi de 

fleste studerende allerede har lidt kendskab til diamanter fra bøger, handlere, auktioner, Internettet, m.m. 

og derigennem er blevet fodret med vigtigheden af diamantens klarhed. 

Klarhedsgraduering er den mindst vigtige overvejelse ved graduering af diamanter. Det er meget mindre 

vigtigt for diamantens skønhed end graduering af slibning, og det er meget mindre vigtigt for diamantens 

skønhed end graduering af farven.  

Men da klarhedsgraduering er det letteste at demonstrere og det letteste for forbrugeren at forstå, så er 

graduering af klarhed populært, da alle uden større indsigt derved tror, at de ved hvordan man graduerer 

diamanter. 

Så det er populært og ikke særligt svært. Det eneste problem er, at jeg sidder her og du sidder hvor du nu 

sidder. Og jeg kan ikke give dig en stak diamanter, et mikroskop og andre instrumenter og forklare dig 

specifikt, hvordan du graduerer en specifik diamant. 

Men jeg kan give dig de teknikker, der er nødvendige for at du på egen hånd kan graduere diamanter og 

det med så meget præcision, at du sagtens vil være i stand til, ved hjælp af træning, at kunne 

klarhedsgraduere diamanter. 

Sektion 1: Omgivelser 

Først og fremmest kræves den rette belysning. Der er 2 typer af lys, som er nødvendige for at kunne 

klarhedsgraduere diamanter. 

Dark field belysning og overhead belysning. Og begge har deres funktion. 

For at kunne se inde i en diamant skal man bruge ”dark field” belysning. Det kan opnås enten ved at bruge 

en dark field lup eller dark field basen på et gemmologisk mikroskop.  

Billedet til højre viser en dark fieldlup med lygte til at oplyse dark 

fieldluppen. 
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Den sørger for, at lyset transporteres rundt i siderne og igennem stenens sider,så stenen bliver oplyst 

indefra uden at lyset bliver reflekteret i stenens overflade.  

En anden metode er at bruge et gemmologmikroskop, som vist på 

billedet til højre, og som er mit eget mikroskop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det virker på samme måde ved, at stenen placeres over en oplyst ”kasse” med sort bund hvor lyset trænger 

ind i stenen fra siden. Set på billedet som en rund sort cirkel. 

Dark field belysning er nødvendigt for at kunne se inde i en diamant. Uden dark fieldbelysning vil overflade- 

fejl synes som interne fejl. Både overfladefejl og interne fejl er vigtige at identificere ved 

klarhedsgraduering, men man skal kunne se forskel på dem, af hensyn til identifikation af fejl. Lad os se på 

nogle eksempler for at se hvorfor det har betydning. 

Se på billedet nedenunder. Diamanten er fotograferet med overhead lys. Læg mærke til at lyset har svært 

ved at trænge ind i diamanten, og lyset nærmest spejler i tavlen. Derved ses alle fejl på overfladen og større 

fejl lige under overfladen, men lyset trænger ikke helt ind i diamanten og afslører ikke, hvad der skjuler sig 

inde i diamanten, hvor den virker rimeligt ren.  
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Næste billede er den samme diamant fotograferet med dark field belysning. Og nu er situationen helt 

anderledes. Med dark field belysning kan vi gå ind i diamanten og se, hvad der skjuler sig der. Og her ser vi 

klart, angivet med røde ringe, at diamanten har en del indeslutninger inde i stenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med de 2 billeder har vi et samlet billede af diamantens indeslutninger og fejl. Så begge belysninger er 

absolut nødvendige for at kunne klarhedsgraduere en diamant. 

Så husk at reglen er, du behøver dark field belysning for at kunne se inde i diamanten og overhead lys for at 

kunne se overfalden af diamanten. Begge hver for sig, aldrig sammen. 

Et andet vigtigt perspektiv du skal vide er, når du kigger ind i en diamant ser du en 3 dimensional verden. 

Derfor skal du rotere stenen og undersøge den fra alle retninger, med begge lys kilder.  

