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1. FÖRORD 
 
Denna uppsats skrevs för ädelstensteknik 180/hp vid Luleå Tekniska Universitet våren 2008. 
 
Jag har själv varit intresserad av turkos och ville därför undersöka den. 
 
Ett stort tack till Lennart Widenfalk som varit examinator och hjälpt mig för undersökningen. 
Tack till Luleå Tekniska Universitet och Kristallen AB samt eleverna på Kristallen. 
 
Texter och bilder är hämtade ur olika böcker och internetsajter, om inget annat anges är 
författaren av denna uppsats som skrivit texten. 
 
 
 
Juni 2008 
 
Amir Amini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



2. ABSTRACT 
 
With this thesis I want to give the reader an introduction to the “World of Turquoise” and to 
give a tool for those who want to work with this beautiful stone. This thesis presents a survey 
of the formation and occurrences of natural turquoise and their variations worldwide. The 
most common methods for manipulation of Turquoise and the various ways to detect this are 
also presented. There are also false Turquoise and similar minerals that is dealt with here. 
 
Turquoise is a complex, secondary mineral that consists of copper, azur, iron and phosphate. 
It is one of the most expensive opaque precious stones and it has been used for several 
thousand years as a wealth mark and for religious reasons.  Turquoise was believed to protect 
against evil. The finest turquoise comes from Iran (Persia) and the Persian turquoise is known 
for its sky blue colour, Persian blue. The term “Persian turquoise” is in use for high quality 
turquoise irrespective of the origin of the stone. Production and access to good quality 
turquoise is limited which has lead to many different imitations, treatment of natural and 
artificial materials that are similar to natural turquoise but have a considerably lower market 
value. To identify and distinguish them from each other, gemmological instruments are used. 
However, methods have been refined which make it more difficult to tell whether the stone 
has been treated artificially or not, and thus difficult to estimate the value of the stone. Hence 
a judgement requires advanced equipments that because of the economic reason are accessible 
only to companies, universities and institutes and not the individual gemmologist. 
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3. SAMMANFATTNING 
 
Med detta arbete önskar jag ge läsaren en introduktion till “Turkosens värld” och ge identi-
fieringsverktyg till dem som vill arbeta med denna vackra sten. Detta examensarbete 
redovisar de olika sätten som turkos bildas på och dess olika uppträdanden i naturen runt om i 
världen. De vanligaste metoderna för att manipulera turkos av sämre kvalitet, liksom metoder 
för att upptäcka detta presenteras. Det finns även turkosliknande stenar, imitationer, som 
likaledes behandlas här. 
 
Turkosen är ett komplext, sekundärt mineral som bl.a. består av koppar och järn, azurit och 
fosfat. Den är en av de äldsta, dyraste och mest eftersökta av de opaka ädelstenarna. Den har 
använts sedan flera tusen år tillbaka som kännetecken på rikedom och av religiösa skäl. Man 
trodde turkos kunde skydda mot ondska.  
 
Den finaste turkosen kommer från Iran (Persien), Persisk turkos är känd för sin himmelsblå 
färg, persiskt blå. Termen ”persisk turkos” används för turkos av hög kvalité, oavsett stenens 
ursprung. 
 
Produktion och tillgång till turkos av god kvalité är begränsad, vilket har lett till många olika 
imitationer, behandlade naturliga och artificiella material som liknar naturlig turkos men har 
ett betydligt lägre marknadsvärde. För att identifiera och skilja dem från varandra används 
gemmologiinstrument men på senare tid har behandlingsmetoder av naturlig turkos förfinats, 
vilket gör att det är svårare att fastställa om stenen har genomgått en artificiell behandling, 
och bedöma stenens värde. För en säker bedömning, krävs avancerade utrustningar, som av 
ekonomiska skäl är de tillgängliga för företag, universitet och institutioner och inte för den 
enskilde gemmologen. 
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4. INLEDNING 
 
Turkosen är ett komplext, sekundärt mineral med den teoretiska kemiska sammansättningen. 
CuAl6 (PO4)4(OH)8.5H2O. Alltså ett hydrerat koppar aluminium fosfat där kopparen kan 
ersättas av bl.a. järn och zink. Variationen i sammansättningen kan ge olika färger och 
nyanser, vilket behandlas i olika avsnitt i denna uppsats. Variationen i sammansättningen och 
den omgivande grundmassan, matrix, ger även olika typer och användning av turkos. 
 
Turkosen har använts sedan flera tusen år tillbaka av kungligheter och i religiösa ceremonier 
och ritualer av olika kulturer runt om i världen. ”Man trodde turkos kunde skydda mot 
ondska”. Arkeologer och vetenskapsmän upptäcker då och då olika figurer som styrker 
turkosens ställning i tidiga civilisationer. 
 
En 7000 år gammal snidad turkos i form av en kalv har hittats i Iran (Louvren, Paris). 1 
Turkos har använts i smycken i Egypten för 6000 år sedan (drottning Zer och kung Tut).2 
Turkos används än i dag i religiösa ritualer i Tibet.3  
 
Stenen kom förmodligen till Europa genom venetianska affärsmän, via Turkiet och fick 
namnet turkos, från franska ordet Pierre Turquin: turkisk sten. Dessförinnan användes namnet 
Agaphite: turkos från Persien.4  
Turkosen är en opak ädelsten som är mycket populär och högt värderad. Det finaste materialet 
och bästa kvaliteten kommer från nordöstra Iran, Neyshabour. Den är känd för sin himmelsblå 
färg eller persiskt blå (Eng: Persian blue), som är en mycket eftersökt färg, klar jämn och 
intensiv, utan grönt eller tecken på svarta ådror. Termen persisk turkos (Eng: Persian 
turquoise) används nuförtiden som standarden för ljusblå turkos oavsett stenens ursprungsort. 
 
