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SSOG Scandinavian School of Gemology 

Lektion 3: Ædelstenes egenskaber, del 1 

 

 

Ædelstene har mange egenskaber som vi gemmologer kan måle og veje og evaluere på. De mest kendte 

egenskaber som anses for at være de vigtigste ved praktisk ædelstensidentifikation er: 

- Optisk karakter og optiske egenskaber 

- Pleokroisme 

- Refraktivt indeks eller lysbrydnings-indeks 

- Specifikt tyngdekraft 

- Spektrum 

- Ultra violet lys og fluorescens 

 

Disse egenskaber er opdelt i 2 lektioner med spektrum, pleokroisme og refraktivt indeks som vi vil studere i 

denne lektion og optisk karakter og optiske egenskaber, specifik tyngdekraft samt fluorescens i næste 

lektion. 

 

Spektrum 

 

Når almindelig lys i et rum rammer en ædelsten indeholder det lys alle de synlige lysbølger. Ædelstene vil 

selektivt absorbere specielle lysbølger, afhængig af ædelstenstype, mens andre lysbølger vil passere 

igennem. Farverne der passerer igennem ædelsten er de farver øjet ser. Evnen til at absorbere specielle 

farver kaldes selektiv absorption. 

 

På billedet nedenfor er de fleste andre farver absorberet på nær rød og noget orange, så rød med orange 

tone vil blive transmitteret til øjet så øjet opfatter stenen som rød evt. med orange nuance.  
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Bemærk udtrykket ”de fleste andre farver på nær rød og noget orange er absorberet”. Alle farvede 

ædelsten tillader nemlig lysbølger andre end dem vi kan se at passere igennem. 

Disse farvers mønster kaldes et absorption spektrum. Så et absorption spektrum afslører både lyset der 

transmitteret gennem stenen og de lys bølger der selektivt absorberes af stenen. 

Se nedenstående spektrum for naturlig blå spinel og syntetisk blå spinel. Det fremgår tydeligt af mønstret 

af farver og linjer at det ikke er den samme variation af spinel. 

   

                       Naturlig blå spinel spektrum                                         Syntetisk blå spinel spektrum 

Når du studerer gemmologi vil du hurtigt opdage at USA og resten af verden ofte viser gemmologisk 

resultater anderledes end Europa og resten af verden. Og det gælder også spektrummet der bruges i et 

spektroskop.  

Nedenfor viser et zircon spektrum som det ville se ud i et spektroskop produceret i USA med den røde farve 

til højre. 

 

Samme zircon spektrum som det vil se ud i et spektroskop produceret i Europa, med den røde farve til 

venstre 

 

Det er egentligt ikke så svært at huske fra hinanden. Det eneste man lige skal bemærke er når man 

sammenligner linjerne på spektrum illustrationer fra både USA og resten af verden skal resultatet læses 

modsat hinanden, som når man læser arabisk fra højre og læser dansk venstre. 

Illustrationer er taknemmelige og det er i virkeligheden slet ikke så let at læse og identificere ædelstene 

som vist i disse illustrationer. Og ikke alle ædelstenen varierer så meget i deres spektrum mellem naturlige 

og syntetiske som eksemplet med spinel stenen viser.  

Men absorption spektrum er stadig en vigtig egenskab til at identificere ædelstene. Du vil senere lære mere 

om brug af spektroskop. 

Pleokroisme 

Tidligere lærte du at lys enten transmitteres gennem ædelstenen eller absorberes af ædelstenen. Afhængig 

af hvilket retning lyset passerer gennem ædelstenen, kan en farve transmitteres gennem stenen og en 

anden farve eller farvenuance gennem en anden retning i stenen, således at ædelstenen opfattes af øjet 

som den har flere farver eller nuancer af farver når den observeres i forskellige retninger. 

Denne egenskab at en ædelsten viser mere end en farve eller farvenuance kaldes pleokroisme. 



3 
 

3 

 

Ædelsten i det kubiske system, som f.eks. garnet, er ikke pleokroisk. Alle ædelsten i det kubiske system kan 

kun producere en farve. Lyset er enkeltbrydende. En ædelsten der kun producere en farve kaldes isotrop, 

enkelt-lysbrydende eller single refraktivt. 

Alle ædelsten i de andre 6 krystal systemer producerer to eller flere farver. En ædelsten der producerer 2 

eller flere farver, hvor lyset er dobbeltbrydende, kaldes anisotrop, dobbelt-lysbrydende eller dobbelt 

refraktivt.  

Ædelstene der viser to farver kaldes dikroisk. Ædelstene der kan vise 3 farver kaldes trikroisk.  Læg mærke 

til at ofte kan den tredje farve ikke opfattes med øjet idet den tredje farve enten er hvid eller farveløs.  

Fra grafen i lektion 1, som du jo selvfølgeligt nu kan huske, viste at dobbelt refraktivt ædelstene kan være 

enten uniaksial eller biaksial. Uniaksial ædelstene er dikroisk og biaksial ædelstene er trikroisk.  

Her er nogle eksempler: 

 

Garnet (granat), Single refraktivt, 1 farve, rød.   

 

   

 

 

 

Rubin, dobbelt refraktivt, uniaksial, 2 farver, rød og nuance af rød. 

