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LUUMÄEN JALOBERYLLIN SULKEUMATUTKIMUS,

GEMMOLOGISET OMINAISUUDET JA KUVAOPAS TYYPPISULKEUMISTA

Kari A . Kinnunen 1991

Tiivistelmä

Luumäen jalokiviluokan beryllinäytteistä on tutkittu fluidisulkeu-

mat, mineraalisulkeumat ja määritetty gemmologisia ominaispiir-

teitä . Primaarit fluidisulkeumat homogenisoituvat 370-390°C lämpö-

tilassa . Niiden suolapitoisuus on 7,3-7,5 NaCl ekvivalenttia

painoprosenttia . Fluidin tiheys on noin 0,7 . Painekorjattu (0,2-

1,0 kb) Luumäen jaloberyllin syntylämpötila on 400-490°C .

Gemmologiset ominaisuudet eivät merkittävästi eroa ulkomaisesta

vihreästä beryllistä . Luumäen jaloberyllille ominaisia ovat kui-

tenkin primaarien ja eräiden pseudosekundaarien fluidisulkeumien

ympärillä lähes aina tavattavat rikkoutumiskehät, ns . dekrepi-

taatiorakenteet . Niitä voi pitää gemmologisena tyyppituntomerkki-

nä . Nämä piirteet ovat usein jo kymmenkertaisella lupilla tai

jalokivimikroskoopin suurennoksilla erottuvia . Tyyppisulkeumista

on koottu tämän raportin loppuun kuvaopas gemmologien käytännön

työskentelyn tueksi ja tieteelliseksi pohjaksi .

Johdanto

Luumäen Kännätsalon jaloberylli on harvoja Suomesta löytyviä

viistehiontaan soveltuvia todellisia jalokiviä (Kuva 1) . Tästä

syystä sen sulkeumien ja muiden gemmologisiin tunnistustarkoi-

tuksiin soveltuvien ominaisuuksien määrittäminen on tärkeää .
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Sulkeumien avulla voidaan eräissä tapauksissa tunnistaa eri löytö-

paikkojen jalokivet ja useimmiten erottaa ne nykyisin yleisistä

synteettisistä ja jäljitelmäkivistä . Sulkeumatutkimus Luumäen

beryllistä on katsottu erityisen tärkeäksi, koska tämä kotimainen

materiaali maksaa kotimaisessa jalokivikaupassa hiottuna lähes

kymmenkertaisesti sen mitä vastaava ulkomainen aines . Hiotuista

kivistä pitäisi siten kyetä määrittämään niiden alkuperä ; siis

ovatko ne varmasti kotimaisia vai mahdollisesti ulkomaisia .

Luumäen jaloberyllin fluidisulkeumat ovat myös tieteelliseltä

kannalta mielenkiintoisia . Niistä saadaan tietoa rapakivessä

muutoin harvinaisten pegmatiittien kiteytymisen monimutkaisista

loppuvaiheista . Lisäksi fluidisulkeumatutkimukset ovat kansainvä-

lisessä tieteellisessä kirjallisuudessa yhä harvinaisia jaloki-

viluokan kiteistä .

Löytöhistoria

Kännätsalon jalokivipegmatiitti sijaitsee Luumäen kunnassa Jur-

valasta Huuhtsaloon kulkevan tien varrella (karttalehti 3131 12 ja

3133 03, koordinaatit X 3540, Y 67280) . Pegmatiittiesiintymä

löytyi tietöiden yhteydessä jo 1940-luvulla . Ensimmäiset jalobe-

ryllit löysi Kauko Sairanen tosin vasta vuonna 1982 . Kauko Saira-

nen, Risto Pitkänen ja Matti Lång ovat harjoittaneet esiintymällä

pienimuotoista kaivostoimintaa vuodesta 1987 alkaen . Jaloberylliä

on louhokselta saatu tähän mennessä 10-15 kg (Kuva 1) . Pitkänen

(1991) on selostanut seikkaperäisesti Kännätsalon jalokivipeg-

matiitin löytöhistoriaa ja jaloberyllien louhintaa .
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Vain pieni osa beryliistä on ollut hiontakelpoista . Suurin löydet-

ty jaloberyllikide painaa 2248 karaattia eli lähes 450 grammaa .

