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Lektion 17: Isomorf erstatningsædelsten & granatgruppen 

 

 

Forståelse af isomorf erstatning 

Nogle typer ædelsten har flere varianter med den samme grundstruktur og kemi, undtagen ved dannelsen 

hvor hver variant har erstattet eller delvist erstattet et element med et andet. Disse grupper af sten kaldes 

isomorfe erstatningsædelsten, hvilket betyder, at et element ændrer sig, mens resten forbliver det samme.  

Granat, topas og turmalin er tre populære ædelsten, som hører til gruppen af isomorf erstatningssten. 

Denne lektion vil fokusere på en af disse grupper, granat. 

Granat findes i næsten alle farver, lige fra en dyb rød pyrop til orangerød spessartit, fra klar grøn uvarovit til 

sort melanit. Det lysbrydende register rækker vidt, fra pyrop granat med en gennemsnitlig RI på 1,73 til 

demantoid og uvarovit granat med RI over 1,87. Vægtfylden starter ved ca. 3,70 for pyrop og går op til 4,15 

for spessartit. Selv med disse store variationer findes disse sten alle i det kubiske krystalsystem. De er alle 

silikater (baseret på siliciumoxid — SiO4 ). De er alle granater med en lille variation i deres kemiske struktur, 

der giver forskellige egenskaber.  

Disse små variationer i den kemiske struktur skyldes udskiftning af et element med et andet. Pyrop granat, 

med magnesium og aluminium, har en SG på 3,70. Hvis magnesium mangler og erstattes af jern i stedet for 

under dannelsen, bliver det til ædelgranat (også kaldet almandit) med SG på 4,00. Jern er tungere end 

magnesium, så ædelgranat vil være tungere end pyrop- granat. Ændringer i lysbrydningsindekset på grund 

af, at jern erstatter magnesium, går fra pyrop ved RI 1,73-1,76 til ædelgranatens RI 1,78-1,81. Men disse 

ædelsten hører stadig til det kubiske krystalsystem, og de dannes begge omkring siliciumoxid. Og de er 

begge granater.  

Isomorfe erstatningsædelsten har flere varianter inden for grupperne, men de har også sten, som er delvist 

én variant og delvist en anden. Da jern så godt som fuldstændigt erstatter magnesium i pyrop, så det 

danner ædelgranat, anses ædelgranat for at være en komplet isomorf erstatningssten. Rhodolit-granat, 

som har en violet-rød farve, har en kemisk sammensætning, der svarer til to dele pyrop og én del 

ædelgranat. Dette betyder, at den isomorfe erstatning i rhodolit ikke er komplet, men en overgang. Derfor 

har rhodolit egenskaber et sted midt imellem de to, med SG 3,84 og RI 1,760, tillige med en farve der er en 

blanding af de to nuancer.  

 



Da granater er isomorfe erstatningssten, er de ovenfor anført RI og SG egenskaber relative. Isomorfe 

erstatningssten kræver, at gemmologer overvejer en stor tolerance for varianter. Hvis en pyrop granat, 

f.eks., har en uendeligt lille mængde magnesium erstattet med jern så vil der være en ændring i nogle af 

egenskaberne, som vil tendere imod ædelgranat resultater. Dette betyder, at det nogle gange kan være 

meget svært at bestemme den nøjagtige variant af nogle af isomorfe erstatningsædelsten.  

Erstatning og Overgang 

Isomorfe erstatningsædelsten 

er en kompleks blanding af 

elementer. Granater er alle 

silikater, der betyder, at de 

skabes med siliciumoxid (SiO4). 

Siliciumoxiden kombineres 

derefter med aluminium eller 

kalcium (eller begge dele) og et 

andet element. Tilgængelighed 

af kompositionselementer er 

forskellig fra en lokation til en 

anden, og dette forårsager, at 

udskiftning af elementer 

opstår. Til venstre ser vi en 

illustration af 

sammensætningen af den 

mørkerøde pyrop-granat, lavet 

af magnesium, aluminium og siliciumoxid (silicium og oxygen). 

