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Lektion 16: Hydrostatisk metode til at finde vægtfylden 

 

 

Inden indtoget af digital teknologi, der er til at betale og nem at bruge, 

kunne bestemmelse af vægtfylde (SG) være en besværlig opgave. Der er 

mange typer udstyr til bestemmelsen af vægtfylde, hvor man bruger vægte 

med direkte aflæsning, skålvægt og vægt med dobbelt vandkammer. 

Mange gemmologer anvender stadig disse ældre metoder, og for større 

sten er disse metoder stadig standarden. For mindre sten har den digitale 

vægt gjort det til en meget enklere opgave at finde vægtfylden. 

I dag findes der komplette hydrostatiske vægtsæt, med digital vægtskala, 

vandbeholder og en mekanisme til at holde stenen på plads. En 

hjemmelavet version kan fungere lige så godt ved hjælp af en karatvægt. Om man bruger et præfabrikeret 

sæt eller hjemmelavet udstyr, så er arbejdsgangen og beregningerne de samme – man vejer stenen i luft og 

vand, og ”laver derefter sin matematik”.  

 

Opsætning af en hjemmelavet hydrostatisk vægt 

 

Et hjemmelavet apparat kræver en digital vægt, en 

lommeregner, en lille beholder med vand, et tyndt stykke 

metaltråd og et stykke tyndere metaltråd. Man kan bruge al 

slags metaltråd, så længe den er tynd, fleksibel og robust.  

Elektrisk kobberledninger, hvor man fjerner isoleringen, er 

et godt valg til tråden med den største diameter. En lukker 

til brødposer, hvor man fjerner papiret/plastikken, fungerer 

fint til den tynde tråd. Da vand vil udøve opadgående tryk på 

den sidstnævnte tråd og dermed forårsage en afgivelse i din aflæsning, bør du vælge en så tynd metaltråd 

som muligt. Destilleret vand fungerer bedre end vand fra vandhanen, fordi det genererer færre luftbobler.  

 



Med den tykkere metaltråd former man en lille cirkel, som man bruger som en slags base, som metaltråden 

kan stå på, og gør den lige netop så stor, at den passer rigtigt over platformen, der holder stenen på din 

digitale vægt. Lav en meget mindre cirkel i den anden ende (som skal bruges til at fastgøre den anden 

metaltråd). Bøj denne tråd vinkelret på den runde base, og bøj derefter den øverste del – med den lille 

spiral – et par centimeter bagud mod basen, som vist på billede til højre.  

Lav en slags kroget kurve i den ene ende af den tyndeste tråd (til at hænge over den lille cirkel på den 

trådholder, som du netop har lavet). Lav en cirkel i den ene ende, lige netop så stor at den kan understøtte 

en ædelsten. Den er denne tråd, der skal ned i vandbeholderen. 

 

 

 

 

1. Kalibrer den digitale vægt til vejning af ædelsten. Sæt trådholderen på 

vægtens stenholder. Tarér aflæsningen til nul (0) for at fjerne 

vægtresultatet for stenholderen.  

  

 

 

 

 

 

2. Placér en ædelsten i cirklen på den tynde tråd, som hænger ned og notér 

den vægt, der vises på vægten. Det er stenens vægt i luft. Stenens vægt i 

luft er 3,45 karat.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Anbring omhyggeligt kanten af vandbeholderen under stenen, hvorved 

sten kommer ned i vandet, indtil den er helt dækket. 

 

 

4. Vent indtil luft og vand har lagt sig, og notér den vægt, der vises på den 

digitale vægt. Dette er stenens vægt i vand. Stenens vægt i vand er 2,30 

karat.  

 

 

Beregning af en ædelstens vægtfylde 

I de foregående lektioner blev det forklaret, at man for at finde vægtfylden, måler mængden af vand, der 

fortrænges af en ædelsten for at finde mængden af plads, som massen fylder. Med digital hydrostatisk tes 

måler man i stedet kraften af vand, der skubbes op mod stenen i stedet for mængden af fortrængt vand. 

Den formel der bruges er vægten i luft minus vægten i vand divideret med vægten i luft, eller skrevet som 

formlen:  

vægt i luft  

                       ---------------------------------------   = vægtfylde. 

vægt i luft - vægt i vand   

 

Lad os nu kigge på denne formel med de resultater, som vi så ovenfor: 

 

3,45 (vægt i luft)  

                       ---------------------------------------------------   = 3,00 (vægtfylde). 