Tämä jättiläiskide on nimetty Elliksi . Kide on yhä (1991) löytä-

jien hallussa mutta sille ollaan etsimässä ostajia mm . Englannista

ja Japanista, kotimaan museoiden ohella . Lisäksi louhokselta on

kerätty myilytykseen soveltuvaa punertavan ruskeaa kvartsia, jossa

on runsaasti götiittineulasia ja pirotteista hematiittia . Louhok-

seita on myös tavattu hienorakeista jaspismaista kvartsia ja

savukvartsikiteitä (morion-tyyppi) . Näiden osuus on ollut riittä-

mätön hiontaan soveltuvaksi raaka-aineeksi . Louhokselta on löydet-

ty myös muita mielenkiintoisia mineraaleja . Niistä voinee mainita

Suomen suurimpana pidetyn monatsiittikiteen .

Aikaisemmat tutkimukset

Luumäen Kännätsalon pegmatiittien onkaloita ei ole aikaisemmin

mineralogisesti tarkemmin kuvattu . Kännätsalon pegmatiitista on

kuitenkin laadittu GTK :n tutkimuskortti (Virkkunen 1990) . Siinä

esitetään maatutkaluotausten tulokset ja 6 kpl kvalitatiivisia

berylliumanalyysejä . GTK :n Matti Huuskosen laatiman geologisen

kartan mukaan rapakivigraniitin ympäröimä pegmatiittipuhkeama on

noin 30 x 30 m kokoinen . Pegmatiitissa esiintyy paikoin noin 10 m

levyinen kvartsiydin . Virkkusen (1990) mukaan kailiopaijastumassa

on havaittu kolme onteloa . Näistä syvin oli kooltaan 1,5 x 0,7 m .

Viipurin rapakivialueen yleensä pieniin pegmatiittisiin osueisiin

liittyvistä kideonkaloista on viime vuosina tehty kaksi tutkimus-

ta . Kirjoittaja on tutkinut yhdessä GTK :n Kristian Lindqvistin ja

Raimo Lahtisen kanssa Virojoen Balticin rapakivilouhoksen savu-
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kvartsia ja topaasia sisältävien onkaloiden mineralogiaa, fluidi-

sulkeumia ja kemismiä (Kinnunen et al . 1987) . Näistä onteloista on

tavattu viistehiontaan soveltuvaa kellertävää ja lähes väritöntä

topaasia . Savukvartsi ei ole ollut viistehiontakelpoista johtuen

fluidisulkeumien suuresta määrästä ja koosta . Helsingin yliopis-

ton Matti Poutiainen on viime vuonna tutkinut Luumäen jättiläis-

mäisiä savukvartsikiteitä (suurimmat yli metrin pituisia) sisältä-

vien onteloiden fluidisulkeumia . Nämä onkalot sijaitsevat Kännät-

salosta noin 10 km lounaaseen . Beryllin fluidisulkeumia on Suomes-

sa tutkittu aikaisemmin ainoastaan Eurajoen rapakiveen liittyvistä

greisenjuonista (Haapala ja Kinnunen 1979) . Eurajoen beryllit

eivät ole läpinäkyviä joskin niistä on pyörtöhiottu pieniä koris-

tekiviä .

Näytteet ja tutkimusmenetelmät

Tarvittavat näytteet on saatu sulkeumatutkimusta varten Kauko

Sairaselta 1990 . Ne ovat jätepaloja kuudesta jalokiviluokan jalo-

beryllikiteen kappaleesta, joista on hiottu viistekiviä . Paloissa

on jäljellä runsaasti luontaisia pintoja : syöpyneitä alkuperäisiä

murtopintoja ja kidepintoja (Kuvat 2, 3 ja 4) . Näytteistä on

valmistettu yhteensä seitsemän ns . sulkeumahieitä, jotka ovat

lasilevylle kiinnitettyjä molemmin puolin hiottuja ja kiilloitet-

tuja 1,2-1,4 mm paksuisia beryllilevyjä . Beryllilevyt on leikattu

sekä beryllin c-akselin suunnassa että sitä vastaan kohtisuoraan .