I nogle tilfælde kan pyrop 

granat begynde at blive 

dannet, når man har 

aluminium og siliciumoxid, 

med magnesium, der blandes i 

sammensætningen, men så –af 

forskellige årsager – var 

magnesiummet ikke 

tilstrækkeligt eller stabilt, så 

jern i miljøet begyndte at 

påvirke dannelsen af granaten.  

 

  



Afhængigt af mængden af jern 

og/eller mangel på magnesium 

på et sted, kan denne granat 

danne mere magnesium end 

jern, eller omvendt. På dette 

tidspunkt er granaten nu en 

overgangsgranat, et sted 

imellem at være en pyrop med 

magnesium og en ædelgranat 

med jern. Disse overgangssten 

er særligt svære at identificere 

og bliver ofte betegnet med en 

kombination af de involverede 

variationer, som f.eks. pyrop 

ædelgranat. 

 

  

Hvis der ikke er magnesium på 

stedet, hvor stenen dannes, 

men der er jern, vil krystallen 

trække jernelementet ind i 

strukturen. Granaten er så slet 

ikke en pyrop eller en 

overgangssten, men en 

ædelgranat lavet af jern, 

aluminium og siliciumoxid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Granat-gruppen 

Der er seks ret almindelige granat-varianter: pyroper (inklusive rhodolit), ædelgranat, spessartit, uvarovit, 

grossularer (inklusive essonit og tsavorite og andre) og andradit (inklusive demantoid, topasolit og melanit). 

Granatgruppen er opdelt i to undergrupper: pyralspites (pyrop-ædelgranat-spessartit) og ugrandites 

(uvarovit, grossular, andradit). Hvilken gruppe en sten hører ind under afhænger af, om stenen er en 

aluminium silikat eller en kalcium silikat. 

Pyrop anses for den første af 

pyralspites stenene (pyrop – 

ædelgranat - spessartit), hvor 

det konstante elementer er 

aluminium og en silikat. Pyrop 

er sammensat af magnesium, 

aluminium og siliciumoxid. 

 

 

 

 

 

 

 

I en pyrop/ædelgranat optage 

kun to tredjedele af mængden 

af magnesium, der kræves til 

granat, i krystalstrukturen 

under dannelsen. Den sidste 

tredjedel optages af jern. Dette 

er en isomorf overgang.  

 

 

 

 

 



 

Ædelgranat har helt er 

erstattet det ”sidste” element 

af magnesium med jern. Dette 

er en komplet isomorf 

erstatning.  

  

 

 

  

  

  

   

 

 

 

Spessartit-granat er 

sammensat af mangan, 

aluminium og silikat. Den ligger 

i midten af granat-gruppen, 

idet den har en konstant 

aluminium- og siliciumoxid 

bestanddel, men hverken har 

jern eller magnesium, som 

figurerer under dannelsen af 

de forrige granater. Spessartit 

indeholder heller ikke kalcium, 

som kendetegner ungradites-

stenene.  

 

 

 

 



Grossular-granat er aluminium 

og siliciumoxid med kalcium. 

Det er den første af ugrandites 

(uvarovit - grossular - andradit) 

på grund af elementet kalcium, 

som spiller en konstant rolle i 

granater, herfra til den sidste 

del af isomorf 

erstatningsstenene.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Andradit-granater er placeret 

der i gruppen, hvor den 

kemiske sammensætning ikke 

længere er aluminium silikat, 

but kalcium silikat. Den gamle 

konstante element, 

aluminium, er erstattet af 

jern. Jern spiller ikke nogen 

konstant rolle i resten af 

gruppen.  

  

 

 

 

 

 

 



Uvarovit ligger til sidst i 

rækken. Igen er der kalcium 

og siliciumoxid, mens jern er 

erstattet af krom. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Opsummering 

Isomorfe erstatningsædelsten er komplekse, men nemme at forstå, når man har sat sig ind i 

krystaldannelse, farvestoffer og inklusioner. Ved at forstå konceptet isomorf erstatning vil en gemmolog 

ikke blot bedre kunne identificere disse specielle grupper ædelsten, men det skaber også en stor forståelse 

af de mulige variationer af egenskaber for alle typer ædelsten.  
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