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Inledning

I denna rapport finns sammanställt det mest grundläggande för att förstå Zirkonens geologi, 

kemiska/fysiska egenskaper, radioaktivitet och hur man lättast kan identifiera Zirkonen. Geologin 

bör helst vara av surt magmatiskt slag för att tillväxt av Zirkon ska ske, den har ovanliga kemiska 

och fysiska egenskaper för att vara en så ”mjuk” ädelsten som den är. Den har högt brytningsindex 

och hög dispersion precis som diamant men endast 6,5-7,5 i hårdhet (Moh’s), den kan vara kristallin 

men även amorf. Dess radioaktivitet är kopplad till hur kristallint nedbruten den är, den är naturligt 

radioaktiv men ej skadlig. Det lättaste sättet att identifiera Zirkon är att se den starka 

dubbelbrytningen.
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Geologin

Zirkoner hittas ofta i graniter men främst i pegmatiter, detta gör att Zirkoner kan hittas över hela 

världen1. Dessa sura magmatiska miljöer innehåller mycket kisel (Si) som utgör en del i Zirkonen 

(ZrSiO4), Zirkoner är allokromatiska så dess färg kommer från spårämnen. Beroende på fyndort 

varierar färgen efter olika ämnen i bildningsmiljön, färggivande ämnen är järn-gul, Uranium- röd/

ljusblå, Zirkonium/Kadmium/ Torium- grön. 

Det har hittats flera större opaka kristaller men de flesta transparenta är inte mer än 1-2 cm långa, 

hittar man Zirkon så kan det även finnas beryll, korund, spinell och turmalin mm. i närheten. 

 Producenter av Zirkon är Australien, Malawi, Sri Lanka, Kanada, Tanzania, Thailand och USA2. 

En annan viktig producent är Bruma3, i det mineralrika gruvområdet Mogôk har man hittat 

fyndigheter med Zirkon. Här finns både två och trefärgad Zirkon även de som byter färg4 i olika 

ljus, kristaller i slipkvalitet är inte ovanligt i detta område. Den geologiska miljön i Mogôk-området 

har bildats genom sedimentation, subduktion och spridningszoner, upplyftning med hjälp av 

magmatisk aktivitet och erosion, området har under längre perioder befunnit sig under havsytan5. 

Den händelserika miljön har gjort det möjligt för en rad olika ädelstensmineral att bildas i området, 

de största fyndigheterna är rubiner och safirer. 

Liknande geologisk historia hittas på många andra platser där Zirkonen hittas. 
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1 V.V Bukanov,2006, Russian Gemstones Encyklopedia. Sida 96-97

2 Arthur Thomas, 2009, Gemstones. Sida 64

3 Jan Asplund http://www.kristallen.com/se/start/zirkon-6114415 18/4-12 

4 Ted Themelis, 2008, Gems and Mines of Mogôk. Sida 316

5 Ted Themelis, 2008, Gems and Mines of Mogôk. Sida 38

http://www.kristallen.com/se/start/zirkon-6114415
http://www.kristallen.com/se/start/zirkon-6114415


Dess kemiska och fysikaliska egenskaper

ZrSiO4, Zirkoniumsilikat

Brytningsindex   1.810-2.024 (oftast 1.923-2.015)

Dubbelbrytning   0.002-0.059, låg Zirkon kan vara utan

Optisk axlar    Anisotrop/Unaxial, låg zirkon isotrop

Hårdhet    6.5-7.5 (Moh’s)

Specifik vikt    3.93-4.73 (ofta 4.6-4.7)

Kristallsystem    Tetragonal-amorf

Habit    Prismatisk

Lyster    Diamantglans

Färg    Färglös, Svart, Brun, Guldbrun, Gul, 

    Grön, Blå, Röd, Rosa

Pleokroism    Svag

Spaltning    Otydlig

Brott    Mussligt, Sprött

Dispersion    Hög. 0,039

Transparens    Transparent-Translucent

Flouricens    Svag, ljusorange-mörkgul

Inneslutningar    Gästande kristaller
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Eftersom Zirkonen har så högt brytningsindex kan man inte avläsa något i en vanlig refraktometer, 

man kommer alltså inte att se någon linje på skalan. Det höga brytningsindexen gör att man  inte 

behöver slipa stenen med så djup paviljong för att den 

ska reflektera tillbaka allt ljus som kommer in i stenen. 

Den brilliantliknande slipningen är ändå inte något som 

gör Zirkonen omöjlig att skilja från diamant i ett 

smycke, en carat diamant är större än en carat    6

Zirkon eftersom den specifika vikten är mycket högre för Zirkon än diamant. Slipningen man gör 

heter Zirconcut, det är samma som brilljantslipningen men med en stjärna på paviljongen.

