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Lektion 7: Identifikation af syntetiske ædelsten 

 

 

Indledning 

Inden vi går i dybden med de specifikke ædelstensidentifikationer, så lad os lige tale lidt om de generelle 

koncepter omkring at identificere syntetiske ædelsten. Man kan ikke komme uden om det faktum, at man 

har oddsene imod sig, når det drejer sig om at identificere en syntetisk ædelsten. Hvorfor? Fordi en 

syntetisk ædelsten pr. definition vil give dig alle de samme reaktioner med det normale gemmologi-

testudstyr, som de naturlige ædelsten giver – de samme RI, SG, Optisk Egenskab, Dobbeltbrydning, ja, 

næsten enhver test, som du har til rådighed. Kun i sjældne tilfælde vil de syntetiske ædelsten give et andet 

måleresultat af betydning, som gør, at du kan træffe en afgørelse.  

Så hvordan står du så? 

Grundlæggende har du nogle få værdifulde værktøjer til disposition til at kunne skelne mellem en syntetisk 

og en naturlig ædelsten. Og med disse få værktøjer finder du tre niveauer af syntetiske ædelsten, som du 

skal arbejde med: 

#1. Dem, som du kan identificere med det samme.  

#2. Dem, som du skal være meget dygtig for at kunne identificere. 

#3. Dem, som du ikke har en chance for at identificere. 

Og du skal have en viden om syntetiske ædelsten for at kunne vide, hvilken af disse tre kategorier du har i 

hånden, næste gang en kunde sidder overfor dig og venter på et svar.  

Nødvendigheden af disse kategorier skyldes det faktum, at stort set alle, der gennemgår denne lektion, er, 

hvad jeg kalder en "hjemmedyrket gemmolog". Dvs. enten en nybegynder, der er i gang med at lære, eller 

en professionel der arbejder alene på et vurderingskontor eller en juvelbutik, hver med en begrænset 

mængde udstyr at arbejde med. 

Problemet forværres ved det faktum, at alle jer gode gemmologer derud er dem, der står forrest mht. 

syntetiske ædelsten. I er de første, der ser de ædelsten, der er købt et andet sted af en kunde, eller måske 

af dig selv. Og det dyre udstyr fra GIA eller AGTA er ikke til meget nytte, når en person kommer ind ad 

døren og vil have en vurdering, og du er nødt til at bruge det udstyr, som du har på dit bord.  



 

Så udfordringen er at bruge det, som du har, på den bedst mulige måde.  

Til dette formål, er dette kursus blevet udviklet og udarbejdet for det mest basale udstyr. Et håndholdt 

spektroskop, mit 10 år gamle Meiji-mikroskop, et batteridrevet UV-lys, en 10x lup og det sædvanlige udstyr, 

som du sikkert har eller snart vil have på dit skrivebord, så som et polariskop, et refraktometer, etc. Vi skal 

selvfølgelig tilbage til problemet med, at syntetiske ædelsten giver det samme RI, etc som de naturlige sten. 

En masse af disse ting på mit bord var ikke til stor hjælp til at skelne syntetiske ædelsten fra naturlige. 

Det, som jeg har gjort her, er at vise så mange syntetiske ædelsten som muligt fra så mange forskellige 

typer af syntetisk fremstillingsprocesser, som jeg har kunnet finde, for at give dig så meget information som 

muligt om, hvordan du kan identificere hver af disse sten selv.  

En vigtig bemærkning: Du skal IKKE forvente at kunne identificere syntetiseringsprocessen hver gang. Nogle 

gange skal du blot kunne identificere en ædelsten som syntetisk. Du ved måske, at en rubin er syntetisk, 

men du måske ikke kan bestemme, om det er en trukket sten eller en flus-smeltet. Det er helt OK: Hvis du 

kan se, at den er syntetisk, har du gjort, hvad du skulle. Efterhånden som du bliver bedre og får mere 

erfaring, vil du kende processen. Men tag et skridt ad gangen.  

Med dette in mente, så lad os tale om de specifikke tests, som du KAN foretage for at identificere en 

syntetisk ædelsten, og se om jeg kan hjælpe dig med at opnå den viden, som vil få dig til at føle dig 

selvsikker, når du ser en sten, som ser lidt mærkelig ud.   