En af grundene, til at det er nødvendigt at rotere diamanten 360 grader, er at undgå reflekterede 

indeslutninger, med risiko for at notere den samme indeslutning 2 eller flere gange. På grund af lysets 

refleksion i facetterne vil man ofte komme ud for, at en indeslutning ”kopieres” fra et sted i diamanten til 

andre steder i diamanten. Det er optisk bedrag og kan undgås ved netop at undersøge den samme 

indeslutning fra forskellige vinkler. 

Når du kigger på en diamant i et mikroskop, vil der altid være støvpartikler på diamanten. Uanset hvor 

meget man renser den, vil den vise støvpartikler under mikroskop. Her er det vigtigt, at du er opmærksom 

på, ikke at graduere støvpartikler som indeslutninger. Jo mindre diamanter jo mere kritisk er det for 

gradueringsresultatet.   
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Sektion 2: Samme brillans til forskellige priser. 

Lad mig starte med at forklare hvorfor klarhedsgraduering er den mindst vigtige faktor ved graduering af 

diamanter. Som du senere vil lære, er reglen, at alle diamanter gradueret som SI2 eller bedre kræver 

forstørrelse for at kunne se indeslutninger. Du er måske allerede ved at fange min pointe. Men lad mig 

uddybe det yderligere. Alt under SI2 vil være synligt med det utrænede øje. SI2 og over (bedre) vil være 

usynligt med det utrænede øje og vil kræve forstørrelse for at kunne observere indeslutninger.  Hvor tit 

render man rundt med lup, så du kan vise dine venner og andre de fejl, der er i diamantringen man bærer? 

Hvad med aldrig? Så hvis en person har en diamantring i SI1, og en anden har en diamantring i VVS1, er der 

ingen der kan se forskel, med mindre man render rundt med en god lup, eller man render rundt med et 

gradueringscertifikat på diamanten, man kan vise. Ingen af delene er særligt sandsynlige. 

Så hvad er den reelle forskel mellem den en SI1 diamant og en VVS1 diamant. PENGE. Og i nogle tilfælde 

mange penge. Og de fleste af de penge afgøres af klarhedsgraden, som ingen alligevel kan se forskel på.  

Og lad os bare være ærlige her. Grunden til at bære rundt på diamantsmykker og gerne så store som 

mulige er overvejende en ting. At andre kan se den, når man møder folk. Diamanter bæres ikke på 

indersiden af jakken, men hvor flest mennesker kan beundre den. Diamanten er beregnet for en ting. At 

vise hvad man har råd til, eller at manden viser, hvor meget han har råd til at forkæle en kvinde.   

Og en dårlig sleben diamant, der virker mælkeagtig og som ikke reflekterer lyset i diamanten viser jo ikke 

det. Og en off white diamant skinner jo ikke gennem rummet til en fest. Men en SI2 diamant viser sig ligeså 

smuk som en VVS1 diamant og koster væsentligt mindre. 

Derfor er klarhedsgraduering det mindst vigtige ved graduering af diamanter. 

Nu tænker du måske, at det var så det, lad os bare køre let hen over klarhedsgraduering, når det nu ikke er 

så vigtigt. Men det går ikke. Mest fordi det er vigtigt, når nu klarhedsgraden er så afgørende for prisen, at 

en korrekt klarhedsgraduering er absolut nødvendigt for at sikre, at man får det man betaler for, uanset om 

det kan ses med det utrænede øje eller ej. 

Sektion 3. Regler for forstørrelse. 

Da jeg ikke kan lægge en håndfuld diamanter med VVS1 klarhed i hånden på dig, som du kan se på, kan jeg 

gøre det næstbedste. Jeg kan fortælle dig, hvordan en VVS1 diamant vil se ud. Og hvis du følger de regler 

du lærer her for klarhedsgraduering af diamanter, vil du opdage hvor hurtigt og hvor let, du vil blive god til 

at klarhedsgraduere. Studer det grundigt. Det vil helt sikkert blive en del af eksamen. 

Den første regel, der gælder, er, hvor stor forstørrelse vi graduerer efter. Diamanter bliver korrekt 

gradueret ved 10 x forstørrelse. Det er tradition og har været gældende regler siden klør konge var knægt. 