Sulkeumahieet on valmistanut hiepreparaattori Jouko Pääkkönen

GTK:n Otaniemen hielaboratoriossa . Lisäksi on tutkittu näytteitä

muista onkaloista löytyneistä mineraaleista . Mielenkiintoisimmat

olivat topaasi, tavallinen vihreä berylli, erilaiset kvartsikiteet
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ja hienorakeiset punaruskeat kvartsit (jaspis) . Beryllilevyt on

tutkittu petrografisesti Leitzin II Pol-BK polarisaatiomikros-

koopilla . Fluidisulkeumat on analysoitu sulkeumalaboratoriossa

Chaix-Neca kuumennuskylmennyslaitteistolla, jolla näytettä voidaan

kuumentaa 600°C lämpötilaan ja kylmentää noin miinus 190°C lämpö-

tilaan .

GTK :n Seppo I . Lahti tutkii Luumäen beryllien kemismiä ja röntgen-

diffraktiokäyttäytymistä . Tästä syystä näihin ominaisuuksiin ei

tässä raportissa puututa . Lisäksi minulla on ollut tilaisuus

tarkastella suurehkoja eriä hiottua Luumäen jaloberyl1iä laborato-

riossa ja silmämääräisesti monilla kivimessuilla .

Luumäen jaloberyllien gemmologiset ominaisuudet on määritetty

kirjoittajan yksityislaitteilla : Rayner-refraktometri, OPI, spek-

troskooppi, Rayner spektroskooppi, itserakennettu dikroskooppi,

itserakennettu polariskooppi, Chelsean suodin, lyhyt/pitkäaaltoi-

nen ultraviolettilamppu ja Nikon SMZ-1 zoom-stereomikroskooppi,

johon on asennettu GIA-tyyppinen näytteenpidin, itserakennettu

kallistettava näytealusta ja pimeäkenttävalaistus . Mikroskooppiku-

vauksessa on käytetty kirjoittajan hankkimaa yksityiskameralait-

teistoa : Canon Photomicro Unit F ja siihen yhdistetty Canon A-i

kinofilmikoon mikroprosessoriohjattu järjestelmäkamerarunko .

Fluidisulkeumat

Neste- ja kaasutäytteiset mikroskooppiset onkalot eli fluidisul-

keumat ovat Luumäen jaloberyllissä yleisiä ja paikoin erittäin

runsaita . Keskimäärin fluidisulkeumatäytteisiä halkeamia on tut-
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kituissa näytteissä 0,5-3 kpl/1 mm . Fluidisulkeumien koko on ylei-

simmin noin 50-300 µm, mutta jopa 1,5 mm pituisia sulkeumia esiin-

tyy . Ne haittaavat riittävän puhtaiden hiontakelpoisten kohtien

löytämistä kiteistä (vrt . Kuva 13) . Tutkituissa näytteissä täysin

kirkkaat, hiontakelpoiset alueet olivat läpimitaltaan ainoastaan

3-6 mm . Useat Luumäen jaloberyllistä viiste- ja pyöröhiotut kivet

sisältävätkin jo paljain silmin näkyviä fluidisulkeumaonteloita .

Mineraalisulkeumat sitä vastoin ovat eräitä raontäytteitä lukuun-

ottamatta harvinaisia ja useimmiten verrattain pienikokoisia (Kuva

5) .

Luumäen jaloberyllissä esiintyy primaareja, pseudosekundaareja ja

sekundaareja fluidisulkeumaa (Kuvat 8 - 15) . Primaarit ovat syn-

tyneet beryllin kiteytyessä kasvupinnan epäsäännöllisiin kohtiin

(Kuvat 8, 11, 13) . Pseudosekundaarit ovat syntyneet samoin beryl-

lin kiteytyessä mutta tuolloin syntyneisiin halkeamiin (Kuva 12) .

Sekundaarit fluidisulkeumat puolestaan ovat muodostuneet halkea-

miin, jotka ovat syntyneet beryllin jo kiteydyttyä . Myöhemmin ne

ovat liimautuneet uudelleenkiteytymällä umpeen, jolloin pieniä

nestemääriä on jäänyt halkeamiin sulkeuksiin (Kuvat 1, 9, 13) .