3,45 (vægt i luft) - 2,30 (vægt i vand)    

 

 

At have tillid til sine vægtfylde-testresultater 

For at færdiggøre diagnosen for denne sten så lad os kigge på vores notater fra andre tests og bemærk, at 

den er en-akset og RI er 1,62 +/-. Efter at have betragte all en-aksede sten med en RI på 1,62 +/- og SG på 

ca. 3,00, kan vi fastslå, at stenen testet ovenfor er turmalin.  



Når man tjekker disse resultater mod et skema over ædelstensegenskaber, vil man se, at SG 3,00 er lavt for 

turmalin. Denne uoverensstemmelse kan gøre, at du vil være i tvivl, om dette rent faktisk er en turmalin, 

men der er tre andre grunde til, at vi accepterer, at denne sten er en turmalin: 

1. SG er en af de egenskaber, som kan variere på grund af meget små forskelle i den kemiske 

sammensætning. Der findes kun nogle få ædelsten, hvis SG-egenskaber ikke varierer. Turmalin-gruppen er 

ekstremt kompleks, så en afvigelse på 0,06 bør være acceptabel i de fleste tilfælde. SG-resultatet i dette 

eksempel ligger inden for en troværdig tolerance. 

2.  Ethvert almindeligt vægtfylde-testudstyr vil skabe variabler, som man skal tage med i betragtning, som 

f.eks. hvor meget af trådholderen, som stenen trykker ned på vadet, og hvor meget vandet trykker mod 

den tråd, der holder stenen. En varians på 0,06 kan være forårsaget af disse fysiske kræfter.  

3. Som anført i indledningen, varierer de resultatområder, som udgives af de forskellige gemmologiskoler 

og. Et udvalg af forskellige kilder vil ofte anføre to eller flere mulige accepterede resultater for mange 

ædelstens-egenskaber. SG 3,00 er en gennemsnitlig standard for turmalin, men der er forskellige blandt de 

udgivne SG-områder. En 0,06 varians passer inden for disse forskellige accepterede områder.  

På grund af de tre ovenstående årsager gør, at vægtfylde-resultater i sagens natur forvrænger resultaterne. 

Den rette fremgangsmåde til at fastslå vægtfylde er at have en åbent syn, selv om man har en stærk 

mistanke om en stens identitet. Få resultaterne og eliminér derefter, hvad ædelstenen ikke kan være. Hvis 

testresultatet er for usandsynligt, så test blot en enkelt gang mere. Hvis resultatet stadig er for mærkeligt, 

så tjek dit udstyrs målenøjagtighed, revurdér din teknik, og/eller få en anden gemmologs mening. Men hvis 

den anden aflæsning har samme resultat eller ligner den første test, så stol på dine resultater og arbejd 

videre med dem.  

 

Test din forståelse af SG-beregninger. 

 

Forestil dig, at du netop har færdiggjort en vægtfyldetest af en meget mørkegrøn sten, som er så grumset, 

at man ville kalde den halvgennemsigtig. Da du vejede ædelstenen hængende i luften, vejede stenen 3,48 

(vægt i luft). Da stenen blev placeret i vand, viste vægten 2,18 (vægt i vand). Indtast disse tal i formlen 

ovenfor — vægt i luft / (vægt i luft - vægt i vand) = vægtfylde — for at finde stenens SG. Anvend en kildebog 

om gemmologi-egenskaber (findes på nettet). Svarene kan ses lidt længere nede. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Svaret er smaragd. 

 

Opsummering 

Test af vægtfylde lægger vægt på, hvorfor praktiske gemmologi-teknikker er vigtige. At vide hvordan 

ædelsten er fremstillet, deres sammensætning og deres egenskaber hjælper alle sammen en gemmolog 

med at forstå, hvorfor en ædelsten kan variere fra de som standard accepterede resultater. Med vægtfylde-

resultater er der altid an smule varians, som man skal overveje.  

En stor hindring for identifikation af ædelsten er, når en gemmolog, af en eller anden årsag, på forhånd har 

fastlagt identiteten af den sten, der testes, og derefter forsøger at tilpasse resultaterne til den forudfattede 

mening. Hvis man er i tvivl om SG-resultatet, så test en gang mere. Hvis resultaterne er meget forskellige, 

så test en gang mere. Hvis resultaterne stadig er mærkelige, så tjek dit udstyr og din teknik. Men hvis den 

anden række af resultater er det samme eller meget lig den første test, så stol på dine resultater og arbejd 

videre med dem. Modstå trangen til at få et resultat, som passer til det, som du tror, at det skal være. 
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