ALERT: New Opal Treatment; Dyed and colorless Resin
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Figure 1: Delapan contoh Opal setelah treatment

Baru-baru ini, sumber yang dapat kami percaya memberikan sepuluh contoh bahan Opal,
sebelum dan sesudah ditreatment. Umumnya, opal ditreatment menggunakan metode smoke
and sugar untuk menggelapkan warna dasar pada opal tersebut. Tetapi, pada kasus kali ini,
prosesnya berbeda. Artikel ini akan menjelaskan karakteristik yang terdapat pada bahan opal
ini, baik sebelum maupun sesudah treatment dimana kami berharap pembaca dapat memilki
gambaran serta pemahaman proses treatment ini secara keseluruhan. Harap diperhatikan,
untuk dapat melihat perbedaan karakter sebelum maupun sesudah treatment, dibutuhkan
setidaknya mikroskop standar gemologi.
Tujuan utama treatment pada bahan opal ini adalah untuk seutuhnya merubah warna dasar
dari putih ke hitam serta meningkatkan ketahanan dan disaat yang bersamaan juga
meningkatkan penampilanya menggunakan lapisan resin yang transparan.

Sample materials; Sebelum treatment
Bahan opal ini sebenarnya berwarna putih, dan sangat menyerap air, bahkan opal ini bisa
dengan mudah menempel pada jari kita. Kekerasan dan ketahanan pada bahan ini juga sangat
rendah, dan tidak akan bisa digunakan sehari-hari. Permukaannya juga cenderung sangat
buruk. Berikut adalah contoh gambarnya;

Lebih jelas, gambar permukaan opal di mikroskop:

Figure 2: Bahan dasar opal sebelum treatment

Sesudah treatment;
Proses treatment ini dimulai dengan pewarnaan terlebih dahlu, baru setelahnya melapisi
seluruh permukaan batu dengan resin transparan. Hasilnya, peningkatan/perubahan warna
dasar secara drastis. Seperti contoh dibawah ini, opal yang tadinya berwarna putih menjadi
hitam pekat dan resin yang melapisi juga meningkatkan penampilan opal tersebut secara
keseluruhan;

Figure 3. Black opal setelah treatment sample 1
.

Figure 4. Black opal setelah treatment sample 2

Identifikasi;
Mikroskop merupakan alat terpenting dalam mempelajari serta memahami karakteristik untuk
kemudian dapat melihat perbedaannya. Dimikroskop, kita dapat melihat dengan jelas pola
warna yang tidak biasa pada material ini dimana pola seperti ini tidak dapat ditemukan pada
opal yang tidak ditreatment dengan cara seperti ini. Umumnya, smoke and sugar treatment
pada black opal meninggalkan titik-titik hitam dipermukaan, bukan pola warna seperti ini. Lalu
material opal lainnya, apabila melalui proses pewarnaan, juga memiliki ciri yang berbeda,
biasanya akan terlihat warna merah atau ungu di mikroskop. Beberapa foto inklusi pada
material ini sebagai berikut:

Figure 5. The black color concentration is clearly visible

Figure 6. A closer look

Figure 7. Another sample also shows similar indication of color concentration

Figure 8. a unique pattern surrounded with black color concentration

Figure 9. Here we can spot some of the dried resin remaining at the back of the stone

Figure 10. Resin covering the whole Opal

Kesimpulan:
Opal yang ditreatment dengan cara seperti ini mulai sering kita jumpai, karena itu sangat
penting bagi pecinta batu mulia serta praktisi laboratorium batu mulia untuk memperhatikan
lebih serius. Cara mengidentifikasinya tidak lah terlalu sulit, namun jika tidak jeli, dapat
terkecoh. Tanpa observasi secara jeli, bukan tidak mungkin, ciri diatas dianggap sebagai hal
yang biasa pada black opal, mengingat kasus semacam ini belum banyak, atau bahkan belum
pernah secara detail dibahas. Semoga artikel singkat ini dapat bermanfaat.
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