Primaarit ja pseudosekundaarit fluidisulkeumat (Kuvat 11, 12)

koostuvat huoneen lämpötilassa vedestä, vesihöyrystä ja neljästä

tytärmineraalista (yksi isotrooppinen, kaksi anisotrooppista ja

yksi läpinäkymätön ei-magneettinen mineraali) . Tytärmineraalit

ovat lämpötilan aletessa suolaliuoksesta saostuneita pieniä kitei-

tä . Eräissä sulkeumaonteloissa havaittiin suurehko haliittikide

tytärmineraalina . Nämä sulkeumaontelot ovat voimakkaasti kuroutu-

neita . Tämä viittaa siihen, että isotrooppinen mineraali sulkeuma-



onteloissa yleisesti olisi haliittia .

Primaarien putkimaisten fluidisulkeumien faasikoostumus pystyttiin

mittaamaan varsin tarkasti mikroskoopin okulaariin kytketyllä

ruuvimikrometrillä . Primaarien sulkeumien faasikoostumus tilavuus-

7

Höyryn ja veden suhteellinen osuus vaihteli suuresti eri sulkeuma-

onteloissa .

Primaaristen ja pseudosekundaarien fluidisulkeumien täyttymisläm-

pötila kuumennettaessa vaihteli välillä 370-390°C . Sulkeumien

täyttyminen tapahtui yleensä kaasuksi mutta eräissä nesteiseksi

faasiksi . Täyttymislämpötila määritettiin mikroskooppiin kytketyl-

lä Chaix-Meca laitteistolla .

Primaaristen ja pseudosekundaarien fluidisulkeumien veden suolapi-

toisuus määritettiin jään sulamispisteen alenemisen määrän perus-

teella . (Suolapitoisemmissa sulkeumissa jää sulaa aihaisemmassa

lämpötilassa .) Suolapitoisuuspainoprosentti vaihteli välillä 7,3-

7,5% ilmaistuna NaCl ekvivalentteina . Sulkeumien jäädytys/sulatus-

testaus tehtiin Chaix-Meca laitteistolla . Erillistä hiilidioksidi-

tai hiilivetyainesta ei havaittu vaikka sulkeumien kylmentäminen

ulotettiin -170°C lämpötilaan .

Tyyppisu1keumat

Jaloberyllin suurehkojen primaarien fluidisulkeumien ympärillä

havaittiin lähes aina luonnollista dekrepitaatiota (englanniksi

prosentteina huoneen lämpötilassa oli seuraava: vesi 52-76%,

vesihöyry 24-48% ja kiinteät ainekset (tytärmineraalit) 2-3% .
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natural decrepitation) osoittavia piirteitä (Kuvat 13, 14, 15) .

Samoista pegmatiitin onkaloista tavatut savukvartsikiteet (mori-

on-tyyppi) ja samea, tavallinen vihreä berylli sisälsivät myös

dekrepitaatiorakenteita .

Luumäen jaloberyllissa nämä piirteet ilmenevät sulkeumaontelosta

säteilevinä pieninä halkeamina, joihin sulkeuman sisältämää nes-

teistä ainesta on päässyt purkautumaan (Kuva 13) . Ne ovat syn-

tyneet paineen äkillisesti aletessa tai lämpötilan kohotessa

myöhemmin yli sulkeumien syntylämpötilan . Dekrepitaatiohalkeamia

havaittiin kolmea tyyppiä . Yleisin on pienillä sekundaareilla

fluidisulkeumilla täyttyneet (Kuva 13) . Silmiinpistävimpiä ovat

ns . kalansuomusulkeumat (Kuva 15), jotka muistuttavat läheisesti

kirkkaaksi keitetyn meripihkan sulkeumia . Kolmas tyyppi on ilmalla

täyttyneet halkeamat, jotka näkyvät mikroskoopissa yleensä mustina

valon kokonaisheijastumisesta johtuen (Kuva 15) .

