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Forord
Denne vejledning omhandler bestemmelse af den vægtmæssige fordeling af jordkorn i
sand- og grusfraktionen.
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 17892-4.

Definition
En sigteanalyse udføres for at bestemme jordkornenes vægtmæssige fordeling efter
størrelse i sand- og grusfraktionen (0,06 – 60 mm).
Kornstørrelsen er defineret som maskevidden af den fineste kvadratsigte, som partiklen
kan passere.

Apparaturliste









Sigter, maskevidderne skal give en sigende beskrivelse af materialet, mindste
maskevidde skal være på 0,063 mm {1}
Rystemaskine {2}
Vægt, vejenøjagtighed 0,01g
Sigtebørste {3}
Skåle i korrosion bestandigt materiale
Tryksprayer/forstøver {4}
Balje med holder til sigter {5}
Tørreskab til hhv. 50 og 105oC

1

2

3

Figur 1: Sigter benyttet til grov- og finsigtning samt rystemaskine.

5
4

Figur 2: Apparatur til udvaskning.

Kalibrering af udstyr
Sigterne skal ikke kalibreres inden udførelse af forsøg. Dog kontrolleres disse for fejl i
maskerne i form af huller eller fastsatte partikler.
Sigterne skal årligt kalibreres for at påvise den faktiske maskevidde, og det skal
dokumenteres at maskevidden ligger inden for det tilladelige for den pågældende sigte.
Kalibreringen udføres ved hjælp af kalibreringskugler specielt beregnede til den
pågældende maskevidde.

Klargøring af prøvemateriale
Er mere end 90 % af partiklerne større end 0,063 mm, skal en sigtning foretages, er mere
10 % af partiklerne mindre end 0,063 mm skal en hydrometeranalyse foretages. Ønskes
en samlede kornkurve skal begge forsøg udføres.
Den benyttede prøvestørrelse afhænger af den skønnede D90 (den maskevidde hvorved
90 % af materialet kan passere).

Tabel 1: Benyttede prøvestørrelser afhængig af D90.

D90
mm
0,5
1,0
4,0
6,0
8,0
16,0
22,4
31,5
45,0
63,0
75,0

Prøvestørrelse:
g
50
100
150
350
600
2.500
5.000
10.000
20.000
40.000
56.000

















En passende prøvestørrelse vejes (W) og tørres ved 105oC til konstant vægt.
Prøven placeres i vacuumekssikkatoren, hvorefter den vejes (Ws) (Tørvægt A) når
den har nået rumtemperatur, og vandindholdet findes.
Den tørre prøve placeres på en skål, bakke eller balje, hvorefter den dækkes med
vand. Prøven skal stå i mindst 1 time, hvor der jævnligt røres i prøven.
o Materiale med partikler større end 5 mm, kan det være nødvendigt at dele
prøven og behandle de grovere partikler for sig.
Dele af prøven, maksimalt 150 g, placeres på en 2 mm sigte, hvorunder der er en
0,063 mm sigte, figur 3. Det er vigtigt at der ikke er mere materiale på hver sigte,
end den kan holde til, se
tabel 2, hvorfor det kan være nødvendigt at udvaske over flere omgange.
Der spules med tryksprayeren til vandet der løber ned på 0,063 mm sigten er helt
klart. Der kan evt. røres let i materialet med en pensel eller spartel, figur 4.
Den del af materialet der nu ligger på 0,063 mm sigten udvaskes, figur 5. Er der
mere materiale end det tilladte, tages noget af materialet af, og gemmes i en skål,
og udvaskningen gemmen føres i flere trin. Der må ikke trykkes på 0,063 mm
sigten, er der behov for at rører i materialet kan dette gøres let med en blød pensel.
Materialet på sigten udvaskes til vandet der rinder fra er helt klart. Det udvaskede
materiale opsamles i en balje.
Materialet der er tilbage på sigterne samles og tørres ved 105oC til konstant vægt er
opnået.
o Skal det udvaskede materiale bruges til hydrometer kan mængden af vand
reduceres ved maksimalt 50oC.
o Skal det udvaskede materiale ikke bruges, tørres det ved 105 oC til konstant
vægt er opnået (W3).
Når materialet har konstant vægt anbringes det i vakuumekssikkatoren til
temperaturen når rumtemperatur.
Det tørrede materiale vejes (W1).

