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ΜΔΡΟ Α΄
1.
 Γξαηζνπληέο θαη ζπαζίκαηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιίζνπ.
 Ζ δηπιή δηάζιαζε ζε έλα ιίζν
 Τν ζεκείν ηεο έλσζεο θαη ε αιιαγή ηεο ιάκςεο ζε ζύλζεηνπο
ιίζνπο.
 Τα έγθιεηζηα ζπλζεηηθνύ ηύπνπ – αδηάιπηε ζθόλε, θνπζθάιεο,
θακπύιεο γξακκέο αλάπηπμεο.
2.
1–δ
2–γ
3–β
4- α
3.





Γιχρωσκόπιο
Ηζιαλδηθόο θξύζηαιινο
Γηρξσΐθόο ιίζνο
Γπάιηλα πξίζκαηα
Παξαζπξάθηα






Μικροσκόπιο
Φνπζθάιεο αέξνο
Δμαγσληθέο γξακκέο
Μεγέζπλζε κέρξη θαη 1000Φ
Δπίπεδα ζρηζκνύ

4. VVS = very very small = πνιύ πνιύ κηθξά έγθιεηζηα
SI = small inclusions = κηθξά έγθιεηζηα
5.
1-δ
2-α
3-ε
4 - ζη
5-ε
6-β
7-γ
8–δ
6.
1. πνισηηθό θίιηξν
2. θηλνύκελν γπάιηλν ηξαπέδη
3. πνισηηθό θίιηξν
4. πεγή θσηόο
7.
Δάλ ν ιίζνο είλαη δηπινζιαζηηθόο ηόηε ην πεδίν γίλεηαη ελαιιαθηηθά
ηέζζεξηο θνξέο ζθνηεηλό θαη θσηεηλό ζε κηα πιήξε πεξηζηξνθή.
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8.





Φυσικό Ρουμπίνι
Δμαγσληθέο γξακκέο
Αλνκνηόκνξθν ρξώκα
Άιινπ είδνπο θξύζηαιινη
Δζσθιείνληα δηπιήο θάζεο






υνθετικό Ρουμπίνι
Φνπζθάιεο αέξνο
Αδηάιπηε ζθόλε
Κακπύιεο γξακκέο
Πνιύ έληνλν, νκνηόκνξθν ρξώκα

9. Οη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ ζπκθέξνπζα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθώλ ιίζσλ
είλαη:
 ην ρακειό ηνπο θόζηνο ζηελ αγνξά,
 ε γξήγνξε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ
 νη κεγάιεο πνζόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ (καδηθή
παξαγσγή).
10.
(α)





Γηακάληη – άρξσκν
Ακέζπζηνο – ιηιά
Αθνπακαξίλα – γαιάδην
Σκαξάγδη – πξάζηλν

(β) ην ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα ησλ δύν ιίζσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
θνξνπλδίνπ είλαη ην θόθθηλν θαη ην κπιε.
11.





Τν είδνο ηνπ θνςίκαηνο (CUT)
ην βάξνο ζε θαξάηηα (CARATS)
ην ρξώκα (COLOUR) θαη
ε θαζαξόηεηα (CLARITY).

12.




