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Diamantele au fost și rămân, în continuare, în topul preferințelor pentru inele cu pietre prețioase. Astfel că, alegere diamantului potrivit se 
poate transforma de cele mai multe ori într-o adevărată dilemă, motiv pentru care vă prezentăm în cele ce urmează o serie de 
caracteristici specifice ce sperăm că vă vor ajuta să luați decizia potrivită. 

 

Cele mai importante caracteristici în alegerea unui diamant definesc cei "4 C" 

1 - CUT (tăietură) 

2 - COLOUR (culoare) 

3 - CLARITY (claritate) 
4 - CARAT WEIGHT (dimensiune) 
 

1. Tăietura diamantului 

Taietura (cut) este cea mai importantă calitate a unui diamant. Tăietura diamantului are în vedere proprietatile lui reflective și 
calitatea slefuirii, nu se referă la forma lui. Tăietura perfect executată, unghiurile si finisajul diamantului sunt cele care oferă acestuia 
acea stralucire specifică, ce pare ca vine chiar din centrul lui. Strălucirea diamantului este asigurată dacă lumina se reflectă corect, din 
acest motiv tăietura joacă un rol esențial. 

Tăietura diamantelor este clasificată în 5  categorii distincte: 

Ideală  – se regasește numai la diamantele rotunde și este o tăitură foarte rară 
Premium – este asemănătoare cu tăietura ideală, însă se regăsește și în alte forme de diamante, mai reduse la preț 
Foarte bună – lumina se reflectă puțin mai deformată decât cea ideală, o astfel de tăietură fiind întalnită în cazul diamantelor mai mari 
Bună – o astfel de tăietură reflectă mare parte din lumina care intră și este opțiunea cea mai bună pentru tăierea diamantelor foarte 
mari, astfel încât să nu se piardă nici din volum nici din calitate 
Slabă – o astfel de tăietură reflectă o mică parte din lumina care intră și sunt tăiate astfel diamantele foarte mari, pentru a maximiza 
caratajul 
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Forma diamantului 

 
 

 

Briliant (rotund) 

Tăietura rotundă a diamantului este cea mai populară și este cea mai des întâlnită, în prezent, la inele. Tăietura briliant maximizează 
dispersia naturală a unei pietre prețioase, curbând razele de lumină către centrul acesteia, și reflectându-le apoi în exterior, pentru a 
reda strălucirea caracteristică. 
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Princess (Prințesă) 

Aceasta este cea mai populară formă non-round de diamant. Tăietura Princess are colțurile într-un unghi de 90⁰ ceea ce face ca forma 
finală a diamantului să fie pătrată. Strălucirea ei frumoasă și tăietura unică fac ca această piatră sa fie favorită pentru inelele de logodnă. 
Când De precizat este faptul că pentru un diamant Princess, culorile pale pot fi ușor vizibile în colțurile pietrei. 

 

Radiant 

Colțurile rotunjite constituie particularitatea acestui diamant. Tăieturile Radiant pot varia în gradul lor de rectangularitate.  

 

Assher 

Această formă este foarte asemănătoare cu tăietura Smarald, cu excepția faptului că este pătrată. De asemenea, această formă are un 
pavilion tăiat cu fațete dreptunghiulare în același stil ca și la taietura Smarald.  

 

Cushion 

Diamantele tăiate în formă Cushion au colțurile rotunjite și fațete mai mari pentru a le mări strălucirea. Aceste fațete mari subliniază 
claritatea diamantului și variază de la pătrat la dreptunghi.  

 

Oval 

Diamantele Ovale sunt, de asemenea, foarte îndrăgite, pentru că lungimea lor poate accentua degetele lungi și subțiri. Are strălucirea 
semănătoare unui diamant rotund.  

 

Emerald (Smarald) 

Diamantul smerald  este tăiat cu faţete dreptunghiulare pentru a crea un aspect unic optic. Datorită fetei sale plane, această formă 
subliniază claritatea unui diamant. Acestă faţă plană evidenţiază claritatea diamantului, astfel incat numai diamantele de înaltă calitate 
sunt tăiate la această formă. 
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Pear 

Tăietura Pear are un singur punct ascuțit și un capăt rotunjit. Formele de peră (și alte forme cum ar fi Marquis și Oval) sunt printre 
formele care prezintă culoarea mai puternic.  