Men det er sjældent brugt således i praksis heller ikke blandt de store laboratorier. De fleste graduerer ved 

at bruge et mikroskop på 60 x forstørrelse og blæser forstørrelsen helt op for at se, hvad man kan se og 

kører derefter ned på 10 x forstørrelse og graduerer den så. 

Problemet er tydeligt. Man kan se meget mere i 60 x forstørrelse end 10 x forstørrelse. Og indeslutninger 

og fejl, som man aldrig ville vide eksisterede i 10 x forstørrelse ses nu i 60 x forstørrelse. Når man så går ned 
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på 10 x forstørrelse igen, ved man hvor fejlene er og ser måske noget, man aldrig ellers ville have set. Men 

det er ofte måden det gøres på, selv om det ikke er efter reglerne. 

Sektion 4: Plottekort 

Inden vi starter med at studere de forskellige klarhedsgrader, er du nødt til at kende brugen af plottekort. 

Et plottekort er en metode til at notere indeslutninger og fejl på skrift, ved at plotte fejl og indeslutninger 

ned på en skitse af en diamant, til brug for identifikation af diamanten og til brug for den endelige 

graduering af klarheden. 

For nogle er det let, for andre er det svært. For det skal være nøjagtigt. Hvis man sløser med dette, vil de 

faktiske karakteristika i diamanten ikke svare til plottekortet i certifikatet, og derved kan der opstå store 

problemer. 

Plottekortet er vigtigt for 2 ting. Stadfæstelse af klarheden og identifikation af diamanten. Husk det. 

Hvis du vil bruge denne uddannelse til at beskæftige dig med vurdering og certificering af diamanter, er det 

vigtigt du forstår, at hver diamant er forskelligt indvendig. Det er ligesom et fingeraftryk. Og derfor er 

identifikation af en specifik diamant afgørende i forsikringssager eller ved sager om ombytning. Jeg kan 

godt fortælle, at det er sket mere end en gang, at en diamant er blevet ombyttet mens smykket har været 

til reparation, for desværre findes svindel alle steder. Og da de fleste ikke har laserindskrift i sine 

diamanter, er et plottekort det næstbedste til at identificere diamanter. Og et plottekort vil også være det 

bedste for identificering af genfundne tidligere stjålne diamanter. 

Det sværeste ved at tegne et plottekort er ikke at sætte nogen punkter og streger. Det sværeste er at 

overføre den skadelige indflydelse, indeslutningerne har på diamanten generelt. Sagt på anden måde, være 

i stand til at differentiere plottingen, så man ud fra plottekortet kan se de forskellige typer indeslutninger 

og deres indflydelse på diamanten. 

Hvordan gør man det? Ulempen er, at vi ikke kan øve dette sammen, for selv om der er mange fordele ved 

at du sidder hjemme i din stue og uddanner dig i stedet for at møde i et klasselokale på et specifikt 

tidspunkt, så kan jeg ikke vise dig hvordan man gør mens vi sidder overfor hinanden. Men til gengæld kan 

jeg lære og vise dig, hvordan et plottekort ser ud ved de forskellige klarhedsgrader. Og når du har fået 

forståelse af teknikken, vil du hurtigt blive i stand til at udføre det selv. 

Der er 2 vigtige ting du skal vide omkring brugen af et plottekort. Alt indeni diamanter plottes med rødt, og 

alt på overfladen plottes med grønt. Alt, hvad du kan se gennem tavlen eller toppen, kan også ses gennem 

pavillonen. Af den grund skal alt, som ses gennem tavlen eller toppen, plottes på diamantens overflade på 

kortet, og det, som kun kan ses gennem pavillonen, plottes på diamantens pavillon på kortet. 

For forståelse af denne teknik og for at forstå graduering af klarhed vil vi i denne lektion kun beskæftige os 

med plotting af overfladen. Det vil give dig en god basisviden for selv at kunne plotte korrekt. 

