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Forord 

 

Denne vejledning omhandler bestemmelse af glødetab på jordarter. 

Vejledningen er en del af en serie, der beskriver udførelsen af geotekniske 

klassifikationsforsøg som de foretages i laboratoriet for fundering ved Aalborg Universitet. 

Vejledningen er opbygget på følgende måde: 

 Tilhørende standarder 

 Definitioner 

 Apparatur 

 Kalibrering af udstyr 

 Klargøring af prøvemateriale 

 Forsøgsprocedure 

 Beregninger 

 Rapportering 

 Bemærkninger 

 Skema til brug for forsøgsudførelse 

 Evt. bilag 

 

Det må anbefales brugeren af denne vejledning at læse hele vejledningen igennem inden 

forsøget påbegyndes.  

Nummerering på figurer er i teksten angivet med { }. 

Enheder er angivet med [ ], f.eks. [%]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilhørende standard 

Forsøget er baseret på og yderligt beskrevet i standarden DS 204 og DS/EN 1997-2, 

Eurocode 7: Geoteknik – Del 2, Nationalt Anneks N. 

Definition 

Glødetab bruges til bestemmelse af organisk materiale i friktionsjorde.  

Tørstof: Materiale efter tørring ved 50oC. 

Gløderest: Materiale efter glødning ved 550oC. 

Glødetab: Differencen mellem tørstof og gløderest i procent. 

Apparaturliste 

Apparatur som benyttes i forsøget, numrene henviser til figur 1. 

 Glødeovn {1} 

 Glødebakke {2} 

 Digler {3} 

 Digeltang {4} 

 Morter 

 Tørreskab til 500C 

 Ekssikkator 

 Vægt, vejenøjagtighed 0,1 mg = 0,0001g 

 

     

Figur 1: Apparatur til glødetabsforsøg. Numrene henviser til apparaturlisten herover. 

 

1 

2 

3 

4 



Kalibrering af udstyr 

Udstyret kræver ingen kalibrering inden forsøget. Glødeovnens temperatur skal dog 

kontrolleres årligt.  

Diglerne glødes tomme 2 gange årligt. Diglerne kontrolleres og kasseres, hvis der findes 

skår eller lignede.   

Klargøring af prøvemateriale 

Prøvematerialet og diglerne skal være tørre før glødning, således der ikke er porevand i 

prøven eller fugt på diglen. Prøven og diglerne klargøres dagen i forvejen, og placeres i 

ekssikkatoren på dagen for glødningen.  

 En repræsentativ delprøve på 100-200g udtages og placeres i stål eller keramik 

skåle.  

 Prøven og diglerne med låg tørres ved 50oC natten over, eller til vægten ænder sig 

mindre end 0,1 % ved yderlig 1 times tørring. 

 Prøverne og diglerne placeres efter tørring i ekssikkatoren. 



 

Forsøgsprocedure 

 Det kontrolleres at glødeovnen ren. 

 Prøven fjernes fra ekssikkatoren.  

 Prøven findeles i en morter, figur 2.  

 Digel med låg fjernes fra ekssikkatoren og nummeret under bunden noteres. 

o Er nummeret under bunden ikke tilstede eller tydeligt skrives et med blyant. 

Overskydende bly fjernes med en fin pensel.  

 Diglen med låg vejes (Dig) med en vejenøjagtighed på 0,1mg, figur 3. Vejehuset 

omkring vægten skal være lukket når vægten aflæses.  

o Bemærk, analysevægten med en vejenøjagtighed på 0,1mg må maks. 

belastes med 220 g. 

 20-25g af det findelte materiale placeres i diglen. Dette må ikke gøres mens diglen 

står på vægten.  

 Diglen med låg og prøve vejes (Dig+Ws) med en vejenøjagtighed på 0,1mg.   

 Diglen placeres på glødebakken og placeringen markeres på en tegning af 

glødebakken, således det vil være muligt at genkende diglen, hvis nummeret i 

bunden skulle forsvinde under glødningen.  

 

 

Figur 2: Det tørrede materiale bliver stødt i en morter. 