Dekrepitoituneet sulkeumaontelot näkyvät mikroskoopilla läpikulke-

vassa valossa mustina (kuvat 13, 14, 15) ja gemmologisella mikros-

koopilla pimeäkenttävalaistuksessa valoisina kehän ympäröiminä

valopisteinä . Sulkeumien musta väri läpikulkevassa valossa johtuu

valon kokonaisheijastumisesta sulkeumaontelon seinämistä .

Jaloberyllin syntyolosuhteet

Fluidisulkeumien homogenisoitumislämpötilaan lisättävä painekor-

jaus on laadittu Potterin (1977) menetelmällä . Oletettu syntypaine

on arvioitu välille 0,2-1,0 kb . Pienempi arvo on fluidin kiehumi-

sen asettama mimini ja korkeampi geologisia seikoin päätelty



9

maksimi (ks . Kinnunen ym . 1987) . Painekorjaus sulkeumien suolapi-

toisuudelle (7,3-7,5 paino-%) kohottaa syntylämpötilan noin 400-

490°C :een . Fluidin tiheys on ollut 0,7 . Saadut tulokset ovat

sopusoinnussa Viipurin rapakivialueen onkaloiden kiteistä aikai-

semmin määritettyjen arvojen kanssa . Jaloberyllin syntyolosuhteet

eivät siten ole ratkaisevasti eronneet ei-jalokiviluokan kiteiden

vastaavista .

Mineraalisulkeumat

Jaloberyllissä esiintyy primaareina mineraalisulkeumina albiittia,

kiillettä, berylliä ja kvartsia . Mineraalisulkeumat on tunnis-

tettu polarisaatiomikroskoopilla optisin perustein . Mikroanaly-

saattoritarkistuksia ei ole vielä tässä vaiheessa tehty .

Syöpymiskanavien ja putkimaisten fluidisulkeumien päässä on usein

pieni albiittikide . Albiitti-, kiille- ja kvartsisulkeumat ovat

usein kiinnittyneenä primaareihin fluidisulkeumiin, jotka sijait-

sevat beryllin basaalipinnan suunnassa . Ilmeisesti nämä pienet

mineraalirakeet ovat häirinneet beryllien kasvua aiheuttaen siihen

mikromittakaavan epäsäännöllisyyttä, mikä puolestaan on suosinut

sulkeumaonteloiden muodostumista . Mineraalisulkeumat sijaitsevat

säännönmukaisesti myös pseudosekundaareilla halkeamapinnoilla . Ne

osoittavat beryllin kiteytymisen aikana fluidista kiteytyneen

samalla myös albiittia, kiillettä ja kvartsia .

Ristiin polaroidussa valossa beryllin sammumisasennossa voi havai-

ta myös lukuisia pieniä beryllisulkeumia itse beryllissä . Sulkeu-

mat erottuvat polaroidussa valossa, koska sulkeumaberyllin ja
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isäntäberyllin hilan suuntaus ja siten optiset ominaisuudet ovat

hieman toisistaan poikkeavat . Useimmiten nämä sulkeumat liittyvät

primaareihin fluidisulkeumiin, mutta joskus niitä tapaa myös

pseudosekundaareilla halkeamapinnoilla . Nämä autoberyllisulkeumat

kykenee näkemään ainoastaan polarisaatiomikroskoopilla . Gemmologi-

sella stereomikroskoopilla ne eivät lainkaan erottuneet .

Jaloberyllin halkeamissa esiintyy sekundaareina mineraalisulkeu-

mina savimineraaleja (kaoliiniryhmä, dickiitti ? taitekertoimien

perusteella arvioituna) ja götiittiä . Ne liittynevät onkaloiden

myöhempään historiaan (kalliopohjavesien vaikutus, jne .) .

Optinen anomaalisuus

Luumäen jaloberylli on c-akselin suunnassa valmistetuissa leik-

keissä heikosti kaksiakselinen, vaikka berylli sinänsä on yksiak-

selinen mineraali (Kuvat 5, 6) . Tällainen optinen anomaalisuus on

varsin yleistä muidenkin löytöpaikkojen jaloberylleissä (ks .

