WIT GOUD
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het probleem van verkleuring?
Wit goud legeringen werden
populair in de jaren 1920 als
alternatief voor platina.
De
term ‘wit goud’ is in feite een
contradictie. Iedereen kent immers
de aantrekkings-kracht van goud
die in de eerste plaats uitgaat
van zijn unieke gele glans. Goud
in zijn zuivere vorm is echter te
zacht om gebruikt te worden voor
het vervaardigen van juwelen.
Daarom wordt het gelegeerd of
samengesmolten met andere
metalen die het goud geschikt
maken om te worden omgevormd
tot prachtige sieraden die sterk of
hard genoeg zijn om dagelijks te
worden gedragen en die kunnen
weerstaan aan de onvermijdelijke
slijtage.

Legering

De legering of samenstelling van goud
wordt uitgedrukt in karaat. Frequent
toegepaste legeringen zijn 14 kt goud en
18 kt goud. De minimum legering voor
goud die van toepassing is in juwelen in
België is bij wet vastgelegd op 9 kt.
Met 24 kt goud (Au) wordt bedoeld dat
dit bestaat uit 1000/1000 delen goud.
Met 18 kt goud (Au), de meest
voorkomende legering in België, wordt
uitgedrukt dat dit bestaat uit 750/1000
delen goud. Daarom wordt 18 kt ook wel
voorgesteld als 750/ºº.
In het geel goud dat gebruikt wordt
als legering 18 kt zitten dus 750/1000
delen fijn goud (Au) en 250/1000 delen
toevoeging van andere metalen. Dit
betekent dat 75% van het gewicht zuiver
goud is en 25% andere metalen.
De toevoeging van die 250 delen op
duizend bepalen nu de exacte kleur van
de legering. Afhankelijk van de ‘kleurtint’
die men wenst te verkrijgen, voegt men
andere metalen toe:
- voor geel goud meestal koper en zilver,
bv. 0,050 koper (Cu) en 0,200 zilver (Ag)

- voor een rodere tint verhoogt men
het percentage koper, bv. 0,200 koper
(Cu) en 0,050 zilver (Ag)
- voor mixed goud bv. 0,125 koper (Cu)
en 0,125 zilver (Ag)
Rood goud, mixed goud en geel goud
zijn type legeringen.

’Wit Goud’

Voor de wittere kleurtint die men
meestal ‘wit goud’ noemt voegt men
vaak een koper-nikkel-zinklegering
toe. Dit beperkt, voor 18 kt of 750/ºº,
tot 25% van het gewicht.

(Rh = element uit de platina metalen
reeks) is een hard wit metaal waarvan
de laag-dikte toch wel een grote rol
speelt.
Het rodiëren gebeurt door electrolyse:
het juweel wordt ondergedompeld in
een rodium-electrolyse bad waardoor
er electrolytisch een laag rodium op
het goud wordt gelegd. Het procédé is
vergelijkbaar met dat van vergulden of
verzilveren. De tijd die gebruikt wordt
om de electrolyse te doen, bepaalt de
dikte van de rodium-laag. Die rodiumlaag is meestal 5 tot 8 (maximum)
micron dik (1 micron = 1/1000 mm).

‘Verkleuring’

Drie elementen kunnen immers de gele
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onderdrukking gebeurt niet volledig,
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Daarom wordt bij de fabricage van
juwelen in ‘wit goud’ als laatste
bewerking, om ze een extra witte glans
te geven, via galvanische weg een
bovenlaag in rodium aangebracht. De
legering wordt zo ‘gerodiëerd’. Rodium
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