Og lige til sidst, hvis du ser et certifikat med plottekort fra de større laboratorier, så er det kort du ser typisk 

en forsimplet version. Det rigtige plotting resultat beholder de selv for senere identifikation, hvorimod 

kortet til forbrugeren typisk ser lidt mindre voldsomt ud, simpelthen for ikke at skræmme forbrugeren. Der 

kan være mange indeslutninger i en diamant, og de kan se væsentligt voldsommere ud i forstørrelse end 
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man vil kunne se med det blotte utrænede øje. Så de beholder det ”rigtige plottingkort” selv, og giver en 

forsimplet version til forbrugeren. Det skal du vide og bruge i dine overvejelser, hvis du selv skal beskæftige 

dig med graduering af diamanter. Og lad os så se på plottingkort ved de forskellige grader. 

Sektion 5: Klarhedsgraduering. 

 

En fejlfri (flawless) diamant er en diamant, som ikke har synlige indeslutninger 

i 10 x forstørrelse og at det er konstateret ved at undersøge diamanten i lang 

tid, min. 15 minutter. Det vil sige, hvis du undersøger den i lang tid og absolut 

ingen fejl finder, så er den fejlfri. Betegnelsen forkortes FL. Den har måske 

nogle fejl på overfladen eller en meget lille ”natural” på rondisten. I det 

tilfælde vil diamanten betegnes som intern fejlfri ”Internal Flawless” som 

forkortes IF. Som nævnt før er observationen i 10 x forstørrelse. Blæser jeg 

forstørrelsen op til 90 x i mit Meija mikroskop, vil jeg helt sikkert finde fejl. 

Men husk, at det ikke vil være en korrekt graduering at medtage fejl og 

indeslutninger, der kan kun ses i en forstørrelse større end 10 x forstørrelse. 

Diamanter er ikke sjældne, slet ikke, men jeg kan fortælle, at en fejlfri FL eller IF diamant er sjælden. Meget 

meget sjælden. Og er man ikke trænet graduerer, og er ens udstyr ikke tip top, skal man ikke smide om sig 

med fejlfri klarheds attester. For det er store penge, det drejer sig om. 

 

En VVS1 (Very Very Slightly Included 1) er en diamant, som kun har en lille 

spot af en indeslutning eller lignende og som først er synligt efter at have 

undersøgt diamanten i lang tid. Du har flere gange hørt mig tale om tiden 

for at finde eller ikke finde en indeslutning. Det er vigtigt. Tiden, det tager 

for at finde en indeslutning, har direkte indflydelse på graden af 

gradueringen. Jo længere tid det tager at finde en indeslutning, jo mindre 

indflydelse har det på nedgraduering af graden. Så ved graduering skal du 

se på 3 faktorer. 1. Størrelsen på indeslutningen. 2. Lokaliteten af 

indeslutningen og 3. Tiden det tager at finde indeslutningen. Ved en VVS1 

klarhed der er kun en indeslutning, det tager lang tid at finde den og    

indeslutningen er på ydersiden af diamanten, langt væk fra tavlen og tæt på 

rondisten. 

Det er vigtigt at notere for VVS1 og VVS2, at graden er meget snæver. Der er kun plads til henholdsvis en og 

to meget små indeslutninger for at få en VVS betegnelse. Det betyder, at der kun er meget få diamanter, 

der kan opnå en VVS grad. Det vil du lære, efterhånden som vi bevæger os længere ned af skalaen. 
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En VVS2 (Very Very Slightly Included 2) er en diamant, som kun har en lille 

spot af en indeslutning eller lignende og som først er synlig efter at have 

undersøgt diamanten i lang tid og som er tættere på tavlen end en VVS1 

uden at være i tavlen eller som har 2 små indeslutninger tæt på rondisten 

og som først er synlig efter at have undersøgt diamanten i lang tid. 

 

 

 

 

Betydning af tid og placering er også vigtig, når vi bevæger os ind i VS 

graderne. VS1 (Very Slightly Included1) er diamanter, som har 

indeslutninger, der tager flere minutter at finde i 10 x forstørrelse, men 

når de først er fundet, vil være lette at finde igen. Indeslutningerne kan 

være alle typer indeslutninger og kan være større end de meget små ”pin 

points” i den højere VVS grad.  For at kvalificere til en VS1 grad skal 

indeslutningerne være placeret i yderkanten tæt ved rondisten. 