 
5. SYFTE 
 
Avsikten med detta examensarbete är att beskriva turkosen och dess uppträdande, variationer 
och användande. Denna genomgång och sammanställning bör i framtiden kunna tjäna som en 
liten handbok för de som arbetar med opaka ädelstenar. 
Det förekommer många andra naturliga stenar som imiterar turkosen, de kanske har hittats 
tillsammans med turkos och har utseendemässigt likheter med turkos, eller efter artificiella 
behandlingsmetoder kommit att imitera turkosen. Imitationer har mycket lägre ekonomiskt 
värde än naturlig turkos. Även naturlig turkos med bra kvalité kan artificiellt behandlas och 
bli mera attraktiva stenar. Behandlingsmetoderna har förfinats vilket försvårar bedömning av 
stenens kvalitet och värde. Obehandlad naturlig turkos av hög kvalité är betydligt dyrare än 
behandlad naturlig turkos av hög kvalité.  
Mindre naturlig produktion och tillgång till naturlig turkos av god kvalité har också lett till, 
artificiell tillverkning av olika typer av material som ibland kallas för syntetisk turkos eller 
material som innehåller turkos och andra artificiella ingredienser som simulerar naturlig 
turkos. Naturlig turkos är betydligt dyrare än syntetisk turkos.  
 
 
1 http://iran-daily.com/1384/2391/html/economy.htm
2 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/egypt.htm
3 http://dharamsalanet.com/links/articles/turquoise.htm
4 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/turquoise-basic/name.htm
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Det behövs gemmologiinstrument och avancerad utrustning, Raman spektroskopi, Infraröd 
spektroskopi (IR), och röntgendiffraktion för att fastställa materialets äkthet, för att senare 
kunna värdera stenen. Av de anledningar samt mitt intresse för turkosen, vill jag ta reda på 
intresset för stenen, dess uppbyggnad, fysikaliska och optiska egenskaper, hur turkosen bildas 
i naturen, dess utveckling kring naturlig produktion runt om i världen, effekten på marknaden, 
hur man kan identifiera den från imitationer, vilka länder producerar turkos av hög kvalité, 
dess ekonomiska värde, vilka instrument som används för att skilja naturlig turkos från 
imitationer, vilka artificiella metoder som används för att behandla turkosen samt hur man 
avslöjar de behandlingsmetoderna.  
 
 
6. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Mitt aktiva bidrag till detta arbete är att översätta litteratur och web-siter från bl.a. persiska till 
svenska och med det bidra till kunskapen om turkosen, som historiskt har en stark anknytning 
till Persien-Iran. De fakta jag sökt fram visar och diskuterar intresset för stenen, dess 
uppbyggnad, fysikaliska och optiska egenskaper, hur turkosen bildas i naturen, dess 
utveckling kring naturlig produktion runt om i världen, effekten på marknaden, hur man kan 
identifiera den från imitationer, vilka länder producerar turkos av hög kvalité, dess 
ekonomiska värde, vilka instrument som används för att skilja naturlig turkos från imitationer, 
vilka artificiella metoder som används för att behandla turkosen samt hur man avslöjar dessa 
behandlingsmetoder.  
Under arbetet har jag också fått hjälp av Lennart Widenfalk på Luleå tekniska universitet, 
med bl.a. information om utvecklingen kring utrustning, Ramanspektroskopi som är en viktig 
faktor för identifiering av materialet. 
 
 
7. HUR BILDAS TURKOS? 
 
Turkosen är ett komplext, sekundärt mineral som är ett resultat av vittring och oxidation. 
Turkosen förekommer i sprickor, ådror och i botryoidala utväxter, och ofta i bergarter av 
vulkaniskt ursprung. Turkos förekommer också som ådringar i bergarten skiffer.  
 
När vatten går genom porös bergart, löses mineral med koppar, azur och järn och fosfat upp  
från andra sekundära mineral och samlas i porer, sprickor och springor under miljoner år, och  
bildar i kombination med oxidation av andra mineral ett polykristallint material som kallas för 
turkos. 
Turkosen förekommer i form av små noduler och tunna skikt. Den innehåller ofta fläckar eller 
ådror av mörk matrix, vilken i sin tur ofta består av limonit. Strukturen är massiv 
mikrokristallin med varierande konsistens från kompakt till poröst pulveraktig material. 
Turkosen förekommer mycket sällan som små enstaka kristaller.5  
 
 
 
 
 
 
5 Gem-A,  preliminära pärm. 
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8. FÄRG OCH MATRIX 
 
Turkos förekommer i djupblå, ljusblå, grönaktig blå, grön och gulgrön. Närvaron av koppar i 
bergarten där turkos bildas orsakar en mycket omtyckt blå färg som värderas högt. I en järnrik 
miljö ersätter järnet aluminium i mineralet vilket skapar grön färg i materialet. Grön turkos är  
mycket omtyckt i Tibet. En gulgrön turkos får sin färg på grund av närvaron av zink i 
mineralet, en sällsynt färg.  
Turkosen förekommer ofta tillsammans med olika bruna eller svarta matrix/värdbergart som 
bildar speciella mönster och färger. Spindelnät som är ett mönster som är populärt i Amerika 
är ett exempel. Matrixens färg beror på de mineral som turkosen består av, svart matrix som 
är mer populär får ofta sin färg av järnsulfid/järnpyrit, brun matrix (vanligare) innehåller 
järnoxid, limonit, eller hematiten.Gul matrix innehåller ryolit och den får en mörkgrå färg om 
den innehåller sandsten.6
 
 
9. FYNDORTER 
 
Turkos produceras i koppargruvor tillsammans med koppar i flera länder, och i samtliga fall 
som biprodukt.  
Turkos förekommer i: Iran, USA, Kina, Mexiko, Egypten, Tibet, Indien, Australien, 
Ryssland, Chile, Afghanistan, Tanzania, Israel, Turkestan och England.  
 
