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Lektion 3: Hydrotermiske Syntetiske Ædelsten 

 

 

Indledning 

Det er interessant at bemærke, at mange syntetiske ædelstens processer er baseret på tiltag under krigen, 

der ikke var relateret til ædelsten, som i tilfældet med syntetiske diamanter.  

Der var brug for syntetiske diamanter under 2. verdenskrig på grund af manglen på naturlige diamanter til 

krigstidsproduktion. Og det var rent faktisk på grund af de for nyligt afklarede problemer omkring DeBeers, 

der ikke kunne komme ind i USA på grund af et udestående juridisk problem, hvor DeBeers forsøgte at 

kontrollere produktionen af industrielle syntetiske diamanter tilbage fra 2. verdenskrig.  

Produktionen af hydrotermisk kvarts er en anden proces med rødder i 2. verdenskrig. Kvartskrystaller var 

nødvendige for produktion af radio og anden elektronik under denne krig. Men man kunne kun anvende 

krystaller af høj kvalitet fra Brasilien til højteknologisk produktion. Og da ruterne til de brasilianske områder 

var blokeret til tyske videnskabsmænd, var det tyskerne, der fuldendte processen under krigen til 

erstatning for de ikke-tilgængelige naturlige sten.  

Processen 

Selve processen er ret simpel, selvom den faktiske produktion involverer en stor mængde fint afstemt 

videnskab for at få det til at fungere rigtigt. Generelt opstilles der en autoklav med en høj og lav ende, som 

vist i den figur du vil se om et par minutter.  

Autoklaven er beklædt med guld og har varmelegemer, der går på langs af enheden. Varmelegemerne 

afstemt således, at bunden er meget varmere end varmelegemerne i toppen. Herved får man en betydelig 

varmeforskel i den indre temperatur i autoklaven.  

Dernæst tilføres en opløsning af næringsrigt materiale, hvor koncentrationen af materialer går til bunds. 

Dette materiale er normalt mælkehvid kvarts af dårlig kvalitet, som der er meget af, men af meget dårlig 

kvalitet. Dette varmes op i den nederste del, indtil den bliver varm nok til at blive flydende og hæve sig til 

toppen af autoklaven. sætter sig den lavere temperatur, at flydende kvarts køler nok til, at kvartsen ikke er 

flydende længere og sætter sig fast på en kvartskrystalkim af høj kvalitet, naturligt eller syntetisk, hvilket får 

krystalkimet til at vokse. Når væsken er kølnet af, daler det tilbage ned på bunden af autoklaven med en 

naturlig konvektionsstrøm, der er opstået med den variable varme og tyngdekraften. Her opvarmes den og 

bliver igen tilsat næringsstoffer og starter processen igen.  



 

Inden vi kigger på videnskaben, så lad os se på tegningen af denne autoklave og se, hvordan det fungerer. 

 

 

 Det måske vigtigste aspekt ved hydrotermisk dyrkning af ædelsten er det betydelige tryk og varme, der 

kræves for at få krystaller til at gro. Nedenfor ses, med bold, informationer om dyrkning af kvartskrystaller, 

som vil vise det miljø, der skal skabes for at få krystaller til at dannes. Bemærk, at dette er tallene fra 

Northrop Grumman for deres produktion af rum-relateret produktion af kvartskrystaller. Der er en række 

forskellige kombinationer, som giver kvartsproduktion til forskellig brug. Tillige vil ædelstensproduktion i 

andre mineraler, som f.eks. beryl til smaragd, også variere. Så listen nedenfor er til ovennævnte formål. 

Anden brug til kræve variable tal, hvis man finder dem i andre steder. 

Vækst temperatur: 600 grader til 300 grader, tryk i autoklaven: 25.000 pund pr. kvadrattomme 

Væksttid: Op til 10 uger for ædelstenskrystaller, som det ses nedenfor 

Temperaturen vil selvfølgelig variere fra top til bund af autoklaven. De variabler, som du kan ovenfor, er 

afgørende for denne anvendelse. Dette laver den naturlige konvektion, når den varmere opløsning stiger 

op, og den køligere daler ned til bunden for at blive genopvarmet og tage turen igen.  

Resultatet er kvartskrystaller, der kan vokse sig ret store og være af meget høj kvalitet. Denne produktion 

giver mulighed for den enorme mængde kvarts, der anvendes i elektronik, inklusive de kvartskrystaller, der 

bruges til at lave kvartsure. Og ved at tilsætte bestemte elementer til blandingen, kan man fremstille 

syntetisk ametyst. Nedenfor ses to billeder af en stor syntetisk ametystvækst ved hjælp af den 



hydrotermiske proces. Bemærk i billedet til venstre, at krystallet har en ensartet farve og klarhed. Men når 

man så vender det i den modsatte retning, kan man se det krystalkim, der blev brugt til at starte processen. 

