Grupa korundu
Do celów jubilerskich używa się dwóch odmian barwnych korundu: czerwonego
rubinu i szafiru, występującego we wszystkich innych barwach (s. 102).
Korundy niemające jakości jubilerskiej służą jako materiał szlifierski i polerski.
Znany materiał szlifierski o nazwie szmergiel jest niczym innym, jak drobnoziarnistym korundem z domieszką magnetytu, hematytu i kwarcu.
Nazwa „korund” pochodzi z sanskrytu i przypuszczalnie nawiązuje do znacznej
twardości tego minerału.

Rubin
Barwa: czerwona w różnych odcieniach
Rysa: biała
Twardość Mohsa: 9
Gęstość: 3,97– 4,05
Łupliwość: brak
Przełam: drobny muszlowy, haczykowaty; kruchy
Kryształy: (trygonalne) sześcioboczne słupki lub tabliczki, romboedry
Chemizm: Al2O3 tlenek glinu

grupa korundu
Przezroczystość: przezroczysty do nieprzezroczystego
Współczynnik załamania światła: 1,762–1,778
Dwójłomność: –0,008
Dyspersja: 0,018 (BG), 0,011 (CF)
Pleochroizm: silny: żółtawoczerwony, głęboko karminowoczerwony
Absorpcja: 694, 693, 668, 659, 610–500, 476,
475, 468
Fluorescencja: silna: karminowoczerwona

Rubin zawdzięcza swą nazwę czerwonej barwie (łac. rubens). Uznano go dopiero około 1800 r. razem z szafirem za minerały należące do grupy korundu. Wcześniej mianem rubinu określano również czerwony spinel oraz czerwony granat bądź
też wszystkie trzy nazywano karbunkułem.
Czerwona barwa kamieni z poszczególnych złóż jest wprawdzie nieco odmienna, lecz w żadnym razie nie może służyć do określania kraju pochodzenia kamieni,
gdyż w każdym złożu znajdują się również kamienie o innych odcieniach. Określenia „rubin birmański” lub „rubin syjamski” są zatem mylące i należy je traktować raczej jako określenie jakości. Najbardziej pożądaną barwą jest tzw. kolor gołębiej
krwi, czyli czerwień z lekkim odcieniem niebieskawym. Rozkład barwy jest często
nierówny, prążkowany lub plamisty. Substancją nadającą kolor (chromoforem) jest
chrom, a w kamieniach o odcieniach brązowawych także żelazo. Podgrzewając kamienie gorszej jakości można poprawić ich barwę.
Rubin nieobrobiony ma mglisty i tłusty połysk, natomiast po oszlifowaniu nabiera
połysku niemal diamentowego.
Rubin jest (obok szafiru) najtwardszym minerałem po diamencie. Twardość ta
zmienia się wyraźnie w zależności od kierunku w krysztale.
Rubin nie wykazuje wprawdzie łupliwości, lecz w określonych kierunkach może
w nim występować oddzielność. Ponieważ jest kruchy, należy zachować ostrożność
przy szlifowaniu i oprawianiu.
Często występują w nim wrostki. Nie oznaczają one gorszej jakości, lecz wręcz
przeciwnie – świadczą o autentyczności naturalnych rubinów w porównaniu
z podobnie wyglądającymi kamieniami syntetycznymi. Rodzaj wrostków (minerały
innego rodzaju, pęknięcia, struktury związane ze wzrostem, kanaliki lub inne pustki)
jest niekiedy charakterystyczny dla danego złoża.
Wrośnięte igiełki rutylu wywołują efekt delikatnej migotliwości (zwanej jedwabistym połyskiem) lub, przy odpowiednim szlifie kaboszonowym, efekt kociego oka
1 rubin, kaboszon i fasetkowane
2 rubin, dwie krople, 2,51 kr, Tajlandia
3 rubin, kaboszon grawerowany, 30,97 kr
4 rubin gwiaździsty, dwa okazy, Sri Lanka
5 rubinowe kocie oko, 6,64 kr

6 rubin, cztery kryształy tabliczkowe
7 rubin, trzy kryształy słupkowe
8 rubin, kryształ otoczak
9 rubin, kryształ tabliczkowy
10 rubiny w skale macierzystej, Norwegia

Fotografie są powiększone o około 10% w stosunku do oryginałów.
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