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P R O C E N T V Å G  

FÖR S IK T A N A LY S  I FÄLT

V i d  S T A T E N S  V Ä G I N S T I T U T  har en procentvåg för siktanalys konstruerats 
och tillverkats .1 Med denna kan man direkt avläsa siktfraktionernas procentuella 
andel av hela provet. Vågen är främst avsedd för fältbruk. Den är lä tt a tt föra 
med sig och medger en snabb och direkt bestämning av den procentuella korn- 
storleksfördelningen utan vägning av varje fraktion och utan omräkning. N og
grannheten är fullt tillräcklig för uppritning av tillförlitliga siktdiagram. Beho
vet av en sådan våg har bl a framhållits av löjtnant G Wahlström vid ingenjör
trupperna. Vågen har framkommit genom samarbete mellan flera ingenjörer vid 
institutet.

Beskrivning av vågen

Vågstången A är fast lagrad i en bygel B med ögla för upphängning på en 
spik el dyl (fig i). T ill vänster om upphängningspunkten är stången försedd 
med en skjutbar löpare C med krok och till höger om upphängningspunkten

Fig. i .
A  beam with scale, divided into 100 equal parts, each corresponding to i  per cent,
B fixed  mounting for the beam,
C  sliding sleeve with mark fo r reading the scale and hook for counterweight,
D fixed  hook for bag containing soil sample or fractions o f soil sample,
E sliding ring for taring sample container.

1 En procentvåg av annan typ, tillverkad av firman Berkel A .B. i samarbete med Väginsti-
tutet, finnes beskriven av F. Rengmark i Sv. För. för lerforskn. jan.—febr. 1955.



med en krok D, som ej kan förskjutas. Den vänstra delen av vågstången är för
sedd med en lä tt avläsbar skala, delad i 100 lika stora delar. Varje delstreck 
anger i % . Löparen C är försedd med ett avläsningsmärke. På den högra delen 
av stången finnes dessutom en skjutbar ring E för tarering. Vågen är helt utförd  
av rostfritt eller förkrom at stål, för att den skall kunna användas vid fältarbe
ten utan risk för korrosion. Provmängden, som principiellt kan väljas godtyck
ligt, kan lämpligen utgöra 300— 700 g. Vågens totala vikt är 0,85 kg och våg
stångens längd är 555 mm.

Vågens användning
Kontroll av vågen (fig 2).

Löparen C och ringen E skjutas så långt åt höger som möjligt. Då skall m är
ket på löparen peka på skalans o-streck och stången skall ställa sig i horisontell 
jäm vikt. Jäm vikten får inte rubbas, om en godtycklig vikt G hänges på löparens 
krok.

Fig 2. Checking.

The sleeve C  and the ring E  are m oved to the right 
as far as possible. The reading mark on the sleeve C  
should then point to zero on the scale, and the beam 
should be in horizontal equilibriumy which must not 
be disturbed, i f  a load G  is applied on the hook of 
the sleeve C.

Tarering (fig. 3).

Innan vägningen påbörjas, skall vågen tareras för vikten av den behållare, 
exempelvis en papperspåse, i vilken sedan de utsorterade fraktionerna av pro
vet skola hällas. Löparen ställes på o och den tomma påsen p hänges på högra 
kroken. Tareringsringen E förskjutes, så att horisontell jäm vikt uppnås, och får 
sedan bli kvar i detta läge under den fortsatta vägningen.

Fig 3. Taring.

The empty bag p, into which the sieved fractions of 
the soil sample are to be filled , is hung on the right 
hook, the sleeve being placed at zero. The dead weight 
of the bag is balanced out by moving the ring E, 
until the beam is in horizontal equilibrium. The taring 
ring is to remain in that position during the follow ing  
weighing.

Bestämning av motvikt (fig 4).

Påsen p med hela det prov P, som skall undersökas, hänges på högra kroken, 
och löparen ställes på 100 . Löparens krok belastas med en påse med sand av 
sådan vikt a tt horisontell jäm vikt inträder. Denna m otvikt Q får sedan hänga 
kvar på sin krok under vägningen.



Fig 4. Determining the counterweight.
The hag p, containing the whole soil sample P, is 
hung on the right hook. The sleeve is placed at 100 
and the hook of the sleeve is loaded with a hag, filled  
with so much sand as to bring the beam into horizontal 
equilibrium. That counterweight Q is to remain on 
its hook during the weighing.

Vägning (fig 5).
Provpåsen p tömmes, och provet P siktas upp i fraktioner. Fraktionerna häl

las i tu r och ordning, med början med den finaste, i provpåsen på högra kroken.
För varje ihälld fraktion flyttas löparen med m otvikten Q  till det läge, som
ger horisontell jäm vikt. Löparens märke visar då på skalan, hur stor procen
tuell andel materialet A P i påsen utgör av hela provet P, och de sålunda er
hållna procentvärdena medge direkt uppritning av siktkurvan.

Fig y  Weighing.
The bag p is emptied and the sample P is sieved into 
fractions. The fractions are poured into the bag on 
the right hook successively, beginning with the finest 
one. When a new fraction has been added , the sleeve 
carrying the counterweight Q on its hook is m oved , 
in order to bring the beam into horizontal equilibrium.
The weight of the fractions A P in the bag in per cent ^  p a
of the weight of the whole sample P is read on the ——  =  tt-t
scale. The percentages thus obtained can be plotted 
directly into a sieving diagram.

