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Optisk karakter og optiske egenskaber, specifik tyngdekraft samt fluorescens vil færdiggøre vores 

gennemgang af de ædelstensegenskaber der er mest brugt indenfor gemmologi. I senere lektioner vil disse 

egenskaber blive detaljeret forklaret når vi gennemgår de instrumenter der bruges for at teste og 

identificere for disse egenskaber. 

Optisk karakter og optiske egenskaber 

Optisk karakter og optiske egenskaber er termer gemmologer bruger til at forklare en ædelstens evne til at 

opdele lys i separate stråler. En ædelstens optiske karakter er bestemt ved lysets stråler når de bevæger sig 

gennem ædelstenens krystal akser for at se om lysets stråle forbliver en single stråle eller om strålen deles i 

2 eller 3 stråler. Det er sådan vi bestemmer om en ædelsten er single refraktivt eller dobbelt refraktivt. 

Optiske egenskaber referer til måde disse lys stråler ser ud til at bevæge sig. 

Isotrop eller single refraktivt ædelstene har ingen optisk karakter. En stråle rammer stenen, bevæger sig 

gennem stenen som en stråle og forlader stenen som en stråle, single refraktion. Der er relativ få single 

refraktive ædelstene.  

En anisotrop eller dobbelt refraktivt deler lysstrålen når den bevæger sig gennem ædelstenen. Lys rammer 

ædelstene som en stråle og forlader stenen som 2 eller 3 stråler. 

Se på den sidste graf i lektion 1. Den viste at dobbelt refraktivt ædelstene er opdelt i 2 underkategorier, en-

akset også kaldet uniaksial eller to-akset også kaldet biaksial. Uniaksial ædelstene er dikroisk, som betyder 

at de producerer 2 farver. Rubiner, ametyster og smaragder er eksempler på ædelstene der producerer 2 

farver.  Biaksial ædelstene deler lysstråler der rammer stenen i 3 lys stråler og er derfor trikroisk og kan vise 

3 farver. Tanzanit og andalusit er eksempler på biaksial ædelstene.  

Bemærk lige at alle ædelstene der viser 3 farver er biaksiale ædelstene men ikke alle biaksiale ædelstene 

viser 3 farver. 

Et polariskop er et af de mest brugte instrumenter til bestemmelse af optisk karakter. Det virker ved at en 

ædelsten placeres under en linse som bruger polariseret for derved at kunne skelne de opdelte lysstråler. 

Vi vil senere studere dette indgående i senere lektioner. 

 

 



Indtil da så se nedenstående eksempel. Dette er en ametyst (dobbelt refraktivt, uniaksial). Når lyset under 

polariskoplinsen bliver polariseret, skifter udseendet fra dæmpet mørk til skinnende nærmest glødende. 

Denne ændring indikerer at ædelstenen er dobbelt refraktivt.  

 

     

  

Du husker nok fra lektion 3 at dobbelt refraktivt ædelstene ændre lysets mønster ved at ændre lysets 

retning. Det er præcis ved denne retningsændring at lysstrålen splittes. Måden hvorpå gemmologer 

dokumentere om lysstrålen er splittet er ved at finde ædelstenens optiske interferens figur. 

Det faktiske punkt hvor lysets stråle splittes kan lokaliseres ved at finde en af 3 mulige interferens figurer. 

Disse figurer ligner et kryds, bull’s-eye og dobbelt pil figur. 

    



En ædelstens optiske egenskaber relaterer til måden splittede lysstråler bevæger sig i relation til hinanden. 

Gemmologer bruger et refraktometer til at bestemme hvordan disse splittede stråler opfører sig når 

ædelstenen roteres. Splittede stråler læses på et refraktometers skala og gemmologer observerer hvordan 

strålerne bevæger sig op og ned på skalaen.  

Vi vil gå i detaljer med det når vi senere skal lærer brugen af et refraktometer. 

Specifik tyngdekraft 

En ædelstens specifikke vægtfylde (specific gravity (SG)) er en målemetode til at måle en stens vægt i 

forhold til dens fylde.  

Forestil dig 2 sten der ligger foran dig. Stenene ser ens ud, De har samme størrelse og form. Løfter du den 

ene føles den tung, men løfter du den anden føles den væsentlig lettere. Selv om stenen er lige store og ser 

ens ud, kan du med det samme mærke forskel i vægten. 

Hver slags ædelsten har sin egen SG. En rubin er lavet af aluminium, oxygen og en smule krom. En farveløs 

diamant er lavet af rent kulstof. En rubin og en diamant med samme størrelse vil have forskelligt SG, fordi 

de er lavet af forskellige ting. 

Arkimedes lov. 

Hvis et stofs massefylde er mindre end en væskes massefylde, kan stoffet flyde omkring væskeoverfladen. 

Hvis stoffet har en større massefylde, synker det ned i bunden af væsken. Der ses bort fra væskens 

overfladespænding. Denne opdrift kaldes Arkimedes' princip efter den græske matematiker og fysiker 

Arkimedes. 

Arkimedes skulle finde ud af hvor meget guld der var i kong Hieron 2's kongekrone. Kongen mistænkte 

guldsmeden for at snyde ved at benytte halvdelen af det guld han havde fået af kongen og i stedet benyttet 

sølv. Hvis man kunne bestemme densiteten, kunne man afgøre om der var sølv i kongekronen, da sølv er 

lettere end guld, men massefylden kan ikke alene findes ved vejning, man må også kende rumfanget. 

