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Lektion 4: Flus-smeltet syntetisk ædelsten 

 

 

Indledning 

Fremgangsmåden for flus(flux)-smeltning af syntetiske ædelsten er en af de ældste anvendte metoder. Den 

blev fuldendt af Carroll Chatham sent 1930'erne, og der er mange virksomheder, der anvender metoden i 

dag til at fremstille syntetiske ædelsten.  

En vigtig ting ved flus-smeltede ædelsten er, at de er ret nemme at identificere for en erfaren gemmolog. 

De resterende flus-egenskaber, som næsten altid er tilstede, giver nogle fremragende fingerpeg til dem, der 

ved, hvad de skal kigge efter.  

 

Processen 

Konceptet flus betyder ethvert sekundært stof, der tilsættes en opløsning, der gør, at hovedelementet 

smelter ved en temperatur, der er lavere end det, der er den normale smeltetemperatur for det 

pågældende element. Lige som flus, der bruges ved et elektrisk loddejern. Ved at anvende flusmiddel 

sammen med loddemetal, vil loddemetallet smelte ved en lavere temperatur og størkne den elektriske 

forbindelsen. Men når den er størknet, vil loddemetallet igen kræve den normalt højere temperatur for at 

smelte, hvilket vil gøre den størknede samling solid, selv ved højere temperaturer. Uden flus kræver det 

simpelthen mere varme for at smelte loddemetallet.  

Nu spørger du sikkert dig selv: Hvorfor? Hvorfor tilsætte et flusmiddel til blandingen for at få korunden til at 

smelte ved en lavere temperatur? Det er lidt kompliceret, men her er en simpel version. 

For at dyrke f.eks. syntetiske rubiner kræves det, at man har noget at dyrke dem i. En gryde. En smeltedigel. 

Noget der kan indeholde blandingen. Problemet er, at korunds smeltepunkt er 2.050 °C. Og det eneste 

smeltedigel-materiale, der kan muliggøre, at denne proces vil fungere, er platin. En platin-belagt 

smeltedigel. Og et yderligere problem her er, at platins smeltetemperatur kun er 1.768,3 °C, langt under 

korunds smeltepunkt. Så inden blandingen bliver varm nok til at smelte korund-ingredienserne, ville platin-

beholderen, der indeholder vores blanding, smelte og indholdet flyde ud på gulvet.  

 



Hr. Chatman stod over for dette problem i 1930’erne. Svaret var at tilføre et flusmiddel til blandingen, der 

vil muliggøre, at korundblandingens ingredienser vil smelte ved en lavere temperatur. Hvilket er, hvad han 

opnåede. Ved at tilføre en blyoxid sammen med nogle andre oxider til blandingen som flusmiddel, blev 

korund smeltepunktet reduceret til omkring 1.300 °C, langt fra smeltpunktet for platin-smeltediglen. 

Hvilket gav ham mulighed for at skabe et miljø, hvor han kunne dyrke syntetiske smaragder, rubiner, m.v.  

Nå, er det så den fulde forklaring på processen? Nej. Men det er et generelt overblik over hvorfor og 

hvordan flus-smelteprocessen virker. Hvilket er det, som vi har brug for. Men lad os gå et skridt videre og se 

på nogle figurer, der viser, hvordan processen fungerer.  

Flus-smelte processen 

Nedenfor ser vi en række figurer, der beskriver flus-smelte processen. Hvis man sammenligner flusmetoden 

med den hydrotermiske metode, vil man se, at de på nogle måder ligner hinanden og på nogle måder er 

meget forskellige. Man bør især bemærke disse forskelle og ligheder. 

#1. I Trin 1 er blandingen varmest, ca. 1.300 °C. Der er små startkim af naturlig rubin i bunden af 

smeltediglen. Løsningen er rig på aluminium-oxid og krom, som er bestanddelene i rubin, sammen med 

blyoxid, der skal agere som flusmateriale. 

 

#2. I Trin 2 begynder løsningen at køle af meget langsomt. Mens den gør det, begynder aluminium-oxiden 

og kromet at komme ud af løsningen og danne krystallag på rubinkimet.  



  

Trin 3. I Trin er løsningen kølet yderligere ned, hvilket gør, at mere og mere af aluminium-oxiden og kromet 

kan fastgøre sig på krystalstrukturen på krystalkimet, hvilket gør, at krystalkimet kan danne en stadigt 

voksende syntetisk rubinkrystal.  



 

 

Trin 4. I Trin 4 har opløsningen efter godt 8 dage nået et temperatur på ca. 915 °C. På dette tidspunkt har 

opløsningen nået det punkt, hvor al aluminium-oxid er krystalliseret ud af opløsningen, og platin-

smeltediglen er blevet tømt igennem en drænrør i bunden.  

 

  

 

 #5. Til sidste i Trin 5 er smeltediglen tom, og de netop dyrkede syntetiske rubinkrystaller kan høstes fra 

smeltediglen og skæres til ædelsten, eller anvendes til industrielle formål. 

 

  

 

  



 

Identificering 

Som det er tilfældet med de fleste syntetiske sten, er der normalt fingerpeg om stenens oprindeligt. Og 

flus-smeltning er ingen undtagelse.  

Som du kan se til nedenfor efterlader flusmidlet i denne proces det, der er kendt som flus-smeltnings 

fingeraftryk, som er indre karakteristika, der ligner et fingeraftryk, men er rester af flus-løsningen, der er 

fanget i ædelsten under dyrkningsprocessen. 

  

 

 

 

 

 

Disse flusinklusioner vil tjene som vigtige værktøjer til identifikation af flus-smeltede formationer, når vi 

kigger på de enkelte ædelsten, der er dyrket efter denne metode. Som resultat heraf vil det være vigtigt for 



dig at kende disse inklusioner, vide hvordan man identificerer dem, og hvordan man finder dem i flere 

ædelsten. Især rubin, alexandrit og smaragd. Men mere herom senere.  

Lige nu er det vigtigt for dig at kende processen for flus-smeltede syntetiske ædelsten og vide, hvordan du 

kan identificere dem, hvis du læser om deres formation, indre karakteristika, og hvilke ædelsten der kan 

give disse egenskaber. Når du kan det, så vil du være på vej til at være en mere professionel gemmolog for 

dine kunder.  

Opsummering 

Du bør studere flus-smeltningsmetoden sammenlignet med den hydrotermiske metode for syntetiske 

ædelsten. For mens processerne kan virke beslægtede, da de begge to anvender varme flydende miljøer til 

at dyrke ædelsten, så vil de indre karakteristika være meget forskellige. Hvilket betyder, at du skal kunne 

identificere processen alene baseret på de indre karakteristika.  
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