     

 

VS2 (Very Slightly Included2) vil have indeslutninger af samme størrelse 

som VS1, men vil være tættere på tavlen eller endda indenfor tavlen, eller 

have større og flere indeslutninger i yderkanten af diamanten. På VS2 

diamanten vil det stadig være noget svært at finde indeslutningerne, og 

det vil tage nogle minutter for en graderer at finde dem i 10 x forstørrelse, 

men er de først fundet, er de lette at finde igen.  

Så forskellen mellem VVS og VS er størrelsen på indeslutninger, antallet af 

indeslutninger og tiden, det tager at finde dem og genfinde dem. 

Jeg ved det er let at læse og forstå. Og hvis du husker og bruger disse regler, vil du finde, efter øvelse og 

praktisk erfaring, at praktisk graduering ikke er så svær. Ja det kræver selvfølgeligt træning, men det er ikke 

den højere videnskab at klarhedsgraduere diamanter så længe man husker og arbejder efter disse regler. 

VS-graden er det stadig kun et fåtal af diamanter, der kan opnå. 
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SI1 (Slightly Included1) vil have indeslutninger, som er lette at se i 10 x 

forstørrelse, men som man ikke kan se med det blotte øje (eye clean). 

Når du hører betegnelse (eye clean) er det under forudsætning af, at den er 

undersøgt med det utrænede øje men med et 20/20 syn. Det vil sige, at hvis 

du ikke kan se ud over din næse med dine øjne går den altså ikke at 

graduere diamanten som SI. For godt nok er diamanten eye clean med dine 

øjne, men hvis dine øjne ikke er 20/20, går den ikke. Derfor på med 

brillerne, så du også opnår 20/20 syn, inden du graduerer. 

Indeslutningerne kan være større indeslutninger, som let ses med 10 x forstørrelse. De større 

indeslutninger skal dog være udenfor tavlen.  Det vigtigste at huske på ved en SI1 grad er, at 

indeslutningerne let kan ses med 10 x forstørrelse, men må ikke kunne ses med det utrænede øje, der har 

20/20 syn. Større indeslutninger skal være uden for tavlen, mindre kan være indenfor tavlen. 

 

SI2(Slightly Included2) er den grad med den største variation. Kort fortalt 

kan man sige at en SI2 er en diamant, der ikke kan gradueres som en SI1, 

men hvor man stadig ikke med det utrænede 20/20 syn kan se 

indeslutninger.  Diamanten skal altså stadig være ”eye clean”, hvilket 

betyder, at der skal forstørrelse til at se indeslutninger. 

Og nu opstår der et problem. I de seneste år har der i branchen floreret en 

GIA ”18 inch”( ca. 50 cm) regel. Hvad den regel betyder er, at hvis man 

med det utrænede øje ikke kan se indeslutninger på en 18 inch afstand, er 

det en SI2. Jeg har set flere GIA certifikater, som faktisk var gradueret efter den regel som SI2, for tog man 

diamanten tæt til øjet, kunne anes indeslutninger. Hvor og hvornår denne regel er opstået, må guderne 

vide. Den er ikke officiel, og hvis man ringer til GIA for at tale med den, der har bestemt dette, ender man i 

en evig telefon kø. Men regelen er opstået og bruges i markedet, og GIA har certificeret i henhold til den. 

Og jeg syntes det er et problem. 

Så reglen er, at hvis du med normal afstand (50 cm), som typisk er den afstand fra øjet til ringen på 

fingeren, med det utrænede øje ikke kan se indeslutninger kan den stadig gradueres som en SI2 

Så nu ved du det, selv om det ikke er en regel, jeg vil foreslå du efterlever, så længe den ikke er officiel. 

Derfor brug den officielle regel, som også vil være den korrekte til eksamen. 

SI3. Vi er nødt til at diskutere denne grad. Der er en del kontravers omkring den, og den er ikke anerkendt 

af GIA og andre større laboratorier. Alligevel findes den i markedet, og den optages mere og mere blandt 

handlende. Det ses også ved, at Rapaport-listen nu også har den med i sine grossistprisopgørelser, som er 

de grossistpriser de fleste, der beskæftiger sig med forsikringsvurderinger, bruger som grundlag for 

beregning af forsikringsværdi. 

