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Vægtfylde henviser til, hvor meget en ædelsten vejer sammenlignet med, hvor meget den fylder. Dette er 

et vigtigt koncept at forstå, hvor det at finde en ædelstens vægtfylde kan være en værdifuld måde at skelne 

én sten fra en anden. Hvis en gemmolog har to ens sten og kun har testudstyr til bestemmelse af vægtfylde 

ved hånden, kan de to sten identificeres som forskellige typer eller den samme type ved at finde deres 

vægtfylde.  

Forståelse af vægtfylde  

Ædelsten vejes i enheder kaldet karat. En 1-karat safir er fysisk mindre end en 1-karat diamant. 

Krystalstrukturen og den kemiske sammensætning af en safir gør, at den vejer mere end en diamant. 

Sammenlignet med en 1-karat diamant vil en 1-karat safir fylde mindre, selv om den vejer det samme. I 

tråd hermed, hvis man har en diamant og en safir med samme volumen (fylder det samme rent 

pladsmæssigt), så vil safiren veje mere, fordi den er mere kompakt. Denne vægt til volumen 

forholdssammenligning kaldes vægtfylde (på engelsk: Specific Gravity, forkortet: SG). 

 



Densitet og vægtfylde. 

Densitet er den mængde ”ting”, der er indeholdt i en målt mængde plads. 

Bemærk, hvordan rektanglerne fylder det samme, men at de hver især indeholder flere og flere prikker. Jo 

flere prikker = mere densitet. Jo flere prikker et rektangel har, desto højere er dens vægtfylde, fordi 

rektanglet vil være tungere, jo flere prikker det indeholder.  

Måling af vægtfylde er en måde, der sammenligner tætheden i ædelsten med vands tæthed. Med andre 

ord, så har vand en densitet på 1,00. Og vægtfylden i en ædelsten vises ved, hvor meget mere tæt den er i 

forhold til samme mængde vand. For eksempel har en safir en vægtfylde på 4,00. Det betyder, at denne 

mængde vand ville være lig med 1,00, og den samme mængde safir ville være lig med 4,00. Hvorfor? Fordi 

safiren er 4 gange så tæt som vand. Der er altså 4 gange så meget mere safir, der optager samme mængde 

plads som vand.  

Dette samme koncept gælder for ædelsten. Nogle ædelsten er mere tætte end andre. Hvilket betyder, at 

tre ædelsten af samme størrelse kan have tre forskellige karat, baseret på deres forskellige densitet.  

Nedenfor ser vi et eksempel, hvor vi har tre runde ædelsten, som alle er 6 mm i diameter. Når de tre sten 

vejes på en karatvægt, vil alle tre have en forskellig karat, selvom de rent fysisk har samme størrelse. 

Årsagen til vægtforskellen er, at deres densitet er forskellig. Da densiteten varierer, er deres vægtfylde – 

deres vægt-volumen forhold – også forskellig. 

 

 

  

 



Hvordan man finder vægtfylden 

En måde at finde vægtfylden på er at anvende specielle væsker med kendt densitet. En ædelsten placeres i 

væsken for at se, om den flyder, flyder i nogen grad eller synker ned på bunden. Ædelsten med en lavere 

densitet (lavere SG) end væsken vil flyde, mens ædelsten med større densitet (større SG) vil synke. Den 

relative vægtfylde af en sten kan bestemmes ved at placere den i væsker med stigende grad af kendt 

densitet, som illustreret nedenfor. 

             #1                           #2         #3                      #4                                 #5 

 

Synker hurtigt            Synker langsomt       Flyder          Synker næsten ikke              Flyder 

  

Princippet for vægtfylde kan demonstreres ved at lave en ”ravtest”. Rav kan adskilles fra efterligninger ved 

at placere den organiske ædelsten i saltvand og tilsætte salt, indtil ravstenen flyder.  

Testen foretages på følgende måde_ 

1. Placer et stykke rav i en glas rent vand. Rav synker til bunds i et glas rent vand.  

2. Almindeligt bordsalt tilsættes lidt ad gangen.  

3. Med en lille smule salt begynder ravet at flyde op. 

4. Når vægtfylden af både vand og rav er lige, vil ravet forblive flydende i midten.  

5. Jo mere salt, der tilsættes, desto mere tæt bliver vandet end ravet. Ravet begynder at stige til tops.  

6. Til sidst vil vandet være så tæt, at ravet flyder på overfladen. 

Opsummering 

Ved at placere dem i væsker med kendt vægtfylde (densitet) kan vi fastslå en ædelstens vægtfylde ved, 

hvordan den reagerer i hver væske. Brug af specielle vægtfylde-væsker er ikke så praktisk, som det ser ud 

til, da disse væsker er meget giftige. Man eksperimenterer med mindre giftige og skadelige væsker som 

erstatning herfor. Tillige kan væsker ikke anvendes til at teste porøse sten. Vær altid påpasselig, når du 



anvender vægtfylde-væsker, og du skal sikre dig, at lokalet har god ventilation, og at enhver væske straks 

vaskes af, hvis den kommer i berøring med overflader eller hud. Hold dem væk fra børn og kæledyr. 
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