Sahama 1966) . Tämä piirre on selitetty aiheutuvaksi kiteen sisäi-

sistä jännityksistä, mutta lukuisia muitakin selitysmalleja on

esitetty . Voimakkainta optinen anomaalisuus on Luumäen jaloberyl-

lissä sekundaarien ja pseudosekundaarien fluidisulkeumapintojen

rajoittamien "mikrobiokkien" välillä (Kuva 6) . Beryllikiteen

kasvuun liittyviin mikrorakenteisiin liittyvä optinen anomaalisuus

on sitävastoin vähäisempää (Kuva 5) . Ristiin polaroidussa valossa

voidaan havaita c-akselin suuntaisissa leikkeissä voimakkaalla

suurennoksella runsaasti dislokaatiorakenteita . Nämä aiheuttavat

kirjoittajan käsityksen mukaan havaitun optisen anomaalisuuden .



Neulamaiset sulkeumat

Pintarakenne

11

Jaloberyllin kidepintojen lähellä ovat neulamaiset sulkeumat

yleisiä (Kuvat 7, 8) . Ne kulkevat beryllin c-akselin suunnassa ja

laajenevat basaalipintaa kohti . Pisimmät neulamaiset sulkeumat

olivat kooltaan 9 mm . Ne ovat tyhjiä tai osittain täyttyneet savi-

mineraaleilla ja götiitillä . Alkuperältään ne lienevät beryllin

kiteytymiseen liittyviä submikroskooppisten kasvuhäiriöiden eli

dislokaatioiden jonoja, tavallaan kasvukanavia . Onkaloissa myöhem-

min virrannut fluidi (vesi ja kaasu) on voimakkaasti syövyttänyt

beryllin pintaa, jolloin nämä kasvukanavat ovat samalla laajen-

tuneet ja tulleet valomikroskoopilla havaittaviksi . Tällaiset

"trumpettimaiset" syöpymiskanavat ovat yleisiä esim . Ukrainan

beryllissä (ks . Sinkankas 1989, s . 245) .

Luumäen jaloberyllit ovat kidepinnoiltaan aina ja luonnollisilta

murtopinnoiltaan usein voimakkaasti syöpyneitä (Kuva 1) . Syöpymi

nen on edennyt niin pitkälle, että yksittäiset syöpymiskuopat ovat

yhdistyneet monimutkaiseksi geometriseksi verkostoksi . Jaloberyl-

lin pintojen erilaisuus aiheutuu tästä ilmiöstä . Perimmäisenä

syynä ovat beryllin kidehilan A1-0-Be ketjujen erilainen raken-

teellinen järjestäytyminen kyseisillä kidepinnoilla (vrt . Medina

ym . 1983) .

Basaalipinnoilla esiintyy heksagonisia teräväreunaisia syöpymis-

kuoppia ja syöpymiskuoppajonoja (Kuva 4) . Jonot ilmentävät kiteen

sisäisiä halkeamia ja muita epäsäännöllisyyksiä kuten polygonira-
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kenteen rajoja . Pääprismapinnoilla esiintyy suorakulmamaisia

syöpymiskuoppia (Kuva 2) . Niiden pituussuunta on kohtisuorassa

beryllin c-akselia vastaan . Kummatkin syöpymiskuoppatyypit ovat

beryllille tyypillisiä (vrt . Medina ym . 1983, Sinkankas 1989) .

Myös näiden välimuotoja tavataan (Kuva 3) .

Syöpyminen on tapahtunut ilmeisesti onkaloiden kiteytymisen lop-

puvaiheessa, sillä berylliin syöpyneitä koloja peittää limoniitis-

ta, savimineraaleista ja paikoin götiitistä koostuva hienorakeinen

aines . Samannäköistä ainesta löytyy sulkeumina viimeisen generaa-

tion ns . laattamaisen kvartsin uloimmilta kidepinnoilta . Onkaloi-

hin tunkeutunut kalliopohjavesi on myös myöhemmin osaltaan voimis-

tanut jaloberyllien syöpymistä .

