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Lektion 2: Flammefusionsfremstilling af ædelsten 

 

 

Flammefusionsprocessen for fremstilling af syntetiske ædelsten blev 

fuldendt i 1902 af en franskmand kaldet Auguste Verneuil. Også kendt 

som Verneuil-procession.  

Denne type af syntese anvender et aluminium-oxid pulver behandlet 

med sporelementer for at skabe syntetisk korund af forskellig slags. 

Den anvendes også til at fremstille syntetisk spindel, dog ikke så meget som til korund nu om dage.  

Processen er ret dybtgående, men til vores formål vil jeg gøre forklaringen enkelt, så den lettere kan forstås 

af kursister. Hvis man gerne vil læse mere om Verneuil-processen, findes der masser af bøger der beskriver 

dette. 

Lige nu vil vi se på selve processen for bedre at kunne forstå, hvordan man laver ædelsten med denne 

proces. Processen indeholder 3 større komponenter: 

#1. Et aluminium-oxid pulver, som for syntetiske rubiner vil få tilført en smule krom. 

#2. En flamme hvorigennem der tilsættes dette pulver, hvori det bliver flydende. 

#3. En roterende "boule", der er den formation, som de flydende dråber drypper igennem flammerne og 

køler af på den roterende kim.  

 

 

 

 

Nedenfor er vist et grafisk eksempel på processen: 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Man kan på de viste bouler til venstre se, at det færdige 

produkt ikke har en naturlig rubins krystalform. Dette 

gør flammefusions-processen ret unik i forhold til andre 

syntetiske processer, hvor de fleste andre vil give en 

krystalform som en naturlig ædelsten. Med 

flammefusions-metoden vil væsken imidlertid 

krystallisere inden for de samme kemiske og optiske 

egenskaber, men ikke give den samme krystalform.  

Et andet interessant aspekt ved flammefusion er, at 

boulen vil have en stor mængde indre spændinger. 

Dette gør det nødvendigt at flække boulen, inden man 

prøver at bearbejde dem med facetslibning og 

ædelstensproduktion. Nedenfor kan du se den delte 

syntetiske rubinboule hvor man kan se strukturen af den syntetiske rubin, der er skabt ved hjælp af 

processen.  

 



Det er ikke nødvendigt at dele alle syntetiske sten dannet med flammefusions; nedenfor kan du se et 

billeder af syntetiske blå spindler, som stadig er intakt.  

 

  

 

  

 

 

 

 

Identifikation af flammefusions-syntesiske sten 

 

Dette er en af de syntetiske sten, der er nemmest at identificere baseret på observation under 

forstørrelsesglas. Og mens et Chelsea-filter er bestemmende for identificering af syntetisk blå spindel Bliver 

rødt), så anses hverken Chelsea-filter eller spektroskopet for at være kunne diagnosticere syntetiske safirer 

og rubiner.  

Den korrekte identifikationspunkt for iagttagelse under forstørrelsesglas ses ved tilstedeværelsen af buede 

stribedannelser, som næsten altid er tilstede i flammefusions korund, som vist grafisk nedenfor. Og man 

skal vænne sig til at kigge efter disse linjer, når man undersøger en rubin for en eventuel syntetisk 

oprindelse.  

Hovedsageligt fordi de fleste af de syntetiske rubiner vil være fremstillet med flammefusions-metoden, og 

disse buet linjer vil være afgørende for alle syntetiske sten, med meget sjældne undtagelser.  

 

  

 

 

 

 

 



 

I flammefusions syntetiske sten vil der vil tillige være gasbobler, som vist nedenfor. Billede nedenfor er 

typisk eksempel på flammefusions gasbobler. Og man vil ret sikkert se dem i syntetiske blå safirer frem for 

rubiner. Dog skal man aldrig sige aldrig, når det drejer sig om syntetiske sten. Men kig godt på disse 

billeder. Du vil på et tidspunkt se en blå safir, hvor du ikke er sikker på, om den er naturlig eller ej. Og disse 

gasbobler vil måske være det eneste spor, som man har at gå efter.  

  

 

Andre indikatorer 

Der er andre indikatorer på syntetisk korund ved flammefusion, men man bør ikke forsøge at træffe en 

afgørelse om syntetisk kontra naturlig ved hjælp af disse metoder, førend man har stor erfaring med disse 

sten.  

Det første er fluorescens. På grund af manglen på jern i de fleste syntetiske rubiner, har de en tendens til at 

reagere meget kraftigere på UV-lys end naturlige sten. Igen er dette blot en indikator og ikke afgørende. 

Men når man har set tilstrækkeligt med syntetiske rubiner, vil man kunne begynde at se indikationen fra 

UV. 

Og til sidst har vi spektroskopet. Der er tilsat så meget krom i en syntetisk flammefusions rubin, at 

kromlinjerne bogstaveligt talt springer én i øjnene. Men igen skal man have erfaring nok med at kigge på 

kromlinjer til at vide, hvad man kigger på. Så indtil du har set på tilstrækkeligt med syntetiske og naturlige 

rubiner til at kunne se forskellen, så skal du ikke træffe en afgørelse selv. Bed om hjælp fra andre med 

større erfaring.  

 



Sagens kerne er, at du vil støde på mange flammefusions syntetiske sten derude. Og de kan gå fra rubiner 

til safirer og til spindler, ja selv til vanadium-belagt korund, som skal ligne alexandrit. Hvis man kigger efter 

de buede linjer, efter gasbobler, og den generelle perfektion i ædelsten, der blot ser ud til at være gode til 

at rigtige, så vil dette være en god indikation for dig på flammefusions syntetiske ædelsten.  

 Jeg håber, at dette har været interessant læsning. Lad os gå videre til Lektion 3. 
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