Si3 graden blev opfundet af Tom Tashey, da han arbejdede for EGL i Los Angeles i begyndelsen af 1990erne. 

Hans oprindelige intention var at opdele SI2 graden, som har en stor variation således, at den dårligste 
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halvdel af SI2 i stedet blev til SI3. Men det ramte ham som en boomerang. For i stedet for at SI2 blev 

opdelt, skete der det, at markedet ophøjede de bedre I1 diamanter til SI3. Alene for at sælge I1 diamanter i 

den langt finere SI kvalitet.  

Den største grund til det ikke lykkedes for Tom Tashey var, fordi der ikke fra starten var angivet et nøjagtigt 

regelsæt for, hvorledes en SI3 blev gradueret. Der var simpelthen ikke nedfældet en standard for, hvordan 

en SI3 diamant blev gradueret.  

  

Fra nu af bliver det en del lettere, selv om diamanterne bliver en del grimmere. Primært fordi reglerne for 

I1, I2 og I3 er lige ud af landevejen. 

I1 (included 1) graden er for diamanter, der har indeslutninger, der kan ses 

med det blotte øje, men som ikke i betydeligt omfang har negativ indflydelse 

på diamantens skønhed eller diamantens holdbarhed. Med andre ord, du kan 

se indeslutningerne men ikke i sådan en grad, at det er det dominerende, når 

du kigger på diamanten, og indeslutningerne ikke vil få diamanten til at gå i 

stykker ved almindeligt brug. 

 

I2 (included 2) graden er lidt anderledes end I1. Du ved allerede, at du har en 

diamant med synlige indeslutninger. Kriteriet for en I2 er, at hvis diamanten 

har indeslutninger i betydeligt omfang som har negativ indflydelse på 

diamantens skønhed eller diamantens holdbarhed er gradueringen en I2. 

Altså hvis indeslutningerne fanger øjet, så det dominerer diamanten, eller 

indeslutningerne kan risikere at få diamanten til at flække eller blive skåret 

ved almindeligt brug eller ved fatning i et smykke er det en I2. 

Så husk at I2 graden indbefatter betydningsfuld indflydelse på skønhed eller 

holdbarhed. 

 

Kriteriet for en I3 (included 3) er, at hvis diamanten har indeslutninger i 

betydeligt omfang, som har negativ indflydelse både på diamantens skønhed 

og diamantens holdbarhed er gradueringen en I3.  

I3 diamantgraduering indbefatter altså et både og, modsat I2 som er et enten 

eller. 

Studer disse grader omhyggeligt. Du kan være sikker på at de vil være med i 

den afsluttende eksamen. 

Modsat farvegraduering så er de danske klarhedsgradueringsgrader næsten det samme som den 

internationale. Den eneste forskel er I-graderne, der på dansk kaldes P1, P2 og P3 (pikeret). 
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Sektion 6: Typer af indeslutninger. 

Lad os se på hvilket typer indeslutninger du kan finde i en diamant. Det første jeg godt vil aflive er myten 

om kulstof-(carbon)indeslutninger. Man ser overalt i branchen, også fra professionelle, sorte indeslutninger 

beskrevet som kulstof indeslutninger. Der findes ikke noget, der hedder kulstof (carbon)- indeslutninger. 

Det er nemlig fysisk umuligt. Lad mig forklare hvorfor.  

Du har allerede lært, at varmen og trykket, der kræves for at få kulstof til at krystallisere, er enormt. Og hvis 

betingelserne er til stede, hvor både temperatur og tryk er tilpas til at få kulstoffet til at krystallisere, kan 

det ikke krystallisere noget af kulstoffet og efterlade noget af det ikke krystalliserede i samme omgivelser 

med samme betingelser. Og slet ikke inde i det krystalliserede kulstof. Temperaturen og trykket er 

simpelthen for stort. Og det ville kræve, at bitte små lommer af meget mindre temperatur og tryk ville være 

i samme position, hvor kulstoffet krystalliseres rundt om det ikke krystalliserede kulstof. Det sker bare ikke. 