Lisäksi jaloberyllikiteiden pinta on paikoin jo paljain silmin

tarkasteluna iridisoivaa . Mikroskoopilla voi havaita iridisoinnin

aiheutuvan ohuista, läpikulkevassa valossa näkymättömistä kalvois-

ta (rautasaostumaa?), jotka liittyvät kolojen limoniittisiin koh-

tiin .

Onkaloiden tavallinen vihreä berylli

Jaloberylliä enemmän onkaloista on löytynyt suuria kiteitä taval-

lista vihreää berylliä (Kauko Sairanen, suullinen tiedonanto

1990) . Tämä berylli on läpikotaisin mikrorakoillutta joskin siinä

paikoin on pieniä muutaman millimetrin laajuisia kirkkaita aluei-

ta. Mikrohalkeamat ovat syöpyneitä ja niitä täyttää valkea savimi-

neraalimainen aines ja götiitti . Kirkkaista kohdista mitatut

taitekertoimet ovat no 1,575 ± 0,002 ja n e 1,570 ± 0,002 (Rayner
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refraktometri, natrium-valo) . Ne ovat mittaustarkkuuden rajoissa

samat kuin jaloberyllin taitekertoimet . Tavallisen beryllin lähes

kaikki fluidisulkeumat ovat dekrepitoituneita .

Jaloberyllin gemmologiset ominaisuudet

Luumäen keltaisen vihreästä jalokiviluokan beryllistä käyttöön

yleistynyt nimitys "jaloberylli" on lähinnä saksalaisessa jaloki-

viterminologiassa käytetty (ks . Baumgärtel ym . 1988) . Siinä "jalo-

berylli" tarkoittaa kaikkia niitä hiontakelpoisia beryllejä, jotka

eivät ole smaragdin tai akvamariinin värisiä . Amerikkalaisessa

terminologiassa tällaisesta beryllistä käytetään usein yksinker-

taisempaa nimitystä vihreä berylli . On huomattava että vihreä

beryllin, keltaisen heliodorin ja myös akvamariinin värin aiheut-

taa raudan pieni määrä beryllin hilarakenteessa . Eräät vihreät

beryllit jopa saadaan muuttumaan akvamariinin värisiksi kuumen-

tamalla, minkä on katsottu liittyvän raudan hapetusasteen muutok-

siin.

Sulkeumien ohella eräät yksinkertaisin laittein ja menetelmin

havaittavat mineralogiset piirteet ovat paljon käytettyjä gem-

mologisia ominaisuuksia jalo- ja korukiviä tunnistettaessa . Seu-

raavassa Luumäen jaloberyllin gemmologiset piirteet on määritetty

ja mitattu Englannin Gemmologisen Seuran uuden käsikirjan (Read

1991) suositusten ja ohjeiden mukaan . Lisäksi apuna on käytetty jo

lähes klassisia gemmologian käsikirjojen uusimpia painoksia :

Anderson (1990), Webster (1983) ja Liddicoat (1989) .

Kiteiden pintarakenne on myös gemmologisesti käyttökelpoinen
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piirre . Briljanttihiontaisissa timanteissa on reunuksessa usein

jäljellä timanttioktaedrin alkuperäistä kidepintaa (Bruton 1981) .

Tämä piirre (englanniksi naturals) on jopa eräs varmimpia visuaa-

lisia timantin tuntomerkkejä . Värikivissä luonnollisesti huomat-

tavasti halvempi materiaalin hinta aiheuttaa sen, että nämä "epä-

puhtaudet" yleensä on hiottu pois . Joka tapauksessa on tärkeää

dokumentoida myös ne .

•

	

Väri : heikosti vihertävän keltainen (Munsellin väriasteikolla

10Y7/4) .

•

	

Läpikuultavuus : kirkas (joskin yleensä runsaasti sulkeumia) .

•

	

Taitekertoimet : no 1,575 ± 0,002, ne 1,568 ± 0,002 (mitattu

Raynerin refraktometrillä käyttäen natriumvaloa) .

•

	

Fluoresenssi : ei havaittavaa reaktiota lyhyellä eikä pitkällä

ultraviolettisäteilyllä .

