
Äkta smycken-Bra att veta!
 

Vad är 18 karat guld? 18 karat är detsamma som Guld 750.Det betyder alltså 750/1000delar= 75% rent guld (finguld) och
25% legeringsmetaller (blandningsmet.). I rödguld är detvanligast att legera med silver och koppar, i vitguld Palladium och silver.

I silversmycken, är det vanligast med Sterling-925/1000delar finsilver.I en del matsilver kan 830/1000delar förekomma.
Guld och Silver är förhållandevis mjuka metaller. Detta gör att smycken är känsliga för slag och tryck.

 Att ett smycke kostat mycket pengar innebär inte att det automatiskt tål slag
 och slitage. Tunna klor till stenfattningar kan vara ytterst ömtåliga för denna påverkan. Är därtill metallgodset i smycket tunnt, 

blir det även känsligt mot slag osv.. Andra metaller och ämnen sliter på smycken. T.ex stål, som är en mycket hård metall, 
kan göra stora skador och även helt förstöra ett smycke. Stål finns i bla; bestick,handverktyg,dörrhandtag osv.

Dina smycken ska tåla att bäras dagligen, men man ska vara försiktig med sammanhanget. Ta helt av dem vid hårdare 
hushållsarbete,trädgårdsarbete, tunga lyft,styrketräning osv. Dessa aktiviteter kan skada, knäcka,missforma och slita ut era smycken 
på antingen kort tid eller direkt. De klor som håller stenar kvar i fattning, kan ofta sticka ut en del från smycket/ringen. Då blir dessa 

extra utsatta för slag och slitage.Till slut kan stenar trilla bort,när klorna är utslitna, och det ej finns något som håller kvar stenen i 
fattningen.  Äkta stenar kan vara sköra. Diamant är visserligen jordens hårdaste mineral, men kan ändå vara känslig för ett hårt slag. 

Den kan då få en spricka och helt gå sönder. Diamanter är ytterst sällan helt fria från inneslutningar och små orenheter. 
De kan då spricka sönder från dessa (helt normala) defekter. Övriga ädelstenar är mjukare, och man ska vara aktsam även med dessa. 

Länkar blir oftast slitna efter år av användning.Där varje länk ligger an mot nästa länk, sker ett slitage.
Det kan då hända att det till slut blir en urgröpning, och att man bör förstärka, eller laga om den helt gått av.

Ta gärna era smycken till en guldsmed med jämna mellan rum, för att se över slitage osv. Då kan han i samråd med er, 
komma med råd om åtgärder efter några års slitage och skador. Man kan polera upp smyckena ,åtgärda defekter och även tvätta

 bort smuts vid samma tillfälle. Undvik att själv experimentera med rengöring,polering. Vad man kan göra själv, är att torka med
 en mjuk och ren”mirakeltrasa” och  skölja  i ljummet vatten med lite diskmedel.Borsta 

med en avklippt akvarellpensel, eller en mjuk och sliten tandborste. 
 

Oxidation, Hudirritation mm.
Varför ett specifikt smycke  har oxiderat kan guldsmeden oftast ej svara på. De arbetar med att tillverka och reparera i Guld och 
silver. Frågan bör ställas till kemiskt/tekniskt labb som kan analysera mer exakt. Detta handlar om ren kemi. Dock: Människor har en 

stor variation av salter och mineraler i kroppen. Då smyckesilver är en blandning av metaller(925/1000delar silver,75/1000delar 
legerings=blandnings-metaller) guld 750/1000delar, kan ofta en reaktion mellan salter,mineraler & legeringsmetaller uppstå. Vissa 

reagerar mot en specifik tillverkares legering, någon annan inte alls. Inget att göra något åt. Möjligtvis, kan det ibland även bero 
på kemikalier utifrån, i form av parfymer,smink, hårspray,rengöringsmedel och annat. Detta gäller även delvis för guldsmycken.  
Reaktionen kan vara en gråsvart eller brunaktig yta. Man putsar bort oxidationen,men risken är stor att den kan uppkomma igen.
Kvicksilverpåverkan är en annan faktor som påverkar smycken. Har man kommit i kontakt med en söndrig termometer,säg vid 

städning i tex en garderob, kan små kvicksilverkulor fästa i guldet. Ytan blir då gråaktig och smycket efter en tid både hårt och sprött. 
Kvicksilver och guld legerar sig alltså i rumstemperatur. Märker man problemet i tid, kan man värma/glödga ur kvicksilvret ur 

guldet. Går det för lång tid, finns kanske inget att göra. Hudirritation. Blir huden irriterad där man bär smycken, är en orsak kontakt-
eksem. En  bred ring, som är på gränsen till för liten, blir tät och bildar ett eksem. Ofta ihop med hushållets vanligt förekommande 

kemikalier(rengöringsmedel, parfymer osv). Är ringen därtill vass på insidan(mkt vanligt efter några års slitage) ser ofta 
irritationerna ut som ”skrubbsår”,och blir mycket irriterade. Även slitna länkar kan bli mycket vassa.

 
Rodinering

En rodinering, är en ytbehandling där man genom Galvano-teknik,(Elektrolyt) lägger en Rodium-yta (vit,”stålaktig”) på smycken. 
Oftast på vitguld. Rodium är en ädelmetall. Ytans tjocklek vid en vanlig behandling brukar vara mellan7-10/1000mm. Alltså

 lönar det sig inte så mycket att göra en ”dubbelrodinering”. Eftersom ädelmetaller är ganska mjuka metaller, blir dessa lätt repade. 
Om det är en rodinerad vitguldsring, Syns ofta slitaget extra tydligt. Detta pga att vitguldslegeringen (metallblandningen) ofta ej är 
helt avfärgad,  till vit metall. Har vitguldet en inblandning av mindre än 12% palladium (också en ädelmetall) ter sig vitguldet 

lite lätt gulaktigt. Detta syns då extra tydligt efter repning, då kontrasten blir stor, mellan den stålaktiga rodiumytan, 
och den underliggande vitguldslegeringen. Alltså ser ofta  en vitguldsring lite ”sjaskig” ut efter slitage.

Slitage/repning  uppkommer direkt, så fort man tar i sitt första dörrhandtag... Några repnings/slitagefaktorer är annars, bla: 
metallbestick,trädgårdsarbete,styrketräning(kan helt förstöra en ring), nycklar osv.                                                                

 
 
 

Så här mäter man ringstorlek.
Trä på ringen, tryck fast,
och läs av i NEDERKANT
av måttet-mot handtaget.
 


