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Lektion 20: Syntetiske, Imiterede & Behandlede Ædelsten 

 

En syntetisk ædelsten er et menneskeskabt materiale, der svarer fuldstændigt til den naturlige modpart på 

enhver måde med den samme grundlæggende krystalstruktur, kemiske sammensætning, farver og de fleste 

samme egenskaber. Som man kan forestille sig, gør disse identiske eller næsten identiske egenskaber det 

svært at skelne dem fra naturlige sten. Mange gemmologiske tests på en syntetisk sten vil få de samme 

resultater som på den naturlige modpart. Det er kun små egenskaber, som gør, at man kan adskille en 

syntetisk ædelsten fra en naturlig ædelsten, og det kræver en erfaren gemmolog til at foretage denne 

identifikation. Af denne årsag skal man være meget omhyggelig med at vælge den juveler, som man skal 

købe ædelsten af.  

Syntetisk Alexandrit 

Et banebrydende fremskridt inden for syntetiske ædelsten var evnen til at skabe ædelsten med 

usædvanlige eller enestående egenskaber, som for eksempel asterisme (“stjerner”), chatoyance 

(“katteøjne”) og farveændringer. Fremstillingen af alexandrit, variation af krysoberyl der kan skifte farve, 

var en af de vigtigste fremskridt overhovedet. 

Alexandrit, som i fineste kvalitet fremstår rød i hvidt lys og grøn i fluorescerende lys eller dagslys, er en 

kompliceret sten og har været populær og værdifuld siden sin opdagelse i det 19. århundrede. Imiteret 

alexandrit har været på markedet i næsten 100 pr, men på grund af dens usædvanlige sammensætning 

kunne videnskaben længe ikke fremstille syntetisk alexandrit. 

 

 

      

 

 

 

 

                Syntetisk alexandrit                                  Syntetisk alexandrit 

                under hvid belysning                                under fluorescerende lys 



Syntetisk Ametyst  

  

 

 

 

 

Billedet ovenover kan se ud som et flot stykke ametyst med en syntetisk facetteret ametyst-ædelsten ved 

siden af og en naturlig facetteret ametyst længst til højre. Imidlertid afsløres en farveløs stribe (klar eller 

hvid), der løber diagonalt ned af den rå sten. Denne farveløse stribe er rent faktisk en naturlig ædelstens 

celleskive, som denne laboratorie skabte syntetiske ametyst startede med at vokse fra. Som man kan se, er 

det faktisk ikke muligt at skelne mellem syntetisk og naturlig ametyst ved hjælp af farven. Syntetisk ametyst 

er en af de vanskeligste sten at adskille fra de naturlige, selv for den mest erfarne gemmolog.  

Syntetisk Diamant  

Syntetiske kvalitetsdiamanter fremstilles på en af to måder: enten ved at udsætte naturlige cellediamanter 

for opløsningsmidler under ekstremt høje temperaturer (2000 grader Celcius) og ekstremt tryk (over 80.000 

atmosfære tryk), også kaldet HPHT - high pressure high temperature, eller ved lavtryks kemisk pådampning, 

også kaldet CVD - chemical vapor deposition. Syntetiske diamanter blev oprindeligt fremstillet i midten af 

det 20. århundrede til industriel og militær anvendelse, men prisbillige syntetiske kvalitetsdiamanter er for 

nylig begyndt at dukke op på markedet.  

De fremstilles i gul eller blå farve men findes i mindre omfang også som hvide/farveløse. Den gule farve 

kommer fra kvælstof urenheder i fremstillingsprocessen, mens den blå farve stammer fra bor. 

 

 

Brillantsleben syntetisk             Syntetisk blå diamantkrystal Syntetisk gule diamantkrystaller 

diamant  

 



Syntetisk Opal  

Til højre ses en syntetisk opal under 30x forstørrelse, 

hvilket afslører en “slangeskind” effekt, der er almindelig 

for ældre former af syntetisk opal. Selvom fremskridt 

inden for den syntetiske opal branchen næsten har 

elimineret denne afslørende effekt, så findes mange af 

de ældre syntetiske sten stadig. 