Vill man skilja Zirkonen från andra ädelstenar som är färgade så kan man söka efter 

dubbelbrytningen, facetterna på paviljongen blir tydligt i dubbelt antal när man tittar ner i 

Zirkonen. Detta gäller dock inte låg Zirkon när den är nästan amorf och brytningsindexen ligger 

väldigt nära varandra om det skulle synas mer än ett index, risken för att 

hitta en låg Zirkon är relativt liten. Zirkon har en ganska låg hårdhet, mellan 

6,5-7,5 och ibland lägre för låg zirkon. Detta gör att den flisar sig lätt och 

skadar facettkanterna. Det är inte många stenar som har lika stark dispersion 

som denna, dispersionen är färgspelet som uppstår när stenen tar emot ljus 

och nästan hela spektrat kan synas.     7

Det fungerar på samma sätt som t.ex. en regnbåge, ljuset bryts upp. 

Om man hittar fina råa kristaller av Zirkon så är dessa nästan jämt jordfärgade och har det 

tetragonala kristallsystemet, undantagen är låga Zirkoner som påverkats av radioaktiviteten och 

blivit nästintill amorfa. Zirkoner kan uppvisa alla färger men låga Zirkoner har ofta en grön nyans. 

Brotten är mussliga och spröda, vilket man ska skilja med den otydliga spaltningen. Spaltningar går 

ofta i ett kristallplan medan brott kan gå igenom flera. 
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6 Bild zirconcut srb15.gif 18/4-12

7 dispersion-diamond.jpg 18/4-12

http://www.rockhounds.com/rockshop/gem_designs/srb_variations/srb15.gif
http://www.rockhounds.com/rockshop/gem_designs/srb_variations/srb15.gif
http://www.worlddiamondbourse.com/App_Images/ContentImages/dispersion-diamond.jpg
http://www.worlddiamondbourse.com/App_Images/ContentImages/dispersion-diamond.jpg


Hög och låg Zirkon

Zirkon är naturligt radioaktv8, de som under längre geologisk tid har utsatts för radioaktivitet kallas 

låg. Låg Zirkon har lite eller ingen inre kristallstruktur, den har brutits ner och är oftast amorf. 

Dessa med låg inre ordnad struktur är ofta gröna och har färgats av zirkonium/cadmium/thorium, 

eftersom de har brutits ner så mycket är dessa ovanliga. De låga Zirkonerna är väldigt 

eftertraktade9 och extra eftertraktade är de som är av slipkvalitet. Zirkoner är inte starkt radioaktiva 

och kan inte skada bäraren. Hög Zirkon har till motsatts med låg Zirkon hög inre ordnad, den är 

mer stabil än den låga och tål t.ex. värmebehandling. Radioaktiviteten påverkar även optiken i 

stenen, en hög Zirkon är anisotrop medan en mycket nedbruten Zirkon är isotrop. 

Med hjälp av Zirkonernas radioaktivitet så kan man datera bergarter10, den vanligaste metoden är 

uran-bly-datering11 . Man har med liknade metod kunnat daterat jordens äldsta fynd, en Zirkon som 

är 4,4 miljarder år vilket är otroligt med tanke på att jorden är 4,6 miljarder år12. 
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8 http://www.ajsgem.com/articles/zircon-gems-and-zircon-stones.html 19/4-12

9 Schuman, 2002, Ädelstenar och Prydnadsstenar, sida 124

10 Monica Price och Kevin Walsh, 2005Bergarter och Mineral, sida 158

11 http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/jordklotetsutveckling/attmatageologisktid.184.html 19/4-12

12 Johannes Orstadius, 2012, ”den äkta, men glömda zirkonen” ur Tid & Smycken nr 2

http://www.ajsgem.com/articles/zircon-gems-and-zircon-stones.html
http://www.ajsgem.com/articles/zircon-gems-and-zircon-stones.html
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/jordklotetsutveckling/attmatageologisktid.184.html
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/jordklotetsutveckling/attmatageologisktid.184.html


Zirkon som smyckessten 

Zirkonen är en sedan länge omtyckt sten, i den hinduiska tron var den ultimata gåvan det så kallade 

Kalpa trädet13. Ett skimrande träd med frukt av ädelstenar och löv av Zirkon. Zirkonen finns även 

omtalad i bibeln på ett flertal ställen, denna ädelsten har alltså funnits nära människan redan långt 

tillbaka. Namnet Zirkon tros härstamma från persiskans ”Zargun” ”guldfärgad”14. Den anses ha 

vissa helanda krafter så som smärtstillande, skydda mot mardrömmar och ge djup sömn, man 

kommer även få inre ro och visdom som bärare. Skulle stenen tappa 

sin glans och eld så är en stor fara inte långt borta. 

