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Goud met magneten op echtheid testen

Echtheid van goud testen
Al eeuwen lang wordt de echtheid van goud volgens het
principe van Archimedes getest: Wanneer het gewicht niet
bij het volume past is het met een ander metaal
verontreinigd. Enige tijd geleden doken echter vervalsde 1
kilo goudstaven op, die een kern van wolfraam bevatten. Wolfraam heeft vrijwel
hetzelfde soortelijk gewicht als goud en is daardoor met de klassieke methode niet
aan te tonen, professionele echografie testapparatuur is behoorlijk duur.

Alternatieve meetmethode
De hier getoonde constructie dient voor
een meetmethode, die op het volgende
principe is gebaseerd: Goud is
diamagnetisch, wolfraam
paramagnetisch. Wanneer ca. 30% van
het volume van de staaf uit wolfraam
bestaat, heffen diamagnetisme en
paramagnetisme elkaar op. Indien dus
een goudstaaf door de magneet niet
wordt afgestoten – of zelfs
aangetrokken –, dan bevat zijn kern volgens deze test naast goud nog andere
metalen.

De meetprocedure
Meetbaar is het effect met behulp van
een fijne balans die twee cijfers achter
de komma's laat zien. De
kartonconstructie in de afgebeelde
opbouw dient als afstandhouder om de
weegschaal tegen de sterke magneet te
beschermen. Allereerst wordt zonder de
magneet gemeten, of, indien mogelijk,
de weegschaal op nul gezet. Nu wordt
de magneet op het kunststof vlak
geplaatst, zonder dat het proefobject
wordt aangeraakt. De test laat zien, datt
de goudstaaf door de diamagnetische afstoting zwaarder lijkt te zijn geworden.
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Het verschil in gewicht
Para- en diamagnetisme zijn heel
zwakke krachten. Daardoor is bij de
goudstaaftest het door de magnetische
afstoting opgewekte gewichtsverschil
nauwelijks waarneembaar. Bij mijn 250 g
zware staaf kon ik een verschil van
ca. 0,11 g tot 0,13 g meten. De hier
getoonde constructie met de
blokmagneet Q-60-30-15-N (www.
supermagnete.nl/Q-60-30-15-N) werkt
overigens voor 100 g zware of nog
zwaardere staven. Met de "MAGNEET
DES DOODS" (www.supermagnete.nl/
Q-51-51-25-N) zou het ook mogelijk zijn
losse onzen (31 g) te testen, waarbij er
echter tot nu toe nog geen wolfraam-
vervalsingen van kleine staven of zelfs
munten bekend zijn.

Opmerking van het supermagnete team: 
Neemt u bij het hanteren van deze relatief sterke magneet onze
veiligheidsaanwijzingen (www.supermagnete.nl/safety) in acht.

Gebruikte artikelen
1 x Q-60-30-15-N: Blokmagneet 60 x 30 x 15 mm (www.supermagnete.nl/
Q-60-30-15-N)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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