Historien fortæller at Arkimedes fandt løsningen mens han var i bad. Hvis han sænkede kongekronen ned i 

badekarret skulle mængden af vand stige og rumfanget af kongekronen ville være lig med rumfanget af 

stigningen. På den måde kunne han beregne massefylden af kongekronen som vægten divideret med 

rumfanget. Da sølv har en mindre massefylde end guld kunne Arkimedes konstatere at guldsmeden havde 

snydt kongen. (Arkimedes' lov, ca. 250 f.kr.). 

Efter samme principper kan man måle en ædelstens SG uanset størrelsen på stenen. 

En ædelstens SG kan måles med en hydrostatisk vægt (opfundet af Galileo) eller ved nedsænkning i tung 

væske med allerede kendt specifik vægtfylde, den såkaldte SG væske for at se om stene synker flyder eller 

har hydrostatisk balance.   

Nedenfor er nogle ædelstene angivet med dets SG. 



      

Ametyst      Bixbite       Smaragd            Larimar                Diamant 

SG 2,63 – 2,66      SG 2,65 gns       SG 2,72                 SG 2,74                 SG 3.52 

 

Fluorescens 

 

Vi har i tidligere lektioner lært at farve skyldes synsindtryk fremkaldt af den elektromagnetiske stråling fra 

den synlige del af sollysets spektrum. Men der elektromagnetiske stråling, bølgelængder der normalt ikke 

kan ses med det blotte øje. 

Lysets spektrum er nemlig meget mere end øjet opfatter og går fra usynlig infrarød, gennem det lys vi kan 

se, til usynligt ultraviolet lys. 

Nogen gange kan ædelstene omdanne lys der er usynligt for øjet til lys der er synligt for øjet. 

Nedenfor er en illustration af en farveløs calcit ædelsten som rammes af ultraviolet (UV) lys. I illustrationen 

rammer det usynlige UV lys calcit stenen, passerer gennem stenen og forlader stenen som stærkt rødt 

synligt lys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcit stenen, betragtet under en UV lyskilde, vil blive rød fordi stenen bremser det usynlige UV lys og 

derved omdanner det til synlig lys for det menneskelige øje.  



 Ultraviolet lys er energi i så korte bølgelængder at vi ikke kan se dem med det blotte øje, men nogle 

ædelstene kan, under specielle lyskilder, vise ultraviolet lys som meget klare farver. Grunden til det er, at 

disse typer ædelstene kan bremse lyset gennem dets passage i ædelstene nok til at lyset bliver synligt for 

øjet. Denne egenskab kaldes fluorescens. 

Nedenfor ses eksempler på mineraler i sten der reagerer forskellig på UV lys. 

                                             

Ovenstående billede til venstre viser en sten med hvid calcit og brun franklinit. Billedet til højre viser den 

samme sten i UV lys. Begge mineraler reagerer på UV lys. Den hvide calcit lyser op i en stærk rød og den 

brune frankalit bliver neon grøn. 

 

                                             

 

I dette eksempel ovenfor til venstre ses en samling diamanter i naturlig lys. Til højre i UV lys lyser de op i en 

stærk hvid farve.  Bemærk at fluorescens får diamanterne til at virke tåget. 

Der er 2 typer af ultraviolet lys der bruges indenfor gemmologi, lang bølget, kaldet LWUV og kortbølget, 

kaldet SWUV. Nogle ædelsten reagerer forskelligt henholdsvis under LWUV og SWUV. Grunden til dette er 

ret kompleks og ikke nødvendigt at diskuterer i denne uddannelse. Men det er vigtigt at du ved at både 

LWUV og SWUV eksisterer og at reaktionen hos nogle ædelstene er forskelligt. 

Det er vigtigt at forstå at de fluorescerende egenskaber næsten aldrig alene kan give en diagnostik når du 

identificerer en sten. I langt de fleste tilfælde vil andre egenskaber testes først men ved nogle sten, som 

f.eks. undersøgelse om en rubin er naturlig eller syntetisk, være hjælpsomt.  



Nogle gange vil gemmologer teste en sten, med sikkerhed som rubin, men ud fra foreløbige test ikke kan 

bekræfte om rubinen er naturlig eller syntetisk. Naturlige rubiner indeholder typisk jern mens syntetiske 

rubiner ikke gør. Det er næsten umuligt at teste for indholdet af jern i en rubin i de gængse tests og her kan 

en  fluorescens test komme til nytte. Da naturlig rubin ofte indeholder en del jern vil jernet kun tillade, hvis 

nogen, en meget afdæmpet UV reaktion hvorimod syntetiske rubiner som mangler jern oftest vil lyse op i 

en blændende stærk rød farve under UV lys. 

Bemærk dog at nogle naturlige rubiner mangler jern og vil derfor også give en stærk reaktion under UV lys, 

hvilket vil snyde en uerfaren gemmolog til at tro at der er tale om en syntetisk rubin. Derfor kan en test af 

de fluorescerende egenskaber aldrig stå alene i en diagnosticering men alene hjælp til at indsnævre 

muligheder inden en endelig diagnosticering. 

UV lys er farligt for øjnene og kan skade synet hvis man ikke er forsigtigt. Bær derfor altid beskyttelsesbriller 

og lys aldrig direkte i øjnene. 
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