I Iran har turkosen producerats i mer än 5000 år.7 Bästa materialet, känd som persisk turkos 
(Eng. Persian turquoise) kommer från gruvan utanför staden Neyshabour, nordöstra Iran. Den 
har en himmelsblå, klar och jämn färg med lite eller ingen matrix. Den är hårdare än 6 i 
Moh’s skala, jämfört med turkos från övriga länder.8 En annan viktig gruva ligger nära staden 
Damghan. 
En liten del av världsmarknaden består av turkos från Iran. Termen ”Persian Turquoise” 
används numera för turkos av hög kvalité oavsett varifrån stenen kommer.  
Turkosen heter Firozeh: seger, på persiska. Och är Irans nationala sten.  
Enligt iransk inhemsk värdering, är kvalitet uppdelad i tre grupper beroende av färg och 
mängden av värdstenen: Angoshtari, Barkhaneh och Arabi. 
Angoshtari: turkos av bästa kvalité. Den är fri från matrix och har jämn djupblå färg. 
Barkhaneh: djupblå turkos med matrix. 
Arabi: blekblå, grön eller turkos med vita fläckar.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Gem-A, diploma pärm. 
7 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/iran.htm
8 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/iran.htm
9 http://www.firoozeh-iran.com/historydes_fa.asp?Key=7
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PERSISK TURKOS, NEYSHABOUR, IRAN 
 

 
 

Bild 10 

 
USA, det mesta turkos av ädelstenskvalité produceras i syvästra USA, i staterna Arizona, 
New Mexiko, Nevada, Colorado, och Kalifornien. Där produceras en blekblå färg men även 
grön. Endast turkos från sydvästra USA har nästan samma färg och skönhet som turkos från 
Iran.11

Mycket av materialet är mjukt, pulveraktigt/mycket poröst. De spricker, och bleknar fortare 
än turkos från övriga länder.12

De behöver därför genomgå artificiella behandlingar, vax/harts, färgning/oljning.  
Det finns ett tiotal gruvor som producerar turkos som biprodukt. Endast ett fåtal av dessa från 
sydväst, ovannämnda gruvor producerar turkos kommersiellt. 
Mycket vackert och dyrt material kommer från Sleepy Beautiful i Arizona, färgen är blekblå 
och har lite eller ingen matrix. Bisbee blue, är en djupblå turkos, ofta med brun matrix, och 
kommer från koppargruvan Lavender Pit i Arizona. Det mesta Bisbee Blue kommer från 
gruvorna Kingman, ljusblå till djupblå med ljusbrun till svart matrix, som stabiliserats. 
Blue diamond gruvan, söder om Austin i Nevada producerar turkos med mycket ljusblå till 
djupblå färg och bruna eller svarta ådror. Cerrilos turkos, är ett högt värderat material med en 
begränsad andel produktion, varierande färgutveckling, ljusgrön till djupgrön, blågrön till 
ljusgrön som produceras i Santa Fe. Cerrilos turkos är mycket hård och får mycket bra 
polering. 
Turkos har också icke kommersiellt producerats i Alabama, Arkansas, Montana, North 
Dakota, South Dakota, Pennsylvania, Texas, Utah och Virginia.13 

 
 
 
 
 
 
10 http://www.alibaba.com/product-free/11648301/Persian_Turquoise.html  
11 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/united-states.htm  
12  Hall Cally, Ädelstenar (Eyewitness Handbook of Gemstones)  
13 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/united-states2.htm  
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BISBEE TURKOS, ARIZONA, USA 
 

 
 

Bild 14 

 
Turkos från Kina är grön och behandlas (stabilisering) för att öka hårdheten. Den mesta 
turkosen produceras i Hubei provinsen i Huangcheng, Jinliantong och Huangcheng gruva. En 
del turkos produceras också i Shanghai regionen i Ma’ashan gruvan. 
 
Turkos från Mexiko är porös och bleknar med tiden, den har blå och grön färg. Stenen 
impregneras eller stabiliseras för att öka hårdheten. Den mesta turkosen kommer från Sonora i 
norra Mexiko vid gränsen till USA, Arizona. Mexikansk turkos kan vara av hög kvalité, bästa  
turkosen har samma kvalité som turkos från sydvästra USA. Det finns flera gruvor i Sonora 
bland andra Caridad, La Caridad, Mun.de Nacozari de Curcia, Baranca, Santa Maria,  
Mun. de Onavas och Mun de Baviacora. Turkosen heter Xiuiti på mexikanska.15 

 
Turkos har producerats i Sinai halvön i Egypten i 6000 år. 
Strukturen, på en ljusare färgad matrix kan visa små runda blå fläckar, tendensen av färgen är 
mer åt grön än blå. Turkosen från Sinai är grönaktigtblå till gulaktigtgrön eller grön. 
Generellt, har turkos från Egypten lågt marknadsvärde i jämförelse med persisk turkos.16 
Turkosen heter Fairoza på arabiska. 
 