 

Marquise 

Curbarea, forma alungită a unui diamant Marquise tăiat este măgulitor și distinctiv. Această formă regală, care își are originea în curtea 
regelui Ludovic al XIV-lea al Franței și este, de asemenea, menționată ca "mica barca", a trecut testul timpului. Aceste inele furnizează 
vitrina perfectă pentru această formă unică. 

 

Heart 

Aspectul în formă de inimă face din această tăietură o alegere distinsă pentru o varietate de bijuterii cu diamante, mai cu seamă că 
definește foarte clar simbolul iubirii.  
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2. Culoarea diamantului 

 
 Scala culorilor diamantului conform standardelor GIA (Gemmological Institute of America): 

• D= cel mai ridicat grad de culoare al diamantului 

• E-F= aproape incolor+ 

• G= aproape incolor 

• H= alb (incolor) 

• I-J= incolor cu ușoare tente de culoare 

• K= galben pal 

• M, N-O, P, S-Z= colorat 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galben
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3. Claritatea diamantului 

Claritatea unui diamant face referire la gradul de impurități pe care îl poate avea un diamant studiat cu ochiul liber sau cu ajutorul unei 
lupe care mărește de 10 ori. Doar aprox. 5% din diamantele naturale găsite sunt pure și au totodată o mărime corespunzatoare unei 
foarte bune valorificări. Specialiștii denumesc aceste impurități, "incluziuni". Tipul, numărul și locația incluziunilor poate deseori identifica 
individual diamantele. Cu cât are mai puține impurități cu atât diamantul este mai valoros. 

 

 
• FL : Fără incluziuni interne sau puncte externe. Reprezintă nivelul maxim de claritate și corespunde diamantelor rare și foarte scumpe 

• IF : Fără incluziuni în interor dar cu posibile minuscule imperfecțiuni externe 

• VVS-1: De obicei este vorba despre o singură, mică incluziune, vizibilă cu o lupă de 10X doar de un ochi expert. 

• VVS-2: Incluziunile sunt foarte greu de observat cu lupa de 10x. 

• VS (1-2):  Incluziunile se pot vedea cu lupa de 10x dar nu cu ochiul liber. 

• SI (1-2): Incluziunile se pot vedea cu usurință cu lupa de 10x. 

• I (1-2-3): Incluziuni vizibile cu ochiul liber. 

Există, de asemenea, diamante „Eye Clean”: fără incluziuni vizibile cu ochiul liber 
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3. Greutatea diamantului 
Greutatea în carate definește mărimea unui diamant. Termenul "carat" provine din greaca veche unde "keration" era denumirea 
sâmburilor de roscovă, folosiți în trecut ca și greutăți etalon pentru cântărirea în balanțe a diferitelor mărfuri de greutăți relativ mici, 
inclusiv metalele prețioase. Aceste semințe au rara proprietate de a avea toate aceeași greutate și dimensiune. 

La începutul anilor 1900 "caratul" este standardizat ca unitate de măsură internațională pentru diamante, echivalând cu 1/5 dintr-
un gram, sau 0,20 grame. Caratul are ca subdiviziune "punctele". Asfel 1 carat este format din 100 de puncte. În 1911 România adoptă 
această unitate de măsură.

 
Ce greutate este potrivită pentru mine? 

Pentru a alege cea mai bună greutate a diamantului, luați în considerare dimensiunea degetului, dimensiunea inelului și bugetul. 
Dacă greutatea mare este importantă pentru alegerea dvs. și aveți, totuși, un buget strict, luați în considerare un diamant cu o tăietură bună, claritate 
SI1-SI2, și o culoare de grad I sau J. 
Țineți minte că cu cât este este mai mic degetul, cu atât va apărea mai mare diamantul. Un diamant de 1,5 carate Solitaire are un aspect mult mai 
mare pe un deget mărimea 4 decât pe unul de dimensiune  8. 

 
Pentru asistență vă stăm la dispoziție în atelierul Esan Jewelery Creations din Str. Ion Brezoianu, nr. 35 sau la telefon 0764 352 157  

Echipa Esan Jewelery Creations 
e-mail: office@e-san.ro 
website: http://e-san.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carat
https://ro.wikipedia.org/wiki/1900
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gram
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carat
https://ro.wikipedia.org/wiki/1911
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
mailto:office@e-san.ro
http://e-san.ro/
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