Denne sten er ca. 4 tommer høj.  

 

 

 

 

 

 

 

Et andet vigtigt aspekt ved hydrotermisk krystaldyrkning er den retningsbestemte egenskab ved 

dyrkningen. Som du vil bemærke ved pilene i billedet nedenfor, vokser krystallerne med forskellig 

hastighed i forskellige retninger. Dette forårsager en retning, der vokser næsten 3 gange to hurtigt som den 

anden. Dette laver indre krystalstrukturmæssige uregelmæssigheder, der hjælper med at identificere visse 

ædelsten som hydrotermiske. 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os tage et kig på et eksempel på en hydrotermisk dyrket smaragdkrystal sammen med de færdige 

produkt. Du vil bemærke, at smaragdkrystal vist nedenfor har samme grundlæggende form som 

ametystkrystallet vist ovenfor. Dette skyldes formationsprocessen. Og mens den kemiske og 

strukturmæssige syntetiske smaragd er den samme som den naturlige, er formationen under den 

hydrotermiske proces forskellig fra de 6-sidede heksagon, som man ser i naturen. Bemærk også det samme 

farveløse krystalkim, som du kan se i smaragden nedenfor og ametysten ovenfor. Dette er startkimet, der 

er placeret i den hydrotermiske løsning, der skal starte krystaldannelsen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og her ses det færdige produkt sat i en ring. 

 

 

 

 

 

 

Identifikation 

Vi vil kigge på en del hydrotermiske syntetiske ædelsten under lektionerne i dette kursus. Og du vil finde, at 

de hydrotermiske ædelsten er ret lette at identificere … hvilket skyldes en ganske særlig egenskab, der er 

tilstede i de fleste sten.  

Bemærk nedenfor, at vi har en lille blok af hydrotermisk smaragd. Den har nogle ujævne størrelser, da den 

er blevet skåret ud i nogle stykker, der skal facetslibes til en ædelsten. Men kig på billedet nedenfor …. og 

gå derefter videre til det næste, og se ….  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor kan du se, at når du roterer det rå stykke bare lidt, så vil du se en lang formation af parallelle 

linjer. Dette er celledelte vækstegenskaber, der forekommer i mange hydrotermiske ædelsten, hvilket vil 

give dig mulighed for at identificere stort set all syntetiske sten i den hydrotermiske familie. De egenskaber, 

som du kan se nedenfor, er set ved 20x, så de er ret nemme at se. Men lad os gå videre ... 

 

 

 

 

 

 

 

Når man slukker for det mørke feltlys og tænder for det fluorescerende lys for at kun at kigge på 

overfladen, kan man bedre se strukturen af disse egenskaber. Her kan man se, hvordan disse 

cellestrukturer kommer ud igennem stenen til overfladen. Og da de går helt igennem stenen, kan man let 

se dem, når de er tilstede i en slebet eller facetteret ædelsten, som man kan se på næste billede.  

   

  

 

 

 

 



 

Nedenfor ses en hydrotermisk smaragd under 20x forstørrelse. Som man hurtigt kan se, kan man hurtigt 

identificere disse strukturer fra billedet ovenfor på fotoet nedenunder. Hvilket gør denne hydrotermiske 

syntetiske smaragd ret nem at identificere for enhver, der har disse billeder som reference. Viser alle 

hydrotermiske syntetiske ædelsten disse egenskaber? Nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetisk ametyst er en af dem, der ikke gør. Men mere om dette senere. Og mere om identifikation af 

syntetisk smaragd. Men lige nu skal man være bevidst om, at de fleste hydrotermiske syntetiske sten vil 

vise denne egenskaber.  

Opsummering  

Identifikation af alle syntetiske ædelsten er måske den mest vanskelige opgave, som gemmologer står 

overfor i dag. De egenskaber, som du ser ovenfor, vil være afgørende for en hydrotermisk dyrket syntetisk 

ædelsten. Og i løbet af dette kursus skal være se mange af dem. Men vær omhyggelig med at huske, at ikke 

alle hydrotermiske ædelsten vil vise disse egenskaber. Så vær på udkig efter disse egenskaber for at vide, 

om du har en hydrotermisk dyrket ædelsten. Men vær åben over for enhver ædelsten, der ser bare lidt for 

perfekt ud og som stadig ikke viser de ovenfor viste egenskaber. Det kunne meget vel være en 

hydrotermisk dyrket sten og som bare ikke viser disse indikatorer.  
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