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Forord 

 

Denne vejledning omhandler måling af sandækvivalent. 

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

klassifikationsforsøg og øvrige forsøg som de foretages i laboratoriet for fundering ved 

Aalborg Universitet. 

Vejledningen er opbygget på følgende måde: 

 Tilhørende standard 

 Definitioner 

 Apparatur 

 Kalibrering af udstyr 

 Klargøring af prøvemateriale 

 Forsøgsprocedure 

 Beregninger 

 Rapportering 

 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 yderligere beskrevet i standarden DS/CEN ISO/TS 933-8:2001 

anneks A. 

Definitioner 

Forsøget bruges til at bestemme lerindholdet i forhold til sandindholdet i et givent 

materiale. Der bestemmes sandækvivalentværdien af 0/4 mm fraktionen af fine tilslag og 

hele tilslagsmaterialer. 

Vandindholdet, w, er defineret som jordens vægttab i [%] af tørvægten ved tørring i et 

varmeskab i en temperatur på 105o C til konstant vægt. 

Vandindhold: 

%100
s

w

W

W
w , se forsøgsvejledning for vandindhold                   

Massen af prøvemængden skal være: 

100

)100(120 w
m




    

       

W er sandets vandindhold i procent af den tørre masse [g] 

 

Apparatur 

Apparaturliste numrene henviser til figur til 3. 

Til forsøget bruges måleglas af klar plast med gummipropper og med indvendig diameter 

på (32 ± 0,5 mm) og højde på (430 ± 0,25) mm. Første mærke på måleglasset er (100 ± 

0,25) mm fra bunden. Andet mærke er (380 ± 0,25) mm fra bunden, se figur 1. 

 



 

Figur 1: Måleglas med korrekte målemærker. 

 2 stk. specielle måleglas med gummipropper {1} 

 Vaskeopløsning {2} 

 Stempel {3} 

 Stopure {4} 

 500 mm lineal {5} 

 Vaskerør {6} 

 5 l Kolbe af plast {7} 

 Gummi- eller plastrør, der forbinder vaskerøret med hæverten 

 Tragt 

 Rystemaskine {8} 

 4 mm sigte {9} 

 Sigtebørste 

 Termometer 

 Vægt med en nøjagtighed på 0,1 % af den masse der skal vejes  

 

← Andet mærke 380 mm fra bunden 

← Første mærke 100 mm fra bunden 



 

Figur 2: Apparatur til bestemmelse af sandækvivalentværdien. 

 

Figur 3: Rysteapparat og 4 mm sigte. 

Kalibrering af udstyr 

Udstyret kræver ikke kalibrering forud for forsøget. 

Forsøget skal udføres i rumtemperatur 23°C +/- 3°C. 

Klargøring af prøvemateriale 

Vaskeopløsning 

Koncentreret opløsning fremstilles ved at opløse (219 ± 2) g krystallisk calciumchlorid i 

(350 ± 50) ml destilleret vand, afkøl til rumtemperatur og filtrer om nødvendigt opløsningen 

gennem mellemfint eller groft filtrerpapir. Tilsæt (480 ± 5) g glycerin og (12,5 ± 0,5) g 

formaldehydopløsning, fortynd det til 1 l opløsning med destilleret vand og bland grundigt. 
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Vaskeopløsning, fremstillet ved at fortynde (125 ± 1) ml koncentreret opløsning til (5,00 ± 

0,001) l ved anvendelse af destilleret eller demineraliseret vand. Ved fremstilling af 

vaskeopløsningen bør den koncentrerede opløsning først rystes kraftigt og derefter bør 

beholderen skylles flere gange med destilleret eller demineraliseret vand, hvorefter 

skyllevandet hældes i en flaske med en kapacitet på 5 l, før det fortyndes til 5 l. 

Vaskeopløsningen bør ikke anvendes længere end 28 dage efter 

fremstillingen eller hvis den er grumset eller indeholder bundfald eller mug. 

 

Prøvemateriale 

 Ved bundsikringsmateriale bruges det materiale der går igennem 4 mm sigten.   

 Vaskeopløsning blandes. 125 ml vaskeopløsning hældes i 5000 ml demineraliseret 

vand og rystes godt. 

Forsøgsprocedure 

Kort beskrivelse af forsøg: En analyseprøve af sand og en lille mængde vaskeopløsning 

hældes i et måleglas og omrystes for at løsne lerbelægningerne fra sandkornene i 

analyseprøven. Sandet overrisles derefter ved anvendelse af yderligere vaskeopløsning, 

hvorved de fine korn tvinges i suspension over sandet. Efter 20 minutter beregnes 

sandækvivalentværdien (SE) som sedimentets højde udtrykt som en procent af den 

samlede højde af det flokkulerede materiale i glasset.  

I hvert måleglas kan en prøvemængde beregnes ved hjælp af vandindholdet.  

Massen (prøvemængden) m [g] beregnes jvf.   

100

)100(120 w
m




    

       

w er sandets vandindhold i procent af den tørre masse [g]. Vandindholdet skal 

være mindre end 8 % men større end 0 %. 
 

Såfremt vandindholdet ikke kendes kan forsøget udføres på 125 g naturfugtigt materiale 

(analysedelen må ikke ovntørres). 