 

Figur 3: Digel med låg på vægt. Siderne i vejehuset er lukket. 

 

 Glødebakken placeres i den kolde glødeovn, figur 4, som lukkes. Glødebakken skal 

placeres således den lille fordybning i den ene ende vender ud mod åbningen af 

glødeovnen.  

 Det sikres at udluftningsspjældet ved ovnens bagside er åbent, figur 5. 

 Glødeovnen tændes på 550oC. 

 Når temperaturen i glødeovnen når 550oC noteres tidspunktet, og der glødes i 

yderlig 4 timer. 

 

Figur 4: Glødebakken med digler sat halvejs i den kolde ovn. 

 



 

Figur 5: Det åbne udluftningsspjæld.  

 

 Efter glødning kontrolleres det at hele prøven er færdig glødet. Det kan eventuelt 

gøres ved at rode let i diglen med et stykke ståltråd. Prøven er færdig glødet når 

prøven har samme farve ned gennem hele prøven. 

o Er prøven ikke færdigglødet glødes den yderligt 1 time, hvorefter prøven 

kontrolleres igen.  

 Når prøverne er færdigglødet slukkes glødeovnen og glødebakken trækkes halvt ud 

af glødeovnen, og diglerne tages med en digeltang og placeres på en bakkes, figur 

6.  

o Forsøg ikke at fjerne glødebakken, da den er for varm og tung til den kan 

flyttes uden først at blive afkølet.  

 Diglen med den færdigglødede prøve placeres forsigtigt med digeltangen i 

vacuumekssikkatoren, hvor den skal stå i mindst 1 time eller til den har 

stuetemperatur, figur 7. Det er vigtigt at låget på diglen sidder rigtigt da prøven eller 

kan hvirvle op når vacuumekssikkatoren slukkes.  

 Den afkølede digel med låg vejes straks efter den er blevet fjernet fra ekssikkatoren 

(Dig+Wgl).  

Glødeovnen må ikke lukkes før den er afkølet til ca. stuetemperatur.  

 

 

  

 



 

Figur 6: Diglerne fjernes med en digeltang. Brug eventuelt handsker, da der er meget varm ved den åbne ovn. 

 

 

Figur 7: Digler til nedkølning i vacuumekssikkator. 



 

Beregninger 

Glødetabet er givet ved vægttabet som følge af glødningen over vægten af tørstoffet.  

 

 

Rapportering 

Resultatet rapporteres med en nøjagtighed på 0,1 %.  

Det angives desuden ved hvilken temperatur tørringen samt glødningen foregik samt 

eventuel ekstra glødetid. 

Bemærkninger 

På glødeovnen vil den røde lampe være tændt når glødeovnen er tændt. Den gule lampe 

vil være tændt når glødeovnen er under opvarmning.  

Glødebakken og diglerne må maksimalt fylde 50 % af gløderummet. 

Diglerne skal stå på en glødebestandig bakke under glødning.  

Før glødeovnen tændes kontrolleres det at glødeovnen og –bakken er ren. Snavs eller 

jord på stenene i gløderummet kan ødelægge glødeovnen.  

Kontrol af glødningen kan eventuelt ske på en separat digel, med samme mængde og 

type af materiale. Den separate digel skal behandles på samme måde og glødes i samme 

tid som diglerne der måles på. På denne måde forhindres der, at materiale bliver spildt når 

der omrøres i diglen.                          



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Glødetab 

GLØDETAB  

Prøve nr       

Skål 

 
nr       

Prøve ind i tørreskab kl       

Prøve ud af tørreskab kl       

Digel  nr       

Digel    Wdig g       

Digel + tørstof   Ws g       

Digel i glødeovn kl       

Glødeovn varm kl       

Digel ud af glødeovn kl       

Kold digel + gløderest   Wgl g       

Vægttab   g       

Glødetab 

 

%       

 

GLØDEBAKKE 

Placering af digler markeres med cirkler og nr.  

 

Sag Sag nr. 

Undersøgt d. til Lab. nr. Boring nr. 

Kontr. d. Godk. d. Kote Bilag nr. 
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