Turkos från Tibet har grön färg och är mycket omtyckt bland tibetaner. Sällan förekommer 
den i rent blåfärg. 
Matrixen kan ha mörkgröna (sandsten) ådror, svarta (jaspis) ådror som kan vara 20mm långa. 
Viktigaste fyndigheter ligger nära staden Chamdo, och finaste turkosen kommer från 
Gangshan berget (Ngari Khorsum). Een annan fyndighet ligger väster om Bathang.  
Turkosen heter ”Yu” på tibetanska.17 
 
Turkos från Israel är egentligen krysokoll blandat med turkos och någon typ av malakit, från 
området norr om Eilat.18 
 
 
 
 
 
14 http://www.skystonetrading.com/pages/about-turquoise-pv-c1-30.html
15 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/mexico.htm
16  http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/sources/egypt.htm
17 http://dharamsalanet.com/links/articles/turquoise.htm
18 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/variations/eilat-stone.htm
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10. FYSIKALISKA OCH OPTISKA EGENSKAPER 
 
Undersökning av fysikaliska och optiska egenskaper är viktig för att kunna identifiera och 
skilja turkos från andra stenar med liknande utseende.   
Identifiering av turkos kräver gemmologi instrument som är anpassade för ädelstenar och är 
nödvändiga för en korrekt bedömning av stenens ursprung. Och i vissa fall behövs avancerad 
utrustning. 
 
 
 
Mikroskop/10x-lupp Genom förstoring (10x-lupp, 50x) små oregelbundna vita ådror 

och fläckar är synliga, bruna eller svarta vener av matrix (finns 
även i en del imitationer). Mikroskopiska cirkulära blå fläckar 
mot en ljusare färgad bakgrund (även hos en del pressade 
turkoser och ”syntetisk turkos”). 
 

Färgen Hos naturlig turkos är varierande, mycket ljusblå, blå djupblå, 
grönaktig blå, ljusgrön, gulgrön och grön. 
 

Glansen Naturlig turkos har vaxartad glans, men välpolerade stenar kan ha 
en subglasaktig glans. 
 

Refraktometer Ljusbrytningsvärdet hos naturlig turkos är 1,610-1,650, vanligen 
1,61. 
 

Dubbelbrytning +0,004, vanligen inte. 
 

Dikroskop Naturlig turkos visar ingen pleokroism. 
 

Ultraviolett ljus Turkos fluorescerar inert i KV-ljus, i LV-ljus fluorescerar inert 
till svag grönaktig gul eller ljusblå. 
 

Spektroskop Turkosen absorberar ljus i två medium till svagt band i det blå vid 
420nm och 
432 nm. Ibland också ett svagt band vid 460nm. 
 

Chelseafilter Turkosen visar en grönaktig färg. 
 

Specifik vikt Beroende på hur porös stenen är. Mellan 2,4 och 2,90 
 

Hårdhet 5-6 enligt Moh’s skala 
 

Transparens Turkosen är subtranslucent till opak. 
 

Spaltning/Brott Ingen spaltning i massiva stycken, brott: mussligt, jämn 
conchoidal/granular. 
 

Habitus Naturlig turkos förekommer i massiv form, mikrokristallin, i 
botryoidala utväxter, i täta ådror, och i knölig form. Turkos 
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förekommer mycket sällan i små enstaka kristaller. 
 

Kristallsystem Naturlig turkos kristalliserar i triklina systemet. 
 

Kemisksammansättning CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O. Hydrerat koppar aluminium fosfat ofta 
med en del järn. 
 

 
 
 
11. RAMANSPEKTROSKOPI 
 
Identifiering med hjälp av avancerad utrustning som NIR, Röntgendiffraktion, 
Ramanspektroskopi m.m., används när gemmologiska instrument inte ger ett entydigt 
testresultat. 
 
Tre turkos-mineral från olika fyndigheter med kemiska sammansättningen 
CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2O har studerats med Ramanspektroskopi vid 298 K och 77 K och med 
infrarött spektroskopi. Jämförelsen av spektrat hos turkos har gjorts med spektrat av 
kalcosiderit (CuFe6(PO4)4(OH)8·4H2O). Spektrat av de tre mineralproverna är mycket lika vid 
1200-900 cm-1 men stora skillnader har observerats vid 900-100 cm-1. Effekten av substitution 
av Fe mot Al i kalcosiderit skiftar banden till lägre vågtal. Två band, tillskrivna vatten, är 
märkbara vid 3276 cm-1 och 3072 cm-1 vid 298 K och delas upp till fyra band vid 77 K.  
Tre hydroxyl sträckningsvibrationer kan ses vid 298 K och fyra vid 77 K. 
 