Besigtigelse 

En af de vigtigste tests, som du har af en syntetisk sten, er din sunde 

fornuft. Denne første besigtigelse af ædelstenen bør sende nogle kraftige 

advarselssignaler, hvis man er klar over, hvilke forskellige egenskaber en 

ædelsten normalt har. For eksempel vil krom normalt bibringe inklusioner i 

ædelsten, så som rubin og smaragd. Når du får en rubin, der er absolut 

fejlfri, bør man straks blive mistænkelig. Ikke at der ikke findes fejlfri 

rubiner derude. For det er der. Men de er sjældne, og chancen for, at du 

får fat i en fejlfri rubin af enhver størrelse, er ekstremt lille. Stenen til 

venstre er en Chatham-skabt rubin. Den er helt fejlfri. Vi vil tale om 

identifikation af rubin i en senere lektion, men lige nu vil vi bruge den som 

et eksempel på, hvorfor man skal foretage en foreløbig besigtigelse af hver 

farvet ædelsten for at se, om den ser lidt anderledes ud. Det vil være dit 

fingerpeg. Og stol på dine instinkter! Hvis den er mærkelig ud, så gå ikke videre og vurdér den som en 

naturlig sten, blot fordi du ikke er sikker. Du vil blot gøre det svært for dig selv senere, hvis du gør det. Hvis 

du ikke er sikker så giv dig selv et par minutter til at gennemgå stenen. Hvis den ser for god ud til at være 

sand, så er chancerne som regel at det er tilfældet.  

 

 



Forstørrelse 

Det bedste værktøj, som du kan bruge til at identificere en syntetisk 

ædelsten, er forstørrelse. Og en 10x lup kan tjene dette formål men 

ikke alle. Og identifikation af syntetiske ædelsten er der, hvor jo større 

forstørrelse du har, desto bedre er dine muligheder for at foretage den 

rigtige identifikation. Som du kan se til venstre, er nogle sten nemme at 

identificere. Som tilfældet er med denne flus-smeltede syntetiske 

smaragd. Dette er en Chatham-smaragd, og fingeraftryks-flus-

inklusionerne er nemme at se og afgørende for en syntetisk sten. Dette 

foto er taget med 20x forstørrelse. Og der findes 20x lupper på 

markedet. Men du vil ikke altid få vist en stort skilt, hvor der står "Syntetisk Ædelsten", som denne sten 

viser. Så hvis du skal foretage vurderinger for kunder, hvad enten det er køb af ædelsten eller andet 

arbejde som gemmolog, vil jeg opfordre dig til at overveje at få fat i dit eget mikroskop, som mindst går til 

60x og helst 90x forstørrelse. Din evne til at identificere en syntetisk ædelsten vil være direkte 

proportionalt med den forstørrelse, som du har til rådighed.   

 

Et af de bedste værktøjer til mobil evaluering af ædelsten er en 

mørkefeltslup, som du ser til venstre. 

  

 

 

 

 

Spektroskop 

De fleste gemmologer, der har været på kursus hos 

GIA, gyser næsten, når vi taler om at bruge et 

spektroskop til at identificere syntetiske sten. Hvis du 

ikke allerede er ret god til at bruge et spektroskop, vil 

du måske gerne øve dig, inden du bruger det. Primært 

fordi absorberingslinjer og bånd kan variere fra 

syntetisk til naturlig, men kun lidt. Og med mindre du 

er ret god til at betjene et spektroskop, vil du se, at du 

leder og leder, og ikke kommer nogen steder.  

Jeg har forsøgt fremover at vise billeder, der skal demonstrere nogle af de variable spektre mellem 

syntetisk og naturlig. Dette vil give jer et referencepunkt, hvor du kan arbejde ud fra i dit arbejde med 



spektroskop. Men det er vigtigt, at du øver og øver dig med dit spektroskop for let at kunne identificere, 

når du ser en uregelmæssighed i dit absorptionsspektrum.  