Så når du hører, at nogle kalder indeslutningerne i en diamant for kulstof- eller carbon-indeslutninger, ved 

du, at det simpelthen ikke kan forekomme. 

Lad os se på nogle typer af krystalindeslutninger i diamanter.  

Nedenfor ser du et billede af en diamant med sorte indeslutninger, der typisk kaldes carbon-indeslutninger. 

Disse indeslutninger kan f.eks. være garnet (granat)-krystaller, zirkonkrystaller eller andre typer ædelstene, 

der formes sammen med diamanter i det diamantbærende kimberlit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor ses grossularit garnets fragmenter som indeslutninger i en diamant.  
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Nedenfor en anden type garnet fragmenter som indeslutninger i en diamant.  
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Den næste type indeslutninger er årelignende indeslutninger. Det kan være mange forskellige ting, men 

typisk er det bitte små frakturer i diamanten, der opstod ved krystallisering af diamanten. 

Nedenfor ses eksempler på dette. 
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Den næste type er sammenkoblede indeslutninger, som også er bitte små frakturer, der er opstået ved, at 2 

diamantkrystaller ved dannelse er vokset sammen på det samme fysiske område, med det resultat at det 

har efterladt en række halelignende små frakturer. I forstørrelse vil det ligne årelinjer på grund af den hvide 

refleksion fra dark field belysning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse typer af stressrelaterede fejl i diamanten kan nogle gange bryde diamantens overflade og være fyldt 

med jernoxid, hvilket kan give en rødlig farve, som kan narre utrænede graduerere til at tro, at det er en 

diamant med ”fracture filling”. 

Skylignende indeslutninger er simpelthen bitte små (pin points) krystaller samlet i et område, der ligner en 

sky.  

Ses tydeligt på nedenstående billeder.  
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Nogle gange kan de være så små at de kan være svære at se, men under fluorescerende lys fremtræder de 

tydeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nål lignende indeslutninger er meget tynde og aflange krystaller inde i diamanten. Ses nedenunder 

forstørret op 90 x for bedre illustration. 
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Fjerlignende indeslutninger er i virkeligheden brud, frakturer inde i diamanten. Men overfor forbrugeren 

lyder fjerindeslutninger mere spiseligt end brud. Men lad dig ikke narre. Disse brud i diamanten kan 

potentielt være farlige for diamantens holdbarhed. På plottingkortet er de angivet med røde linjer, og hvis 

de er større og sidder tæt på ydersiden, eller hvis de bryder overfladen, angivet med grønt på 

plottingkortet, er der stor risiko for, at de kan få diamanten til at flække ved f.eks. fatning i et smykke. 

Nedenstående eksempler er tydelige. 
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Sektion 7. Et sidste ord. 

Før vi begynder på at øve klarhedsgraduering så lad mig slå det fast. Det kræver øvelse at graduere korrekt. 

Du har her fået teorien og teknikkerne, men kun ved selv at øve på rigtige diamanter vil du blive en god 

graduerer. Og selv dygtige og meget erfarne graduerere slås om specifikke gradueringsgrader. Selv store 

laboratorier slås om gradueringer, f.eks. mellem VS2 og SI1. Alt er ikke altid sort og hvidt. Men hvis du 

husker og arbejder efter de retningslinjer, du har lært her, vil du have grundlaget for at blive en dygtig 

graduerer.  

Forsøg at få fat i så mange diamanter som muligt. Er du heldigt at arbejde f.eks. på et auktionshus eller har 

du diamanter i din samling af smykker og ædelstene, så er du godt på vej. Jo flere jo bedre for det kræver, 

som alt andet øvelse, og vedvarende øvelse. Det er ikke som at cykle. Når først det er lært sidder det. Det 

er mere som at spille klaver. Øver man ikke, mister man taget og fornemmelsen for det. Nuvel man kan 

stadig noderne, men fingrene løber ikke så let hen over klaveret. Det samme er det med graduering.  

Og lad os så komme i gang med at øve. 
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