En repræsentativ prøve af det naturfugtige materiale udtages fra den samlede mængde 

prøvemateriale. Dette gøres ved at neddele til en passende delprøve som sigtes på 4 mm 

sigten. Vandindholdet bestemmes ud fra delprøven. 

Vandindholdet w [%] beregnes jvf.   

%100
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Sk er vægten af skål [g] 

W er vægten af prøven før tørring [g] 

Ws er vægten af det tørrede materiale [g] 

Ww er vægten af vandet i prøven [g] 

5 l kolbe ophænges på krog som vist på figur 4. Blå hane på kolbe løsnes og proppen 

øverst på kolbe løsnes så vaskeopløsningen kan løbe ud og videre ned til vaskerøret. Når 

vaskerøret skal bruges åbnes sort hane i toppen af vaskerøret. 

 

 

Figur 4: Opstilling med kolbe. 

 

 Vaskeopløsning hældes i begge måleglas til nederste mærke, figur 5. 

 Tragt placeres i måleglas. Materiale hældes forsigtigt i begge måleglas. Det er 

vigtigt at måleglassene står lodret imens materialet hældes i, figur 5. 

 Tragten børstes ren med en pensel, figur 6. 



     

Figur 5: Vaskeopløsning og materiale hældes i måleglas. 

 

 

Figur 6: Materiale fra tragt børstes ned i måleglas. 

 Bank let med håndfladen flere gange på bunden af hvert måleglas for at løsne 

eventuelle luftbobler, figur 7. 

 Måleglassene (uden gummipropper) med materiale skal henstå i 10 min for at 

gennemvæde materialet. 

 Gummipropper sættes i begge måleglas. 



 

Figur 7: Bank forsigtigt luftbobler væk. 

 Måleglasset placeres i rysteapparat og der rystes i 60 sekunder med rolige 

bevægelser. Gentag rysteproceduren med det andet måleglas, jf. figur 8. 

 Prop tages af og eventuelt materiale fra proppen skylles med vaskeopløsning over i 

måleglas.  

  

Figur 8: Prøve i rysteapparat. 

 



 

Figur 9: Prop skylles. 

 Vaskerør sættes i måleglas ca. 2 cm fra overkanten. Der åbnes for 

vaskeopløsningen og spulerøret nedsænkes i glasset samtidigt med at spulerøret 

drejes rundt så væggene skylles. Vaskerøret nedsænkes til det er helt nede i 

bunden af måleglasset.  

 Det er vigtigt at måleglasset er lodret. Lad vaskeopløsningen sætte materialet i 

bevægelse og få filler og lerholdige dele til at stige opad. 

 Vaskerøret trækkes langsomt op i en stille og jævn bevægelse, mens måleglasset 

drejes langsomt rundt.  

 Tidtagning af sedimenteringsperioden påbegyndes straks efter at vaskeopløsningen 

når øverste mærke. Væskeniveauet holdes ved øverste mærke, dette gøres ved at 

lukke for hanen. Prøven skal nu stå i (20 ± 0,25) minutter uden prop så den kan 

sedimentere. Prøven skal stå uforstyrret. 



 

Figur 8: Tidstagning på prøve. 

 Når der er gået 10 minutter gentages proceduren ved måleglas 2, uden at forstyrre 

måleglas 1. 

 Når måleglas 1 har stået i 20 minutter måles højde, h1, af flukkulatets øverste 

niveau i forhold til måleglassets bund ved hjælp af lineal, jf. figur 9. 

 Sænk forsigtigt stemplet ned i måleglasset, indtil foden hviler på sedimentet. Skrue 

løsnes forsigtigt og krave sættes i hak og spændes fast. 

 Bestem sedimentets højde, h2, ved at måle afstanden mellem stempelhovedets 

underside og kraves overside ved hjælp af linealen, der er indført i spalten i kraven, 

jf. figur 9.  

    



Figur 9: h1 og h2 måles samt billede af stempel 

 Registrer højderne h1 og h2 til nærmeste millimeter. 

 Stempel tages op og rengøres. 

 Når målegals 2 har stået i 20 minutter gentages proceduren ved dette måleglas. 

Beregninger 

Beregn forholdet SE = (h2/h1) x 100 for hvert måleglas med én decimal. 

Hvis de to værdier afviger fra hinanden med mere end 4 enheder, skal prøvningen 

gentages. 

Rapportering 

Beregn sandækvivalentværdien (SE) som gennemsnit af de forholdstal, (h2/h1) x 100, der 

er opnået for hvert måleglas og registrer den til nærmeste hele tal. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sag Sag nr. 

Undersøgt d. til Lab. nr. Boring nr. 

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

 

 

 
VANDINDHOLD 

Prøve nr      

Skål nr      

Skål ind tørreskab d. kl      

Skål ud tørreskab d. kl      

Sk + W g      

Sk + Ws g      

Sk g      

Ww g      

Ws g      

100% 
s

w

W

W
w  

%      

 

 

Sandækvivalent 

MÅLING AF SE-VÆRDI 

 Første analysedel Anden analysedel 

Analysedelens masse [gram]    

h1 [millimeter]   

h2 [millimeter]   

100 (h2/h1) angives med én decimal   

Sandækvivalent SE =  

 

Værdien af 100 (h2/h1) for de to analysedele bør ikke afvige fra hinanden med mere end 4. 

Sandækvivalent (SE) er gennemsnittet af 100 (h2/h1) for de to analysedele afrundes til nærmeste 

hele tal. 
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