Ο θίλδπλνο από ηα ζπλζεηηθά, ηνπο ζύλζεηνπο ιίζνπο θαη ηηο
απνκηκήζεηο, νη νπνίνη όηαλ είλαη δεκέλνη ζην θόζκεκα κπνξνύλ
λα θαλνύλ σο θπζηθνί ή λα μεγειάζνπλ σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα
ηνπ ιίζνπ θαη έηζη λα απνδνζεί ιαλζαζκέλα κηα πην ςειή ηηκή.
Γελ ππάξρεη νξζή έλδεημε γηα ηα αθόινπζα:
Βάξνο, θνπή, ρξώκα.
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ΜΔΡΟ Β΄
13.
(α)Τν θερξηκπάξη είλαη απνιηζσκέλε ξεηζίλα (πίζζα δέληξσλ) από
κηα εηδηθή θαηεγνξία θσλνθόξσλ δέληξσλ (νηθνγέλεηα ησλ
πεύθσλ) ειηθίαο 25 – 65 εθαηνκκπξίσλ ρξνλώλ.
Τν θερξηκπάξη κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα έρεη ηελ ίδηα εκθάληζε κε
έλα θπζηθό ( έληνκα, θπζαιίδεο).
(β)
Βάψιμο: Τα θνθθηλσπά θαη θαθέ-θίηξηλα θερξηκπάξηα βάθνληαη κε
ζθνπό λα θαίλνληαη παιηά ή γηα ηελ παξαγσγή άιισλ ρξσκάησλ
θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξάζηλνπ.
Ρητίνη κόπαλ: Δίλαη ην παιαηόηεξν θαη γλσζηόηεξν ππνθαηάζηαην
ηνπ θερξηκπαξηνύ. Δίλαη απνιηζσκέλε ξεηζίλα πνιύ λεόηεξεο
ειηθίαο (100 – 1,000 ρξνλώλ) από έλα είδνο δέληξνπ πνπ επδνθηκεί
θπξίσο ζηε Ν. Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή θαη ζηε Νέα Εειαλδία. Έρεη
ηηο ίδηεο θπζηθέο ηδηόηεηεο κε ην θερξηκπάξη, αιιά είλαη πην
επαίζζεην ζηα δηαιπηηθά κέζα.
Πλαστικό: Οη πιαζηηθέο απνκηκήζεηο είλαη βαξύηεξεο από ην
πξαγκαηηθό θερξηκπάξη θαη όηαλ θανύλ δελ κπξίδνπλ αξσκαηηθά
αιιά ζαλ θακέλν πιαζηηθό πιηθό.
Γυαλί: Οη γπάιηλεο απνκηκήζεηο είλαη βαξύηεξεο, ζθιεξόηεξεο θαη
πην θξύεο ζην άγγηγκα ηνπ ρεξηνύ.
Προσθήκη εντόμων: Ζ παξνπζία εληόκσλ θαη άιισλ νξγαληζκώλ
ζην θερξηκπάξη δελ απνηειεί απόδεημε ηεο απζεληηθόηεηάο ηνπ,
εθόζνλ κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ έληνκα κε ηερλεηό ηξόπν.
14. (α) Δίλαη ε κέζνδνο ησλ βαξέσλ πγξώλ.
Ζ κέζνδνο απηή είλαη ρξήζηκε γηα κηθξά δείγκαηα. Γηα λα βξεζεί ην
εηδηθό βάξνο ελόο άγλσζηνπ ππό εμέηαζε ιίζνπ, ην κόλν πνπ
απαηηείηαη είλαη λα ηνπνζεηεζεί κε ηε ζεηξά ζε δνρεία πνπ
πεξηέρνπλ πγξά γλσζηήο ππθλόηεηαο θαη λα παξαηεξεζεί ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ιίζνπ.
Πνιιά πγξά έρνπλ θαηά θαηξνύο
ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά ηα πην ζπλεζηζκέλα είλαη δύν: ην
Βξσκνθόξκην θαη ην Ησδηνύρν Μεζπιέλην.
Ο ιίζνο ζα αληηδξάζεη κε έλα από ηνπο ηξεηο πην θάησ ηξόπνπο:
Αλ ν ιίζνο έρεη:
1.Δηδηθό βάξνο ρακειόηεξεο ππθλόηεηαο από ην πγξό
Βπζίδεηαη
2. Δηδηθό βάξνο ςειόηεξεο ππθλόηεηαο από ην πγξό
Δπηπιέεη
3. Ίδηα ππθλόηεηα κε ην πγξό
Αησξείηαη ζηε κέζε
(β) Ζ πδξνζηαηηθή κέζνδνο
15.
(α) Τν κέγεζνο ηνπ δηακαληηνύ θαζνξίδεηαη από ηε κάδα ηνπ πνπ
κεηξηέηαη ζε θαξάηηα.
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(β) Οη ηέζζεξηο θαηά ζεηξά πην ζθιεξνί θξύζηαιινη είλαη:
Γηακάληη, Κνξνύλδην, Τνπάδη, Φαιαδίαο.
(δ) Θξαπζκόο είλαη ην ηπραίν ρσξίο θαηεύζπλζε ζπάζηκν ελόο
θξπζηάιινπ.
Σρηζκόο είλαη ε δπλαηόηεηα νξηζκέλσλ θξπζηάιισλ λα
ρσξίδνληαη θαηά κήθνο ζπγθεθξηκέλσλ δηεπζύλζεσλ ,
αθήλνληαο ιίγν πνιύ επίπεδεο επηθάλεηεο
(ζη) Ηξηδηζκόο είλαη ε ζεηξά ησλ ρξσκάησλ ηεο ίξηδαο (θόθθηλν,
πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ηώδεο) πνπ παξάγεηαη από
παξεκβνιή ή δηάρπζε όηαλ ην θσο αλαθιάηαη από ίλεο ή ηε
κνλαδηθή δνκή ηνπ νπάιηνπ.
Λακπξόηεηα είλαη ν βαζκόο θσηεηλόηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο
αλάθιαζεο ηνπ θσηόο από ηηο πίζσ έδξεο ελόο θνκκέλνπ
πνιύηηκνπ ιίζνπ.
16.
(α) Έλαο θξύζηαιινο παξνπζηάδεη πιενρξσηζκό όηαλ έρεη δηπιό
δείθηε δηάζιαζεο.
(β) Τν Κπβηθό ζύζηεκα παξνπζηάδεη πάληα Μνλνρξσηζκό.
(γ) Ο δείθηεο δηάζιαζεο γηα θάζε είδνο πνιύηηκνπ ιίζνπ είλαη πάληα
ζηαζεξόο.
(δ) Οη πην ζθιεξνί πνιύηηκνη ιίζνη έρνπλ ςειό δείθηε δηάζιαζεο.
(ε) Μηα ζεκαληηθή ηδηόηεηα νξηζκέλσλ θξπζηάιισλ είλαη ε δηπιή
δηάζιαζε, όπσο απηή ηνπ ηζιαλδηθνύ θξπζηάιινπ.
ζη) Σύκθσλα κε ην θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο, ε αθηίλα
πξόζπησζεο, ε αθηίλα δηάζιαζεο θαη ε θάζεηνο βξίζθνληαη όιεο
ζην ίδην επίπεδν.
(δ) Τν δηακάληη παξνπζηάδεη πάληα έλα δείθηε δηάζιαζεο.
(ε) Τν θνξνύλδην παξνπζηάδεη πάληα δηπιό δείθηε δηάζιαζεο.
ΜΔΡΟ Γ’
17. (α) Μπαξόθ.
Έλα ζθνπιήθη πνπ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν ζρήκα εηζάγεηαη ζηνλ
καλδύα ηνπ όζηξαθνπ. Τν όζηξαθν επηζηξέθεηαη ζην λεξό γηα 3 –
7 ρξόληα, αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε.
Τν όζηξαθν αξρίδεη λα εθθξίλεη ζπλέρεηα ην αλζξαθηθό αζβέζηην
θαη λα πεξηβάιιεη ην ζθνπιήθη. Παξαγσγή θηελνύ «κπαξόθ»

