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Lektion 6: Skalsmeltede syntetiske ædelsten 

 

 

Historien bag kubisk zirkon. 

Når vi taler om skalsmelte-metoden for syntetiske ædelsten, må vi også 

tale om kubisk zirkon. Hovedsageligt fordi det er den eneste syntetiske 

ædelsten, der laves med denne proces. Så inden vi diskuterer 

skalsmeltning, så skal vi forstå den kubiske zirkon og den indvirkning på 

markedet. Vi skal tale om, hvordan man identificerer en kubisk zirkon i 

et senere afsnit. Lige nu skal vi tale om historien om, hvordan dette 

syntetiske ædelstensmateriale kom på markedet.  

Der er ikke nogen syntetisk ædelsten på markedet, som har haft en 

større indvirkning på juvelbranchen end kubisk zirkon. "CZ", som den til 

tider kaldes i branchen, kom på markedet ca. 1978. Og til at begynde 

med var priserne ret høje sammenlignet med det nuværende prisniveau. En 1-karat "russisk kubisk zirkon 

solgt for ca. USD 20,00+ pr. karat engros. Og det var en god forretning.  

Inden vi kigger nærmere på de gemmologiske aspekter ved kubisk zirkon, bør vi kigge på historien. For der 

ligger ret meget historie bag.  

HVORFOR? 

Det første spørgsmål, der normalt dukker op, er, hvorfor kubisk zirkon blev fremstillet. Og netop som 

syntetiske diamant og syntetisk korund havde deres begyndelse i industri-udstyr, gjaldt det samme for 

kubisk zirkon. 

Den første kubiske zirkon blev lavet i Rusland til brug i laserteknologien. Det ser ud, som om russerne ikke 

havde naturlige rubiner nok på det tidspunkt til at generere laserstråler. Så de gik i gang med at finde et 

syntetisk materiale, der ville have rubinens egenskaber. De udviklede: Kubisk zirkon. Ikke fordi CZ er 

tilnærmelsesvis lig en rubin gemmologisk, men optisk tjente den formålet for den russiske laser-teknologi. 

Og selvfølgelig bemærkede en eller anden, at det nye materiale ville være ret pænt i juveler, da den også 

lignede en diamant ret meget. Så begyndte bolden at rulle med at producere CS som smykkegenstande. 

Hvilket fører os til, hvor vi er i dag.  

  



Kubisk zirkon gemmologi 

Kubisk zirkon er en slags oxymoron, hvilket betyder, at det rent faktisk er en selvmodsigelse. Primært fordi 

zirconium ikke kun er et metal, men krystalliserer i det tetragonale krystalsystem i form af ædelstenen 

kaldet en zirkon. Men zirkon er en zirkoniumsilikat, mens en kubisk zirkon er en zirkonoxid. Vigtigheden 

heraf er, at ved at udskifte oxygen med silicium, kan man tvinge zirkonium-metallet til at krystallisere i det 

kubiske krystalsystem. 

Når jeg nu siger tvinges til at krystallisere, mener jeg netop det. Zirkonium-metal med silicium (og i naturen) 

vil altid dannes i det tetragonale krystalsystem. Men ved at tilføre blot en smule af en af elementerne 

calcium eller yttrium har disse elementer evnen til at stabilisere zirkonium-metallet, så det danner 

krystaller med den oxygen, der har egenskaberne fra det kubiske krystalsystem. 

Den reelle vigtighed af dette faktum er, at diamanter også er kubiske i krystaldannelsen. Så enhver reel 

efterligning af en diamant skal også være kubisk, ellers vil de aldrig se helt rigtige ud. Som i tilfældet 

syntetisk moissanit. 

Problemet med at fremstille en kubisk zirkon er imidlertid mængden af varme, som det kræver for at få 

zirkonoxiden til at smelte. Temperaturen er så høj, at der ikke findes nogen smeltedigel eller beholder, der 

kan modstå så megen varme. Selv ikke platin kan tåle den krævede varme til at smelte zirkonoxiden. Hvilket 

er hvorfor vi ikke ser kubisk zirkon på markedet før end sent i 1970'erne/1980'erne. Hvorfor? Fordi vi havde 

brug for en mikrobølgeovn. Lige som den du måske har i dit køkken. 

Det, som mikrobølgeovnen gjorde, var at komme med en metode til dyrkning af syntetiske krystaller, den 

såkaldte skal-smeltning. Dette betyder, at selve materialet laver sin egen smeltedigel. Da en mikrobølgeovn 

varmer indefra og ud, giver det muligt, at det inderste af materialet kan blive meget, meget varmt, mens 

det ydre lag forbliver køligt og danner en skorpe, der holder på det smeltede indre. Sådan dannes en skal, 

og sådan er betegnelsen skal-smeltning opstået. Lad os kigge grafisk på, hvordan skal-smeltningsmetoden 

fungerer med at danne kubiske zirkonkrystaller, Som det kan ses nedenfor, blandes en pulverblanding af 

zirkonoxid i en mikrobølgeovn. Sammen med ZrO2 fungerer lidt calcium eller yttrium som stabilisator. Det 

er godt nok ikke en traditionel mikrobølgeovn. Men til vores formål er konceptet det samme, og det er 

lettere at se enheden som en mikrobølgeovn, da det rent faktisk er det, der bruges. Blot i et andet format 

og en anden størrelse. Når ovnen er tændt, begynder indholdet at blive varmt. 

 

 

 

 

 

 

 



Mikrobølgerne varmer indholdet op, men gør, at den ydre kant forbliver køligere, hvorved der dannes en 

ydre skal… 

Når ovnen skrues over på HØJ, vil blandingen til sidst smelte til en væske. 



  

  

 

Det indre indhold bliver til sidst varmt nok til at smelte zirkonoxiden til en væske … den ydre skorpe danner 

så en smeltedigel eller ”skal”. 

 

Når blandingen så er helt smeltet, skrues der ned for ovnen, og blandingen kan køle ned. 

 

 

 

 

 



 

Der dannes krystaller, når skallen køles ned. Calciummet eller yttriummet bibeholder den kubiske struktur.  

 

 

 

 

 

Til sidst vil væske køle af og danne et krystal af stabiliseret kubisk zirkon. 

 

  

 

 

 

 

 



Når det er helt afkølet, får man en kubisk zirkonkrystal med en ydre skal af zirkonoxid. 

 

Nedenfor ses billeder af det rå kubiske zirkonkrystal, der blev dannet under skal-smeltningen. 

 

  



Færdige, facetterede CZ'er slibes af de rå krystaller. De færdige produkter kan have en masse forskellige 

former og farver, som det ses nedenfor. 
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