Beräkningar utgående från en ekvation av Libowitzkytyp visar att vätebindningsavståndet till 
vattenmolekylerna är 2.735 och 2.665Å vilket är betydligt kortare än värdena för hydroxyl- 
enheterna 2.902 2.853och 2.840Å .Två fosfat -sträckvibrationer vid 1066 cm-1 och 1042 cm-1 
antyder två oberoende fosfatenheterna i strukturen hos turkos. Tre band är också märkbara vid 
1184, 1161, 1106 cm-1.19  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17836903
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12. IMITATIONER,  
      SYNTETISK TURKOS 
 
Minskad produktion av naturlig turkos, mindre tillgång till material av god kvalité och faktum 
att det är billigare att tillverka turkos artificiellt än att bryta, leder till att man artificiellt  
producerar turkos eller behandla andra naturliga stenar, som simulerar turkosen. Material som 
används kan vara konstgjort, en blandning av turkos och konstgjort material, eller andra 
naturliga stenar. Artificiell behandling utförs på naturlig turkos för att höja kvaliteten på 
materialet, eller om turkosen behöver impregneras med konstgjort material för att få en 
hårdare sten. 
Imitationer/simulanter, är naturliga eller konstgjorda material som används för att imitera 
effekten, färgen och utseendet hos andra ädelstensmaterial utan att ha deras kemiska och 
fysikaliska egenskaper 
Syntetisk turkos, är material framställt på ett konstgjort sätt och som har samma kemiska 
beståndsdelar och optiska respektive fysikaliska egenskaper som naturlig turkos.20 
 
 
13. GILSONTURKOS 
 
Gilsonturkos, är en känd imitation som kallas syntetisk turkos, den uppfyller inte alla 
förutsättningar som krävs för att den ska räknas som syntetiskt material. Vid tillverkningen av 
Gilsonturkosen antas renade kemikalier använts och den imiterar ren, ljusblå turkos. En annan 
typ imiterar brunaktiga mönster av matrix som man ser i naturlig turkos, strukturen på detta 
material visar vinkelformade blå korn som är inbäddade i en vitaktig bakgrund (matrix)    
som är synlig genom förstoring 10x-lupp eller 50x i mikroskop. Värdet för ljusbrytningen för 
Gilsonturkos är 1,60 (naturlig turkos 1,61- 1,62), densiteten 2,70 (nära naturlig turkos 2,90). 
Gilsonturkos visar inte de två absorptionsband i det blå (420nm och 432nm) som är typiska 
för naturlig turkos. Gilsonturkos innehåller ingen turkos.21 
 
 
14. REKONSTRUERAD TURKOS 
 
Rekonstruerad turkos, består av pulveriserad turkos och andra material sammanpressade med 
plast eller harts och simulerar naturlig turkos. Det är svårt att  
skilja ett sånt material från naturlig turkos med hjälp av enbart gemmologi instrument.  
Densiteten 2,20-2,55 är avsevärt lägre än för en kompakt naturlig turkos 2,80, en del av 
materialet visar en absorptionsband man ser hos naturlig turkos. Pressade imitationer 
tillverkade av andra material än turkos kan ha densitet 2,40-2,60, eller 2,75.  
Närvaron av bindematerial som har använts i tillverkningen kan dock upptäckas i  
spektroskop med infrarött ljus.22 
 
 
 
 
 
 
 
20, 21, 22 Gem-A, preliminära och diploma pärm. 
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15. BLOCK/FAUX TURKOS 
  
Block/faux turkos är plast som ibland kallas syntetisk turkos på marknaden.  
Den innehåller ingen turkos alls och är artificiellt tillverkad av tröga ingredienser (polyvinyl 
klorid partiklar), färg och harts. Den kan skäras, formas och/eller gjutas direkt i gjutform för 
tillverkning av i stort sett alla önskvärda former. Genom kombination av olika nyanser av blå 
och matrixliknande mörka material kan den likna naturlig turkos. Den har hårdhet 1,1/2-3 
enligt Moh’s skala, densiteten 1,05-1,55 betydligt lägre än för naturlig turkos, den är 
genomskinlig till opak, saknar absorptions spektrum och den porösa ytan som är typisk för 
naturlig turkos.23 
 
 
16. GLAS OCH PORSLIN 
 
Glas och porslin är båda typer av imitationer som saknar strukturen hos naturlig turkos och 
har en glasaktig glans medan naturlig turkos har en vaxartad glans. Glas innehåller bubblor 
som upptäcks i mikroskop, i borrade stenar av glas visar flisor vid kanterna eller i borrhålen 
en glasaktig glans och mussligt brott medan turkos, har matt eller vaxartad glans med jämnt 
brott. 
En del artificiella material marknadsförs som syntetisk turkos som Rees turkos, Hamburg 
turkos, Neo turkos och Neolit.24 
 
 
17. NATURLIGA STENAR SOM IMITERAR TURKOS 
 
Naturliga stenar som artificiellt behandlas för att imitera naturlig turkos är flera t.ex. färgad 
howlit, magnesit, odontolit, variscit, lapis lazulit, serpentin, jaspis, smithonit, hemimorfit  
och amazonit. 
Man kan identifiera och skilja dem från turkos. De fysikaliska och optiska egenskaper hos 
turkos skiljer sig från imitationer. 
 

FÄRGAD HOWLIT 
 

 
 

Bild 26 

 
 
 
 
23 Gem-A, diploma pärm 

24 Schumann Walter, Ädelstenar och prydnadsstenar (Edelsteine und Schmucksteine) 

26 http://www.bwsmigel.info/GEOL.115.ESSAYS/Gemology.Turquoise.html
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Färgad howlit saknar strukturen för turkos och kan visa spår av färg koncentrerad 
längs sprickor och gränsen mellan korn, det kan hända att färgen inte 
har trängts in i närheten av ådrorna, och man kan se vitaktiga fläckar. I 
påfallande ljus blir en del korn i strukturen ljust reflekterade när stenen 
vrids runt. Samma effekt kan ses på flisiga ytor genom mikroskop eller 
10x-lupp. Howlit innehåller ofta tunna nät lika brunaktiga vener. Den 
har brytningsvärdet 1,59 (för turkos 1,62, avläsningar genom 
synavstånd metoden ligger dock ofta under 1,62), färgad howlit har 
densiteten 2,50-2,58 lägre än den för turkos 2,60-2,90. 
Howlit visar ingen absorptionsband i det blå, i det gröna kan den visa 
ett brett band, Turkosen visar två band i det blå. Hårdheten för howlit 
är 3,1/2 på Moh’s skala, lägre an för turkos som är 5-6.  
 