 

 

 

Pas på ikke at forveksle disse syntetiske opaler med "Honey Comb" mønstre i naturlige Welo opaler, som 

ses nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetisk Rubin  

Til højre ses en flamme-fusions syntetisk rubin, en laboratorie skabt 

ædelsten med en form kendt som en boule. Flammefusions-

metoden er en af de tidligste laboratorieprocesser for dyrkning af 

ædelsten. I denne metode nedsænkes den naturlige 

ædelstenpulver i en flamme. De smeltede pulverkrystaller danner 

en væske, som flyder dråbe for dråbe og danner en lang cylindrisk 

form (en boule), som set på billedet til højre. Den smaragdslebne 

rubin i ringen er skabt af den syntetiske rubin. 

 

 



 

Syntetisk Spindel 

Spindlerne i dette eksempel er skabt på en af to måder: de blå og pink bouler er skabt med flammefusions-

metoden, og de oktaedriske krystaller blev dannet med smeltemetoden. De to facetterede syntetiske 

spindler blev dannet som oktaedre, lige som kubiske naturlige spindler vokser. Disse to syntetiske 

spindelkrystaller blev dannet med smeltemetoden, hvilket indebærer, at et startmateriale opløses in en 

blanding (smeltemiddel) ved lav temperatur. Væsken afkøles derefter langsomt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imiteret Ædelsten 

Imiteret ædelsten er ethvert materiale, der ligner en naturlig ædelsten, men er ikke den ægte sten, som 

den formodes at være. Imitationer kan være plastik, glas eller andet materiale, så længe materialet har til 

hensigt at efterligne den naturlige ædelsten. 

Kubisk zirkon ligner en diamant, men den har ikke samme egenskaber som en diamant. Facetteret rødt glas 

kan ligne naturlig rubin, men den fysiske og kemiske egenskaber er helt anderledes. Imiteret tanzanit kan 

være syntetisk forsterit, der ligner tanzanit, men ikke har de samme egenskaber. Syntetisk blå spindel 

sælges ofte som akvamarin eller blå topas. 

Imiteret Akvamarin eller Blå Topas  

 

 

 



 

 

Syntetisk blå spindel kan sælges som imiteret akvamarin eller blå topas, men et Chelsea-filter vil hurtigt 

afsløre, om stenen er en syntetisk spindel. Til venstre ses en boule af syntetisk blå spindel. Til højre ses den 

samme boule under et Chelsea-filter. Syntetisk blå spindel vil vise en rød reaktion under et Chelsea-filter. 

Mount St. Helens Imiteret Smaragd  

Dette interessante ædelstensmateriale danne i et laboratorium ved 

hjælp af vulkansk aske, der blev spyet ud af Mount St. Helens under 

udbruddet i 1980 i staten Washington, USA. Den vulkanske aske 

smeltes, krystalliseres ved ca. 1482 ° C, og farves med tilstedeværelsen 

af krom. Det er en overbevisende imitation, og nogle butikker har solgt 

dette syntetiske ædelstensmateriale som naturlig smaragd og kaldt det 

en “Mount St. Helen’s smaragd” uden at indikere, at det er en 

efterligning. 

 

Imiteret Tanzanit  

Den syntetiske sten kaldet forsterit er den mest overbevisende efterligning af tanzanit til dato. I billedet ses 

syntetisk forsterit til venstre, og naturlig tanzanit til højre. Men du ved allerede at med et refraktometer og 

et chelsea filter kan du let adskille stenene. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Behandlet Ædelsten 

Ædelsten behandles regelmæssigt for at ændre deres udseende, hvad enten for at skabe bedre klarhed, 

bedre farve, ja selv for at ændre stenens farve fuldstændigt. Diamanter, som har brudflader, der går helt op 

til stenens overflade, kan fyldes op, således at bruddet får diamanten til at se mere transparent ud og 

dermed giver diamanten en tilsyneladende bedre klarhed. Safirer kan varmes op eller diffunderes for at 

give en dybere farve. Så længe disse forarbejdninger oplyses, accepteres de fleste forarbejdninger som en 



del af den moderne juvel- og ædelstensbranchen. Problemet ligger i, når en forarbejdning ikke oplyses, og 

når en forarbejdning ikke er permanent. 