• Ominaispaino : 2,6 (Kraus-Jollyn ominaispainovaaka) . Jonkin

verran alhainen ominaispaino aiheutuu runsaina esiintyvistä kaasu-

nestetäytteisistä fluidisulkeumaonteloista, jotka pienentävät

lähes yhdellä desimaalilla beryllin ominaispainoa .

• Absorptiospektri : ei havaittavia viivoja tai absorptiovyöhykkei-

tä (tarkasteltu OPL diffraktiospektroskoopilla ja Raynerin lasi-

spektroskoopilla) .

•

	

Pleokroismi päivänvalossa : vihertävän keltainen - ruskehtavan
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keltainen (havainnoitu itsetehdyllä dikroskoopilla) .

•

	

Chelsean suodin : vihreä .

• Polariskooppi-reaktio : anomaalista kahtaistaittoa c-akselin

suunnassa (yleistä berylleissä, ks . esim . Sahama 1966) . Liittyy

polygonirakenteeseen ja mikrohalkeamien aiheuttamaan jännitykseen .

Aiheutuu beryllin dislokaatiorakenteesta .

• Lämpöherkkyys : kellertävä väri alkaa vaaleta ja fluidisulkeumat

räjähtelevät rikki noin 400°C lämpötilassa (kuumennuskokeita on

tehty mikroskooppiin liitetyllä Chaix-Meca tutkimuslaitteistolla) .

Varsinkin fluidisulkeumien rikkoutuminen beryllin kuumentuessa on

huomioitava istutettaessa hiottuja kiviä korupohjiin .

• Pintarakenne : kuvattu edellisissä luvuissa . Suorakaiteenmuotoi-

set syöpymiskuopat prismapinnoilla ja heksagoniset syöpymiskuopat

basaalipinnoilla .

• Sulkeumat : kuvattu edellisissä luvuissa . Sulkeumien kuvaukset

noudattavat Gubelinin ja Koivulan (1986) kuva-atlaskirjan esitys-

tyyliä ja fluidisulkeumat on analysoitu ja tulokset tulkittu

Roedderin (1984) kirjassa esitetyin menetelmin . Dekrepitoituneet

primaarit ja pseudosekundaarit fluidisulkeumat ovat tyypillisiä

Luumäen jaloberyllille .

Yhteenveto gemmologisista tuntomerkeistä

Gemmologiset ominaisuudet eivät merkittävästi eroa ulkomaisille
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vihreille berylleille kirjallisuudessa ilmoitetuista arvoista

(vrt . Sinkankas 1989) . Suurempien primaarien ja pseudosekundaarien

fluidisulkeumien ympärillä lähes aina havaittava dekrepitaatioreu-

nus ja tällaisten sulkeumien tyhjentymisestä johtuva musta väri

ovat sitä vastoin juuri Luumäen jaloberyllille tyyppillisiä . Nämä

tuntomerkit ovat jo yksinkertaisin gemmologisin laittein helposti

havaittavissa . Vertailunäytteitä pitäisi kuitenkin tutkia huomat-

tavasti enemmän ulkomaisista berylliesiintymistä ennen kuin tämän

piirteen käyttö olisi käytännössä suositeltavaa .

Kuvaopas tyyppisulkeumista

Seuraavissa kuvissa esitetään Luumäen jaloberyllin tyypillisimmät

piirteet, jotka ovat mikroskooppisesti havaittavissa . Suurin osa

piirteistä on sellaisia että ne kyetään näkemään jo hyvälaatuisel-

la stereomikroskoopilla . Kuvaoppaan tarkoituksena on toimia apuna

gemmologeille beryllin laatuarvioinneissa . Parhaat hiotut kivet

eivät luonnollisestikaan sisällä häiritseviä sulkeumia eikä pin-

tarakennejäänteitä mutta useimmista muista löytyy ainakin eräitä

seuraavilla sivuilla kuvattuja ja selitettyjä piirteitä . Kuvat on

valotettu paksuista beryllileikkeistä stereo- ja polarisaatio-

mikroskoopilla Ektar 25 värinegatiivifilmille Canon Photomicro-

unit F-laitteestoon yhdistetyllä Canon A-1 järjestelmäkameralla .

Kaikki kuvat ovat kirjoittajan ottamia vuonna 1991 .
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