Magnesit magnesiumkarbonat. Det mesta av färgad howlit på marknaden är 
egentligen magnesit som är blåfärgad, magnesit saknar strukturen hos 
turkos. Förutom den höga densiteten 3,00-3,12 innehåller ofta magnesit 
nätverk av grå ådror som visar sig tydligt även i färgade stenar. Färgen 
kan koncentreras längs sprickor. Den kan verka brunaktig i 
Chelseafilter. Hårdheten för magnesit är 4 på Moh’s skala. 
 

Odontolit innehåller vanligen en del kalcit som vid kontakt med saltsyra (HCl) 
kan visa organisk struktur som är typisk för tänder eller ben. 
Brytningsvärdet för odontolit är ungefär 1,60 nära det hos turkos 1,62, 
densiteten 3,0-3,25 är högre än den hos turkos 2,60-2,90. 
 

Variscit är vanligen inte så blå som turkos, brytningsvärdet för variscit är 1,58, 
densiteten är 2,4-2,60 lägre än den för turkos. Absorptionsspektrum 
visar två band i det röda till skillnad från turkos som visar två band i 
det blå.  Amatrix, är egentligen variscit från Utah sammanvuxen med 
kvarts eller kalcedon. Variscit säljs ibland som Utah turkos. 
 

Lapis lazuli saknar strukturen hos turkos och innehåller ofta pyrit, den brukar vara 
mer translucent än turkos och med en glasaktig glans. Densiteten för 
lapis lazuli är 3,10 betydligt högre än den för turkos 2,60-2,90. 
brytningsvärdet är 1,62 ganska lik det hos turkos 1,62. 
 

Serpentin gul serpentin kan förekomma i samma gruva som turkos finns, vilket är 
missledande och den kan misstas för turkos. Den har fintrådig struktur 
och skiftande utseende med oregelbundna små fläckar. Färgen varierar 
i alla nyanser av grön, den har hårdhet 2- 5, 1/2 i Moh’s skala, 
densiteten är 2,4-2,8, brytningsvärdet 1,560-1,571, två absorptionsband 
vid 464nm och 497, den visar mussligt splittrigt brott men den har 
ingen spaltning. Serpentin har glasaktig till fettaktig glans. 
 

Jaspis en typ av jaspis från Afrika som är färgad för att imitera turkosen säljs 
som afrikansk turkos. Och en blandning av jaspis och kvarts säljs som 
gul turkos. 
 

Smithsonit är en annan simulant som har ljusgrön ofta bandad struktur, i fint vitt, 
ljusblå och rosa färg. Hårdheten är 5 enligt Moh’s skala, densiteten 4,3-
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4,5 avsevärt högre än hos turkos, den har en pärlaktig glans, 
brytningsvärdet 1,621-1,849 högre än den för turkos,  
dubbelbrytning 0,228 betydligt högre än den hos turkos +0.04 
(vanligen inte). Smithsonit saknar absorptionsband. 
 

Hemimorfit har ofta en blåvit randring struktur, också blandade med mörk matrix.  
Färgen kan vara blå, grön färglös, hårdhet 5 på Moh’s skala, densitet 
3,4-3,5 högre än den för turkos 2,60-2,90, hemimorfit har en mussligt, 
ojämnt och sprött brott, saknar absorptionsspektrum. brytningsvärdet 
1,614-1,636, och dubbelbrytning +0,022, den har glasaktig glans.  
 

Amazonit har en fullständigt spaltning och mussligt brott, färg: grön, blåaktigt 
grön, hårdhet 6- 6,1/2, densitet 2,56-2,58, och brytningsvärdet 
1,522-1,530,  
dubbelbrytningsvärdet  –0,008. 
 

 
Tabell 28 

 
 
18. DUBBLETT/BACKED 
 
Turkos av högkvalité som är mjuk och svag limmas på ett grundmaterial av sten, plast eller 
epoxy som förstärkning för att den ska kunna slipas och poleras. Ibland kan en tunn åder av 
turkos ha slipats med sin matrix som förstärker basen. Nackdelen är att den kan lossna.29 
 
 
19. BEHANDLINGSMETODER 
 
Turkosen är en mjuk, skör sten, känslig för tryck och porös, känslig för fläckar, missfärgning 
och bleknande. För att undvika skador och förstörelse av materialet, är artificiell behandling 
mer eller mindre en nödvändighet, speciellt för turkos från USA. Det påverkar värdet på 
turkosen negativt. Det mesta av turkosen som finns på marknaden har genomgått någon 
form av behandling.  
Nästan 3 % av allt material som är tillgängligt är obehandlat. Behandlingsmetoderna är 
avsedda för att öka hårdheten, hållbarheten och glansen, och för att 
Och stabilisera turkosen med plast, epoxy, harts, olja eller färgämne för vidare bearbetningar. 
Vissa metoder kan upptäckas genom gemmologiska tester medan andra metoder behöver 
avancerad utrustning, som till exempel IR, X-Ray, Ramanspektroskopi etc.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
28, 29, 30 Gem-A, diploma pärm 
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20. NATURAL PROCESSED TURQUOISE 
 