Såfremt der skal foretages hydrometeranalyse på den udvaskede prøver skal der benyttes
demineraliseret vand til udvaskningen ellers kan udvaskningen foretages med
ledningsvand.

Figur 3: Vådt materiale på 2 mm sigte.

Figur 4: Udvaskning på 2 mm og 0,063 mm sigter.

Figur 5: Udvaskning på 0,063 mm sigte.

Forsøgesprocedure
Grovsigtning
Grovsigtning skal udføres, hvis det vurderes at materialet har partikler over 16 mm.
Grovsigtning udføres på sigterne 63, 32 og 16 mm.





Det tørrede materiale smuldres med fingrene, således at eventuelle klumper deles.
Materialet sigtes i 20 min på rystemaskine.
Indholdet tilbageholdt på sigterne vejes.
Gennemfaldet fra 16 mm sigten vejes (W2) (Tørvægt B) og gemmes til finsigtningen.

Finsigtning
Finsigtningen udføres normalt på 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 og 0,063 mm sigterne. I
tilfælde af meget ensformigt materiale kan andre sigter bruges. Gennemfaldet fra 16 mm
sigten benyttes til finsigtningen. I det tilfælde at grovsigtning ikke er nødvendig, vil hele
materialet fra udvaskningen blive benyttet, og W1 og W2 er derfor ens.




Overnævnte sigter samles i fortløbende orden, og materialet hældes på 8 mm
sigten, eller sigten med den største maskevidde.
Sigtetårnet placeres i rystemaskinen og sigtes i 20 min, figur 6.
Sigteresterne på hver sigte overføres til skåle og vejes.
o Der bankes et par gange på siden af hver sigte inden den fjernes, således
eventuelle rester falder igennem.
o Hver sigte placeres med bunden opad på et stort stykke papir, og der fejes
let på bagsiden, således partikler der sidder i maskerne løsnes, figur 7. På
sigterne 0,5 mm og mindre må der kun børstes meget let med en blød
børste.
Tabel 2: Den maksimale mængde på de normalt anvendte sigter.

Maskevidde
mm
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4

Maksimal mængde på sigte
g
25
35
50
70
100
200
300

Figur 6: Sigtetårn i rystemaskine.

Figur 7: For at tømme sigterne kan der børstes let på bagsiden af sigten, når den er placeret på et stort stykke
papir.

Sigteresten på hver sigte må ikke overskride værdierne opgivet i tabel 2. Er dette tilfældet
deles den samlede prøve i mindre dele, og hver del sigtes for sig, og sigteresten er den
samlede mængde på hver sigte. Hvis gennemfaldet på sigte 0,063 mm overstiger nogle få
procent, er det tegn på, at udvaskningen har været ufuldstændig, eller at den pågældende
sigte er defekt.

Beregninger
Gennemfaldene på 64, 32 og 16 mm sigten udregnes i % af A.
Gennemfaldene fra finsigtningen udregnes i % af B. De fundne værdier divideres med 100
og ganges med det procentiske gennemfald på 16 mm sigten, hvorved gennemfaldene fås
i % af A.

Rapportering
Gennemfaldet på hver enkelt sigte i % af den totale prøves tørvægt A afsættes i et
koordinatsystem som funktion af sigtedimensionen. Gennemfaldsprocenterne afsættes ud
ad ordinataksen i aritmisk skala, og sigtedimensionerne ud ad abscisseaksen i logaritmisk
skala.
Den optegnede kurve betegnes som sigtekurven. Eksempel på kornkurve kan ses i figur 8.

Figur 8: Eksempel på kornkurve for Barskrapsand.

Bemærkninger
Sigteresterne må ikke tørres på sigterne, da sigterne beskadiges ved opvarmning til
temperaturer over 60o C.
Sigteresten regnes at være ren sigtet, når den formindskes med højst 1 vægtprocent ved
yderligere 1 min. sigtning.
Er det sigtede materiale meget sorteret og ensformigt kan andre sigtestørrelser benyttes.
Den maksimale mængde på disse sigter kan ses i tabel 2 i DS/CEN ISO/TS 17892-4:2004
1. udgave.
Sigterne skal kontrolleres for fejl eller huller før hvert forsøg.
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A
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g
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g
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