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Forord 
 

Denne vejledning omhandler bestemmelse af en jordarts rumvægt.  

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/CEN ISO/TS 17892-2.  

Definition 

Ved en jordarts rumvægt  (specifikke tyngde) forstås kraft pr. volumenenhed: 

 

g      [kN/m3]  

   Jordens densitet [g/cm3] 

 g  tyngdeacceleration = 9,8 [m/sek2] 

 

Rumvægten bestemmes ved måling og vejning af uforstyrrede intakt prøver. 

Jordarters rumvægt er normalt beliggende i intervallet 15 - 23 kN/m3.  

For jordarter med stort vandindhold kan den dog gå helt ned til lidt over 10 kN/m3, og for 

jordarter med meget små poretal helt op til 25 kN/m3.  

 

Apparaturliste 

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

 Intakt jordprøve i prøverør {1} 

 Vægt, vejenøjagtighed 0,1g 

 Afretteværktøj {2} 

 Målebånd {3} 

 Skydelære {4} 

 Prøveudpresser {5} 



   

Figur 1: Benyttet apparatur til forsøg. 

 

Kalibrering af udstyr 

Intet udstyr skal kalibreres.  

Klargøring af prøvemateriale 

Prøvematerialet skal ikke klargøres forud for forsøget.  

 

1 

4 3 

2 
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Forsøgsprocedure 

Metode I 

Prøverøret børstes rent for udvendige jordrester og tørres grundigt.  

 Det uforstyrrede prøverør åbnes, og fyldposer, voks eller andet materiale der har 

været brugt til at forsegle cylinderen fjernes.  

 Jordprøven forbliver urørt i cylinderen. 

 Den børstede cylinder med jordprøve vejes, (Cyl + W). 

 Højden af jordprøven måles, (H). Mål eventuelt højden af cylinderen og modregn 

højden af det tomme rum der måtte være i bunden af cylinderen, hvis denne ikke er 

helt fyldt, figur .   

 Jordprøven trykkes ud med prøveudpresser.  

 Cylinderen vaskes og tørres omhyggeligt. 

 Cylinderen vejes, (Cyl). 

 Cylinderens indvendige diameter måles (D), figur 3. 

 

 

 

  

Figur 2: Måling af hhv. cylinder og det tomme rum i cylinderen. 

 



 

Figur 3: Den indvendige diameter måles med skydelære. 

 

Metode II 

Efter at cylinderen er åbnet, trykkes jordprøven ud med prøveudpresseren, og enderne 

tildannes plane.  

 En mindre del af jordprøven presses herefter ned i en rumvægtcylinder med kendt 

vægt (Cyl) og indvendige volumen (V).  

 Jordprøven renskæres langs rumvægtcylinderens endeflader. 

 Rumvægtcylinder med jordprøve vejes (Cyl + W). 

 



 

Beregninger 

Jordprøvens vægt (W): 

CylWCylW  )(  

Jordrøvens volumen (V): 

HDV  2

4


 

Jordens rumvægt kan beregnes efter: 

 3/ mkNg
V

W


 
 

Rapportering 

Det angives hvilken metode der er benyttet.  

Rumvægten angives med 1 decimal.  

Bemærkninger 

Tildanning af jordprøve skal foregå således, at fordampning minimeres. Dette kan først og 

fremmest sikres ved at gennemfører forsøget i et køligt lokale og sikre en hurtig udførelse 

af forsøget. 

Det er vigtigt, at intakte rørprøver er effektivt forseglede og opbevares køligt indtil de tages 

i brug. En opbevaringstemperatur på 8 – 10oC anbefales.  

Fremgangsmåde I anvendes normalt for intakte rørprøver. 

Er der tale om en lagdelt jord, anvendes fremgangsmåde II, og rumvægten bestemmes for 

hvert lag. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sag Sag nr. 

Undersøgt d. til Lab. nr. Boring nr. 

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

 

 

Benyttet metode: ___I       ___II 

 
RUMVÆGT 

Prøve nr      

Cylinder nr      

Cyl. + W g      

Cyl. g      

Prøve vægt          W g      

Rørets længde cm      

Tomme rums længde cm      

Prøvens længde cm      

Prøve diameter cm      

Prøve volumen      V cm3      

V

W
  

g/cm3      

g
V

W
  

kN/m3      

 

Rumvægt 
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