Σειίδα 5 από 6

καξγαξηηαξηνύ γίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή δσληαλνύ καλδύα (πνπ
έρεη αθαλόληζην ζρήκα), ζπλήζσο από άιιν όζηξαθν.
(β) Ζ πην νξζή δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ελόο θπζηθνύ από έλα
θαιιηεξγεκέλν καξγαξηηάξη γίλεηαη κε ηε ρξήζε αθηηλώλ Φ. Οη
αθηίλεο Φ δηαπεξλνύλ ην καξγαξηηάξη θαη απνηππώλνπλ ηε δνκή
ηνπ. Σην θπζηθό καξγαξηηάξη παξνπζηάδνληαη ζπλερήο νκόθεληξα
ζηξώκαηα αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ζαλ ηελ ηνκή ελόο θξεκκπδηνύ,
ελώ ζην θαιιηεξγεκέλν καξγαξηηάξη δηαθαίλεηαη ε ζθαίξα από
κάξγαξν θαη κόλν ζην εμσηεξηθό κέξνο ηα ζηξώκαηα ηνπ
αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ.
(γ) Απνκηκήζεηο καξγαξηηαξηνύ:
1. Γπαιί κε καξγαξώδε ιάκςε ιόγσ ηεο πξνζζήθεο εηδηθήο
νπζίαο.
2. Πιαζηηθό: είλαη ειαθξόηεξν από ην πξαγκαηηθό καξγαξηηάξη θαη δελ
«ηξίδεη» ζηα δόληηα αιιά γιηζηξά.
3. Μαξγαξηηάξηα «Μαγηόξθα»: είλαη απνκίκεζε από πιηθό πνπ
βξίζθεηαη ζηα ιέπηα νξηζκέλσλ ςαξηώλ ην νπνίν ηα θάλεη λα
ηξίδνπλ ζηα δόληηα θαη λα μεγεινύλ.
4. Αηκαηίηεο: κηκείηαη ηα καύξα καξγαξηηάξηα αιιά έρεη κεγαιύηεξν
βάξνο θαη παιώδε / κεηαιιηθή ιάκςε.
18. (i) (α), (β), (γ), (δ) θαη (ζ).
(α) Έλα δηακάληη κε θεθιηκέλε έδξα.
(β) Γηακάληη κε κε θεληξαξηζκέλν ζεκείν.
(γ) Γηακάληη κε πεξηζζόηεξεο έδξεο.
(δ) Έλα δηακάληη κε ζπαζκέλε ή μεθινπδηζκέλε αηρκή.
(ζ) Γηακάληη κε ειιηπή ζπκκεηξία.
(ii)





Τν δηακάληη γίλεηαη επάισην ζην ζπάζηκν ή ζην μεθινύδηζκα.
Μεησκέλε ιάκςε.
Φακειόηεξε ηηκή.
Ζ νιηθή εζσηεξηθή αλάθιαζε δελ αμηνπνηείηαη ζην κέγηζην βαζκό.

(iii) Γηόηη κε ηελ θνπή θαπνζηόλ (cabochon) δελ αμηνπνηνύληαη πιήξσο
ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηακαληηνύ.

ΤΔΛΟΣ ΔΞΔΤΑΣΤΗΚΟΥ ΓΟΚΗΜΗΟΥ
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