En relativt ny metod, är naturlig turkos som har genomgått artificiell behandling, och 
marknadsförs som ”Natural processed turquoise”. Metoden har äganderätt, alltså  
information om hur materialet är behandlat eller vilka medel som har använts i processen är 
mycket begränsad. Uppenbarligen iläggs turkos icke giftiga kemikalier för att förstärka 
glansen och färgen. Metoden gör anspråk på att inga fysikaliska tecken på förändring 
efterlämnas. En fördel är att turkos som har genomgått den här behandlingsmetoden är mindre 
troligt att (med tiden) bli grön.31 
 
 
21. ZACHERY-METOD 
 
En annan behandlingsmetod som ofta används är Zachery-metod, men de kemikalier som 
används i behandlingen är okända. Behandlingen kan endast användas på turkos av måttlig 
kvalité. Turkosen läggs in i en ickegiftig kemisk vätska. När den har torkat kan stenen lättare 
poleras och färgerna kan vara något mer levande. Enda sättet att fastställa om en sten har 
genomgått den här behandlingen är en destruktiv testmetod. Stenen förstörs för en kemisk 
analys.  
I en studie publicerad i Gem & Gemology rapporteras, turkos som är behandlad genom 
Zacherymetoden, innehåller mer kalium än naturlig turkos, men vilka andra kemikalier som 
använts i processen är okänt. Värmeprocessen eliminerar all överbliven kemikalie i turkosen 
därmed är det svårt att säga skillnaden mellan behandlad turkos och naturlig turkos. Metoden 
är noggrant betraktad eftersom glansen förbättras, och färgämne eller färgmedel som använts i 
processen förstärker hårdhet.32 
 
 
22. STABILISERING 
 
Nästan all turkos på marknaden har behandlats med en klar epoxy, harts eller andra typer av 
flytande plast. En enkel metod är att dränka turkosen (oslipad) i en lösning som höjer 
hårdheten, under en längre tid. I nyare metoder används tryck för att 
tvinga lösningen djupt in i materialet. Materialet kommer att behålla sin färg och blir mer 
motståndskraftig mot skrap och smuts. Stabilisering skyddar stenen mot missfärgning och 
minskar riskerna för sönderfall. Färdig polerat material kommer att se ut som en skinande och 
slät variant av naturlig turkos. I vaxning eller oljning, läcker vax och olja ut och  
skapar ett vitt yttre.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/turquoise-basics/natural-turquoise.htm
32, 33 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise/turquoise-basics/treated-turquoise.htm
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23. IMPREGNERING 
 
Porös turkos som riskerar blekna eller missfärgas behandlas med plast eller natriumsilikat för 
att förbättra stenens kvalité. Turkos som impregnerats med plast har lägre densitet 2,0-2,4 
jämfört med naturlig turkos 2,60-2,90, dessutom brytningsvärdet 1,45-1,56 är lägre för 
behandlat material än för naturlig turkos 1, 62. Turkos som har behandlats med natriumsilikat 
har densitet 2,40-2,70, och behandlingen är stabil.34  
 
 
24. FÄRGBEHANDLING 
 
Mycket av stabiliserad turkos har också färgbehandlats med någon typ av färgämne för att 
imitera persisk blå. Matrixen färgbehandlas med flytande svart medel, skoputsmedel, för att 
förändra kontrasten. Stabilisering och färgning utförs ofta samtidigt genom att tillföra färg i 
klar epoxy eller harts för att göra stenen hårdare. Behandlingen är stabil om stenen inte 
kommer i kontakt med kemikalier. Aceton eller ammoniak bleknar färgen. Oljan eller vaxet 
upptäcks om en varm nål hålls nära stenen utan att röra stenens yta, vaxet eller oljan kan 
tvingas upp i ytan i form av små kulor. Effekten är lättare att se med en 10x lupp.35 

 
 
25. SLIPFORMER  
 
Turkosen har slipats och polerats sedan flera tusen år tillbaka, pärlor av turkos från 5000 år 
före Kristus har hittats i Iran och Egypten.36 

Indianfolket använde turkos i sina smycken och prydnader sedan 900 år tillbaka.37 

Turkosen slipas och poleras för olika ändamål, främst som smycken men också till prydnad, 
ornament och dekoration. Användningen av turkos är obegränsad. I modern tid förekommer 
turkos i olika accessoarer, hårspännen, bälten, skor och möbler. Till smycken slipas turkos 
framförallt i form av cabochon för att infattas i ringar, armband, halsband. Kulor används i 
halsband eller armband, pärlor eller barock. Vanligt förekommande är oregelbundna små, 
runda eller platta material som trumlas och borras och som används i större mängd i armband 
och halsband. 
 
 
26. SKÖTSEL 
 
Turkosen är en porös och skör sten som innehåller vatten, är mycket känslig för varmtvatten, 
kroppsvett, starkt solljus, användning av ultraljud-bad, och värme, vid 250 C (vid reparation 
av smycken) försvinner vattnet, och blå färg övergår till en mindre eftersökt grön färg.38 

All kemikalie och kosmetika kan förändra färgen.  
 