(I vissa fall kan det vara lämpligt a tt börja vägningen med den grövsta 
fraktionen, såsom när den minsta fraktionen har tvättats bort. För a tt i sådant 
fall erhålla den ackumulerade viktprocenten, måste man beräkna värdet 100— a, 
där a är det avlästa procentvärdet på skalan. För detta ändamål kan vågen
utrustas med en skala med graderingen i 100— a % ).

Kontrollförsök
I syfte att kontrollera procentvågens noggrannhet utfördes vid väginstitutet 

följande försök.
Vid dessa försök användes metallstycken av olika vikt i stället för fraktioner 

av ett stenmaterial, varigenom de fel, som kunde ha uppstått vid upprepad sikt- 
ning av samma stenmaterial, undvekos.

Metallstyckenas procentuella viktfördelning bestämdes efter vägning på en 
känslig analysvåg. Resultatet kan anses som exakt ur praktisk synpunkt och 
finnes angivet i tab 1 under rubriken »Exakt fördelning».

En annan vägningsserie utfördes med institutets Toledovåg, som norm alt an
vändes vid institutets siktningar. Med denna våg kan vägning ske med en nog
grannhet av 1 g med hjälp av nonieavläsning. Resultatet av denna finns an
givet i tabellen under rubriken »Fördelning enl normal provning».



Tabell i .  Fördelning, ackumulerad viktmängd i °/o.

Exakt
fördelning

Fördelning 
enl normal 

provning

Fördelning enligt 
procentvågen

person A person B

100,0 100,0 99,8 100,0

94)7 ■ 94,8 94,3 95,o
9 l A 91,4 9i,3 91,3
85,2 85,0 85,5 85,5
78,2 78,0 78,5 79,o
64,1 63,9 64,0 64,5
45,7 45,7 45,8 46,1

27,5 27,5 27,2 27>5
12,6 12,7 12.6 12,3
9,2 9,3 9,2 9,o
7,2 7,3 7,o 7,2

Därefter provades procentvågen med samma metallstycken, dels av en per
son A med någon tidigare övning med procentvågen, dels av en person B, som 
var helt obekant med vågen ifråga. De resultat, som därvid erhöllos, framgå 
av tabellen under rubrikerna »Fördelning enl procentvågen person A», »Fördel
ning enl procentvågen person B». Vid avläsning av procentvågen gjordes upp
skattning av tiondels procent.

Av tabellen framgår, a tt avvikelserna från den exakta fördelningen äro små. 
Procentvågen ger acceptabel noggrannhet. Största felet uppgår till 0,8 % , vilket 
är utan betydelse för den användning, för vilken procentvågen avses.

Samtidigt gjordes försök för a tt u tröna tidsåtgången. Det visade sig, a tt per
soner med någon träning arbeta ungefär lika snabbt med procentvågen som med 
en våg av tidigare använd typ, om man till tiden för själva vägningen på den 
senare adderar den tid, som det tar a tt räkna ut de procentvärden, som skola 
prickas in i siktdiagrammet. Med procentvågen behövdes ca 2 min för tarering 
och bestämning av m otvikt och ca 4 min för vägning av 1 1  successivt samman
slagna fraktioner samt anteckning av procentvärden, varvid dock endast heltals- 
siffror avlästes. Med Toledovågen gick vägningen och anteckning av resultatet 
på ca 2 min, och uträkningen (på räknemaskin) av procentvärdena krävde ca 
4 min.

Annan användning av vågen

Bestämning av vattenhalt hos ett jordprov kan utföras med procentvågen 
på följande sätt. E fter tarering för provbehållarens vikt fylles det fuktiga pro
vet i behållaren, som upphänges på den fasta kroken D, varefter m otvikten 
utbalanseras på den rörliga kroken C, placerad på skalans 100-%  punkt. D är
efter torkas provet och upphänges på ny tt på kroken D, varefter m otvikten



flyttas till jämviktsläge och procenthalten avläses. D ärvid erhålles sålunda det 
torkade provets vikt i %  av det fuktiga provets vikt.

Användning för vanlig vägning. På kroken D anbringas en känd vikt, ex 
iooo g. M otvikten bestämmes på nyss beskrivet sätt. Den kända vikten bort
tages, och i stället anbringas det föremål, vars vikt man vill bestämma. Denna 
vikt erhålles i %  av den kända vikten, sedan m otvikten har fly ttats till jäm 
vikt på skalan. Föremålets vikt måste vara lägre än den kända vikten. Tarerings- 
ringen E skall hela tiden befinna sig längst till höger.

SU M M A R Y

T h e  P E R  C E N T  B A L A N C E  of the Swedish State Road Institute is designed 
mainly for sieving analysis in the field. W ith this balance it is possible to de
termine quickly the particle size distribution of a sieved soil sample, w ithout 
determining the weight of each fraction and w ithout calculations. The balance 
is a beam balance w ith a movable counterweight. It is easily portable and simple 
to handle. The accuracy is fully sufficient for getting reliable sieving curves. 
The total weight of the balance is 0,85 kg, and the length of the beam is 
555 mm.
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