 

 

 

 

Andalusit, dobbelt refraktivt, biaksial, 3 farver, grøn, brun og farveløs. 

 

 

Pleokroisme kan være svært at se for det utrænede øje. Hos nogle ædelstene er pleokroisme let at se mens 

hos andre kræves gemmologiske instrumenter.  Diskroskop er et instrument som gemmologer bruger til at 

undersøge dikroisme og derved identificere visse ædelstene fra hinanden. 
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Refraktivt indeks 

For at forstå denne egenskab så lad studere hvad lysbrydning er og hvordan det kan måles. 

Lysets hastighed eller lysets fart er den fart hvormed elektromagnetiske svingninger udbreder sig i et 

medium. I vakuum er lysets fart maksimal, og defineret til at være 299.792.458 meter per sekund eller ca. 

300.000 km per sekund. I andre medier er lysets fart mindre. Dette kan måles og er et af de vigtigste 

egenskaber indenfor gemmologi til at identificere ædelstene. 

Når bølgefænomener bevæger sig mellem områder med forskellige udbredelseshastigheder for 

pågældende bølger, ændres bølgernes bevægelsesretninger ved det fænomen der kaldes for refraktion.  

Forenklet kan det siges at når lyset rammer et materiale som lyset kan rejse igennem bremses lys og 

afbøjes. 

Graden af afbøjning afhænger af vinklen mellem den oprindelige bølgeretning og gradienten i 

udbredelseshastigheden, samt af et forholdstal, som kaldes for brydningsindekset for den pågældende 

gradient (eller grænseflade). 

En af de vigtigste egenskaber er lysbrydning, som kan forklares hvor meget en diamant vil bremse en 

lysstråle og skifte dets retning gennem diamanten og hvordan det kan måles. 

Den fart som lyset rejser med er altid lavere når lys rejser udenfor vakuum og hastigheden afhænger at det 

gennemsigtige materiale lyset passerer.  Ratio mellem lysets hastighed i vakuum 300.000 km per sekund og 

hastigheden gennem det gennemsigtige materiale kaldes brydningsindekset. Indenfor gemmologi bruger vi 

betegnelsen refraktivt indeks og forkortes RI eller lysbrydnings-indeks. Da betegnelserne alle bruges i 

forskellige sammenhænge skal du kende alle betegnelserne. Lysets hastighed gennem glas er typisk 

200.000 km per sekund, så vands brydningsindeks er 300.000/200.000 = 1,5. Da formålet med denne 

uddannelse er identifikation af ædelstene behøver vi derfor ikke helt nøjagtige tal for identifikation. Men 

som information kan det oplyse at det nøjagtige RI for glas 1,5116.  

RI for luft er 1,0003, så luft bremser kun lys meget lidt idet lysets hastighed i luft er næsten lig lyset 

absolutte tophastighed.  

For vand er RI 1,334. Glas er tungere end vand som er tungere end luft. RI 

for glas er større end vand som er større end luft. Ser du logikken? Jo 

større densitet et gennemsigtigt materiale har, jo større er dets RI. 

Se dette eksempel til højre, hvor lyset opbremses og brydes i vand. Man 

ser tydeligt at blyantens vinkel i vandet ændres. Det er slet ikke blyanten 

der bøjer i vandet men lyset. 
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Lad os se på en ædelsten som diamant. Lysets hastighed gennem en diamant er ca. 124.120 km per sekund. 

Altså bremses lyset hastighed med mere end halvdelen når det passere gennem diamant. Ved beregning af 

en diamants RI findes vi ratio mellem lysets hastighed i luft 300.000 og diamant 124.120 = 2,417 

Diamants RI = 2,417 

Det er vigtigt for dig at du har forstået at RI er det matematiske relation mellem lysets hastighed i luft og 

lysets hastighed i en diamant eller hvilket som helst andet gennemsigtig materiale hvor lyset kan passere.. 

Nu undrer du dig måske over hvad der sker med lysets hastighed når det har passeret diamanten. Så 

speeder det op til 300.000 km per sekund igen. Hvordan det kan accelerere fra 124.120 til 300.000 km per 

sekund så snart det har forladt diamanten uden en gradvis acceleration er der ingen der har kunnet forklare 

endnu. Men det er også ligegyldigt. Hvad der er vigtigt er at vi kan identificere diamanter ved hjælp af 

denne egenskab. 

Det er vigtigt at du husker at når lyset rammer en ædelsten bøjes lyset en smule. Jo tættere 

atomstrukturen er i ædelstenen, jo mere bøjer lyset. Dette kan måles og kaldes RI. Enhver ædelsten har en 

RI baseret på ædelstenens kemiske struktur, hvad den er lavet af. Derfor har hver ædelsten en genkendelig, 

men dog ikke altid helt konstant, RI. Grunden til at RI ikke er altid er helt konstant er, at ædelstene ikke kun 

findes i deres grundlæggende basisk struktur men indeholder andre stoffer der har indflydelse på RI. Derfor 

identificeres de fleste ædelstene indenfor en skala af RI. 

Lad os tage et par eksempler: 

  

            Citrin, RI 1,544 – 1,553                                                          Peridot, RI 1,654 – 1,690          
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