 Fluorescens 

Dette er et område, som vil hjælpe dig, når du identificerer 

syntetiske ædelsten. Især fordi en mængde naturlige ædelsten 

har jern i sig, mens de syntetiske sten ikke har. Og jern gør 

fluorescensen mindre synlig. Hvilket betyder, at en syntetisk 

rubin, for eksempel, normalt vil gløde meget lysere i UV-lys end 

en naturlig rubin. Og mens UV ikke er en diagnosetest, kan den 

bruges i forbindelse med andre tests til at give dig tilstrækkelig 

information til at træffe det rigtige valg. Som resultat heraf, vil et 

godt langbølge-/kortbølge UV-lys være et vigtigt værktøj i dit 

arsenal af gemmologi-udstyr, når det drejer sig om identifikation 

af syntetiske ædelsten.  

Refraktometer 

Et andet vigtigt værktøj til identifikation af syntetiske ædelsten er refraktometeret, hvilket ved første 

øjekast kan virke mærkeligt, da syntetiske ædelsten antages at give de samme reaktioner i det 

gemmologiske udstyr og for det meste gør.  

Men det vigtigste at huske omkring syntetiske ædelsten er, at regler ryger ud af 

vinduet. Små variationer i den kemiske opsætning kan forårsage små ændringer i RI-

aflæsningerne. Som f.eks. med blå spindel og syntetisk blå spindel. Mængden af 

kobolt tilsat i fremstillingen kan forårsage, at den syntetiske sten bliver lidt højere i 

RI end den naturlige sten.  

Fungerer det så med syntetisk rubin? Nej. Og heller ikke med de fleste andre sten. 

Men når det handler om nogle få ædelsten, kan man få en indikation af en 

oprindelse ved at vide, at den specifikke ædelsten kan variere i RI fra naturlig til 

syntetisk.  

  

 

 

 

Ud over disse tests er der ikke meget andet, der kan hjælpe dig i større grad. Jeg har hørt historier om 

syntetiske ædelsten, der har en højere specifik tyngde, men du skal have en meget dyr vægt for at afgøre, 

hvornår en sådan nøjagtighed er påkrævet. Og de fleste af os har ikke den slags udstyr på kontoret. Og for 

det meste vil SG ikke være til nogen nytte alligevel. 



 

Polariskopet kan hjælpe, hvis du kender din slibning af ædelsten. Nogle syntetiske ædelsten er slebet med 

”C”-aksen i en anden drejning eller vinkel end i naturlige ædelsten, på grund af variationer i krystallerne 

mellem syntetiske og naturlige sten. Men med mindre du er godt inde i slibning af ædelsten, så vil det ikke 

hjælpe meget. Og ville heller ikke blive betragtet som en diagnose-vurdering.  

Et dikroskop er stort set ubrugeligt, da syntetiske og naturlige sten generelt vil give dig nøjagtigt de samme 

farveseparationer. Og sten, som ville kunne hjælpe, som f.eks. tanzanit, findes der ikke ægte syntetiske 

sten, kun efterligninger. Så et dikroskop er ikke til megen hjælp.  

Nu hvor jeg sikkert har skræmt dig en smule ved at give dig en ret trist udsigt til at kunne identificere 

syntetiske ædelsten, så lad mig kaste lidt lys over emnet.  

Hvis man studerer billederne, der findes på dette kursus, så vil man have et ret godt reference-bibliotek til 

brug for fremtidige identificeringer. Det er derfor at jeg altid bruger samme type udstyr, som de fleste 

gemmologer har på skrivebordet. For hvis jeg anvendte det dyre værktøj til at give dig billeder i en lærebog, 

så ville de ikke se sådan ud, når du kigger igennem dit eget udstyr. Som resultat heraf anvender jeg det 

mest almindelige og prisbillige udstyr, således at det, som du ser på disse billeder, er det, som du vil se 

igennem dit eget udstyr. På denne måde kan du, når du ser på noget igennem dit mikroskop, referere til 

billederne og forvente at se noget sammenligneligt, som vil være af værdi for dig.  

Med dette in mente, så lad os kigge på de individuelle syntetiske ædelsten og se, om vi kan finde nogle 

måder til at skelne dem fra deres naturlige modpart. 
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