 

Koboltbehandling er en slags belægning. Til højre ses to billeder af samme 

gruppe ædelsten. Det øverste foto viser en usædvanlig blåliggrøn topas. 

Ved hjælp af et Chelsea-filter på det andet foto fremgår det ret tydeligt af 

den røde reaktion, at denne gruppe topaser er behandlet med kobolt. Rent 

faktisk er stenene naturligt farveløse, men har fået et meget tyndt lag 

kobolt indbagt for at få dem til at fremstå som blåliggrønne. Denne 

behandling kan meget nemt skrabes af overfladen, så for at være 

sandfærdig og oplyse om alt, bør disse sten annonceres som kobolt-

behandlede eller kobolt-belagte. 

Diffusion er en proces, hvor man bager et farveelement på overfladen af en ædelsten. Den kobolt-

behandlede topas beskrevet ovenfor er et eksempel på diffusion. Diffusion er en overfladebehandling, der 

kun dækker overfladelagene og ikke holder. Denne behandling bør oplyses ved salget.  

Udfyldning af sprækker er grundlæggende den samme 

proces, der anvendes af virksomheder, der udfører 

reparation af revner i forruder på biler. Fyldstof i en 

diamants pletter “reparerer” sprækker eller revner, 

hvilket gør, at revnen ikke kan ses af det blotte øje. 

Udfyldning af sprækker anses normalt som en 

langvarig behandling, mens revner kan fremkomme 

under bestemte omstændigheder. Kunder bør altid 

informeres om et salg, der involverer en sten, hvor 

sprækker/revner er udfyldt. Som du vil se af billedet 

til højre vil udfyldningen enten have et lilla/blåt eller 

gult/gyldent neonglimt, der er kendetegnende for 

behandlinger, hvor sprækker udfyldes.  

 

Varmebehandling anses generelt som en kunstig forlængelse af den normale proces for farvning af 

ædelsten. Da ædelsten tilegner sig farve igennem temperatur i jorden, kan man forstå, hvorfor man 

normalt ikke rynker på næsen af opvarmning som forbedring. I dagens ædelstensmarked er de fleste safirer 

og blå eller lyserøde topaser varmebehandlede, og stort set alle ædelsten i dag har mindst en af dens 

varianter opvarmede for at forbedre farven. Så længe processen er permanent (som de fleste er), er 

opvarmning accepteret og er ofte nødvendige for at gøre en sten attraktiv. Men vær opmærksom på, at 

nogle ædelsten (som f.eks. zirkon) kan vende tilbage til den originale farve med tiden. 



Laserboring er, når der anvendes en laser til at bore en 

inklusion ud i en diamant, der efterlader et afslørende 

borehul, der kan ses af det erfarne øje. De fleste 

borehuller ligner de huller, som du kan se på 

billederne til højre.  

Nogle gange er der anvendt et fyldstof til at maskere 

borehullet. Et udfyldt borehul kræver normalt en 

erfaren gemmolog til at identificere det. Nogle aktuelle 

laserbehandlinger ligner vifter inden i diamanten og er 

også vanskelige at identificere. Laserboring bør oplyses 

ved salget.  

 

 

Oliering er en behandling primært af smaragder og opaler, når harpiks eller olie anvendes til at infiltrere og 

udfylde revner i overfladen. Oliebehandling forsegler stenen mod, at fremmedelementer kommer ind i 

stenen og gør revnerne mindre synlige. I dag er praktisk talt alle smaragder oliebehandlede, og opaler skal 

oliebehandles for at forsegle dem og beskytte dem mod vandtab i stenen. Oliebehandling er ikke 

permanent. Oliebehandlede ædelsten bør behandles igen, når behovet opstår. 
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