 
 
 
 
34, 35, 36 Gem-A, diploma pärm 

37 http://www.turquoiseguide.com/articles/turquoise-art/mosaics.htm
38 Schumann Walter, Ädelstenar och prydnadsstenar (Edelsteine und Schmucksteine) 
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PERSISK TURKOS, MOSKÉ, RIYADH, SAUDIARABIEN 
 

 
 

Bild 39 
 
27. GRADERING 
  
För att bestämma lämpliga slipformer och användningsområden, graderas materialets kvalité 
före och efter slipning, vilket har en avgörande roll för värdering av stenen. 
Turkosen graderas för sin färg, ju mer blå eller nära persiskt blå desto dyrare. Storlek, ju 
större sten desto dyrare. Renhet eller mängden värdbergart som den innehåller, ju mindre 
matrix desto dyrare, matrixens färg påverkar också stenens värde, svart matrix är mer populär 
än brun matrix. Även formen och slipningens kvalité påverkar. Materialets fyndort påverkar 
också värdet. 
En sten från Neyshabour (Iran) är betydligt mer värd än en sten från övriga fyndorter, turkos 
från USA är mer värd än turkos från till exempel Kina. En annan faktor är om turkosen har 
genomgott artificiellt behandling och i vissa fall påverkar också typen av behandlingen 
värdet. All behandlad turkos har lägre värde än obehandlat material och imitationer värderas 
mycket lägre än äkta turkos.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 http://www.saraydesign.co.uk/architectural_projects/mecca.php
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28. VÄRDERING 
 
Det finns graderingssystem (GIA-Gemset, Gem Dialogue, Munsell graderingssystem) för 
färggradering, som internationella företag har tagit fram och som kan användas för 
intensiteten, och aktuella värdet för respektive sten. Turkosens värde är varierande från några 
kronor per karat upp till flera tusen kronor per karat beroende på stenens vikt färg, renhet och 
om den är behandlad eller obehandlad. Turkos som innehåller matrix, värderas efter matrixens 
färg och mönster, i USA, turkos som innehåller svart matrix och spindelnät mönster är mer 
önskevärd än brun matrix.  
 
 
29. FRAMTIDEN 
 
Behandlingsmetoderna har förbättrats på senare tid, vilket försvårar bedömningen av stenen 
enbart med gemologiska instrument, till exempel om den har behandlats artificiellt eller inte. 
Speciellt när vissa framgångsrika behandlingsmetoder som utförs på naturlig turkos, Zachery 
metoden, eller ”Natural Processed Turquoise” som nyligen har trätt fram på marknaden, och 
hemlighåller detaljer om sina metoder.  
Men samtidigt har avancerade utrustningar utvecklats för att med säkerhet genom analys och 
testresultat bedöma stenens äkthet och om den har genomgått artificiel behandling samt 
identifiering av behandlingsmetoden. Raman spektroskopi är en avancerad utrustning som 
kan användas i svåra fall eller spektroskopi med Infrarött, som av ekonomiska skäl är de 
tillgängliga på universitet eller institutioner. En portabel typ av Raman spektroskopi har 
nyligen också kommit ut på marknaden som kostar mellan 70,000 och 100,000 kronor,40 
är tillgänglig för företag med bättre ekonomi, som kan lösa identifiering av svåridentifierade, 
behandlade turkoser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Widenfalk Lennart, Luleå tekniska universitet 
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30. SLUTSATS 
 
Efter min efterforskning av olika fakta och professionella internetsajter om turkos, har jag 
kommit fram till att turkosen är en mycket populär sten som har använts för olika ändamål, av 
religiös anledning, som rikedomens eller maktens symbol under flera tusen år. Den är känd 
för sin himmelsblå färg, persiskt blå. Bästa kvalitet kommer från Iran och är känd som Persian 
Turquoise, persisk turkos. Numera används termen Persian Turquoise för turkos av hög 
kvalitet oavsett stenens ursprungsland. Turkos av hög kvalité kan kosta upp till flera tusen 
kronor per karat. Den används i olika smycken och prydnadsföremål. På grund av mindre 
produktion och tillgång till naturlig turkos med bra kvalité har olika artificiella material och 
imitationer framställts som är betydligt mindre värda än naturlig turkos. Den artificiellt 
behandlas för att förbättra kvalitet och färg, vilket också påverkar det ekonomiska värdet 
negativt i jämförelse med en obehandlad naturlig turkos.  
För att kunna identifiera olika material som kanske bara liknar turkosen utseendemässigt 
används gemmologi instrument, refraktometer, dikroskop, ultraviolett ljus, spektroskop, 
chelseafilter, hårdhet stenar, digital hydraulik våg, mikroskop och 10x lupp eller avancerade 
utrustning som av ekonomiska skäl endast är tillgängliga på universitet och institutioner.  
 
De gemmologiska testresultaten visar att naturlig turkos kan skiljas från imitationer. Vissa 
artificiella behandlingar kan identifieras men för att upptäcka behandlingsmetoderna, 
Zacherymetod eller Natural Processed Turquoise krävs avancerad utrustning.  
Rekonstruerad turkos identifieras genom Infrarött med spektroskop eller Raman spektroskopi. 
Naturlig turkos som har behandlats genom Zacherymetoden är svår att upptäcka (enbart med 
hjälp av gemmologi instrument) och kemisk analys krävs för att fastställa om stenen har 
behandlats genom den här metoden eller inte. Natural Processed Turquoise, naturlig turkos 
som har behandlats artificiellt, har nyligen kommit ut på marknaden och är svår att upptäcka 
genom gemmologi instrument. Även denna typ av turkos kräver avancerad utrustning för 
identifiering av behandlingens ursprung. 
 
En syntetisk turkos som har alla kemiska, fysikaliska och optiska egenskaper (i en och 
samma sten) som naturlig turkos har jag inte träffat på. 
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