Idag så är Zirkon inte jätte populär eftersom den ofta tros vara 

samma sak som sin konstgjorda variant, Cubic Zirkon. Cubic 

Zirkon är en zirkonium oxid och har alltså inte samma kemiska 

uppbyggnad som den äkta Zirkonen. 

Den är trots sin ihopblandning med CZ vanlig,                        15             

den färglösa används mycket som diamantimitation medan de färgade är eftertraktade för sin starka 

eld/höga dispersion. När Zirkoner sitter infattade ska man ha i minnet att denna sten inte har hög 

hårdhet16, infattningen bör alltså vara omslutande så att inte kanterna kan skadas så lätt. Den slits 

lätt och får naggade facettkanter. Priset för Zirkon har ökat17 trots att tillgången är hög, detta gör att 

man ofta infattar Zirkonen i guldsmycken. Den vanligaste slipningen är en så kallad 

Zirkonslipning, vilket är i princip samma sak som en brilljantslipning som man gör på diamanter 

men Zirkonslipningen har en extra rad facetter på paviljongen. Tittar man underifrån ser de extra 

facetterna ut som en stjärna och slipningen kallas ibland mixed cut av brilljant/paviljonstrjärna. 
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13 http://www.ajsgem.com/gemstone-information/blue-zircon-31.html 20/4-12

14 http://www.indianetzone.com/27/zircon_gemstones.htm 20/4-12 

15 Bild på ring blue-zircon-ring2.jpg 20/4-12

16 Schuman, 2002 Ädelstenar och Prydnadsstenar, sida 124

17 http://www.gemval.com/history.php?page=history&hsid=27&term=2 20/4-12

http://www.ajsgem.com/gemstone-information/blue-zircon-31.html
http://www.ajsgem.com/gemstone-information/blue-zircon-31.html
http://www.indianetzone.com/27/zircon_gemstones.htm
http://www.indianetzone.com/27/zircon_gemstones.htm
http://www.worthingtonjewelers.com/wp-content/uploads/2010/02/blue-zircon-ring2.jpg
http://www.worthingtonjewelers.com/wp-content/uploads/2010/02/blue-zircon-ring2.jpg
http://www.gemval.com/history.php?page=history&hsid=27&term=2
http://www.gemval.com/history.php?page=history&hsid=27&term=2


Identifiering i  labb

En färglös Zirkon misstas lätt för att vara diamant i första anblicken men avslöjas lätt med vikten, 

Zirkon är ca 50% tyngre än en diamant i samma storlek. Vill man skilja den från andra stenar så är 

dubbelbrytningen det viktigaste, den vane gemmologen ser detta i lupp annars används mikroskop. 

I spektroskopet så ser man ofta många absorbtionslinjer med en diagnostisk linje vid 653,5 nm18, 

som med alla tester så kan man inte alltid förvänta sig att se något. Det finns alltid undantag, alla 

Zirkoner visar inte ett absorbtionsspektra vilket oftast beror på värmebehandling. 

Absorbtionsspektrat försvagas när en värmebehandling utförts.

 Tittar man i ett polariskop på en Zirkon kan man få både resultat som tyder på att stenen är isotrop 

eller anisotrop. Det beror på att stenen kan vara mer eller mindre radioaktivt nedbruten, metamikt. 

En hög Zirkon är anisotrop och pendlar mellan mörk och ljus när man utför testet medan en låg 

Zirkon är helt mörk, den låga är alltså isotrop. 

Ädelstenar som man ska se upp för att blanda ihop med Zirkon är förstås CZ och diamant men 

även Akvamarin, Demantoid, Krysoberyll, Hessonit, Safir, Sinhalit, Topas, Turmalin och 

Vesuvianit19. Inneslutningar som man kan se i Zirkon är gästande kristaller. 

När man värderar Zirkon så går man mest efter hur många carat stenen är, eftersom att större 

kristaller som är helt transparenta är ovanliga. Det man sedan tittar efter är färgen, just nu är 

mediumblå den mest eftertraktade och dyraste20. Naturlig blå Zirkon är ovanlig, därför är 

behandlingar vanliga. Den vanligaste behandlingen är värme, för att få den fina eftertraktade blå 

färgen används värmebehandling utan syre. Vill man att Zirkonen ska bli färglös så finns syre med 

i behandlingen. 
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18 P.G Read, 2005, Gemmology, sida 292

19 Schuman, 2002, Ädelstenar och Prydnadsstenar, sida 124

20 http://www.gemval.com/chart.php?type=36 20/4-12

http://www.gemval.com/chart.php?type=36
http://www.gemval.com/chart.php?type=36
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