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Abstract. Hydrometer Analysis. The hydrometer test has found a widespread use 
for size analysis. To make the method more rapid the Geological Division of the Swedish 
State Road Institute has worked out a timesaving apparatus, nomogram and way of ana
lysis.

Apparatus (standardized for ten analyses). Hydrometer, streamlined and graded in 
gram particles (specific gravity =  2,65) per litre of soil suspension. Fig. 1.

Ten sedimentation cylinders of equal interior diameter. Fig. 8.
Apparatus to make the ten cylinders disperse their contents. Fig. 8.
Nomogram. Lines of concentrations on a log-log paper, ordinate particle diameter, 

abscissa time of sedimentation. The nomogram is based on Stokes’ law, and it is possible 
to get the particle diameters for every value of the hydrometer readings and at any time 
from 0,2 to 2 000 minutes. Fig. 7 a.

Corrections. Corrections for temperature are avoided (constant temperature) and 
corrections for spec, gravity are easily to get from the particle size nomogram (particle 
size corrections) and from a special correction nomogram, fig. 5, (correction of hydrometer 
readings).

Stages of analysis. 1. I f  necessary, purifying from salts and humus.
2. Dispersion by aid of a solution of sodiumpyrophosphate in the shaker apparatus, 

ten cylinders at the same time (during a quarter of an hour).
3. After shaking, hydrometer readings in the same cylinders (during daytime).
4. Construction of the grain size accumulation curve by means of the particle size 

nomogram.
Time of analysis. If no other preparations of the soil are necessary except dispersion, 

one man is able to do ten analyses per day and still have time to spare, he can do twice 
as much with the help of an assistant.



Hydrometeranalysen är en bekväm metod att erhålla den mekaniska 
sammansättningen hos jordmaterial med partikelstorlekar inom giltig
hetsområdet för Stokes’ sedimentationslag. Vid Statens väginstituts geo
logiska avdelning har metoden kritiskt granskats, jämförts med pipett- 
metoden och i övrigt utarbetats så, att analysarbetet kan ske snabbt.

En mera fullständig redogörelse för undersökningarna och därmed 
sammanhängande problem är under utarbetande och kommer senare att 

publiceras. Då emellertid intresset för hydrometer - 
metoden tycks vara synnerligen stort torde en kortare 
redogörelse, där den nya metodiken och apparaturen 
beskrives, ge en god vägledning för övriga jordarts- 
laboratoriers utrustande med hydrometerapparatur.

Hydro metern

Det var Bouyoucos (3) som år 1927 introducerade 
hydrometern vid sedimentationsanalysen. Senare ut
vecklade han den till att bli en mycket snabb ana
lysmetod. Andra forskare har också intresserat sig 
för metoden, och flera olika typer av hydrometrar 
och förfaranden har kommit fram. Särskilt bör näm
nas Casagrande (8), som utfört en ingående under
sökning av hydrometeranalysen. På många håll har 
hydrometern blivit ett standardinstrument vid den 
mekaniska j ordartsanalysen (1, 2).

Denna utrednings resultat kan tillämpas på vilken 
hydrometer som helst, oberoende av form och stor
lek. Av olika skäl har dock en speciell hydrometertyp 
utvalts, som närmast motsvarar AFA standard.1

Sp. v i k t s b e s t ä m n i n g  m e d  h y d r o m e t e r

Den vid väginstitutet använda hydrometern visas 
i fig. 1. Kalibreringen gäller för sp. vikten 2,65 hos 
mineralpartiklarna, koncentrationen 0,005-m hos dis- 
persionsmedlet (natriumpyro fosfat) och temperatu
ren 20° C. Hydrometern eller areometern är en sjunk - 
kropp, vars nedsjunkning i en vätska är en funktion 

av vätskans sp. vikt. Vid hydrometeranalysen mätes sp. vikten hos en 
jordsuspension, där partiklarna ständigt rör sig vertikalt och nedåt 
och så småningom sedimenterar på kärlets botten, dvs. undandrages

Fig. 1. Strömlinje
formad hydrometer 
graderad i g jord
material/liter jord
suspension. Mätom- 

råde — 2 g/l —
+  63 g/l.

1 AFA (American Foundrymen’s Association) Tentative Standards for Grading and 
Fineness Test of sand by the hydrometer method.



suspensionen. Sp. vikten är vid analysens början lika i alla punkter av 
sedimentationsvätskan, men kommer under senare skeden att ändras 
såväl med djupet som med tiden. Fig. 2 ger några schematiska sp. vikts
kurvor i sedimentationskärlet för några tidpunkter som funktion av 
djupet. Kurvornas förändring under sedimentationen beror på upp
vägd mängd provmaterial och sammansättningen av detta, dvs. korn- 
storlekskurvan. Fig. 2 visar hydrometern nedsänkt i sedimentations
vätskan, och dess läge i förhållande till sp. viktskurvan. Upptrycket 
orsakas huvudsakligen av den volymdel av vätskan, som ligger mellan 
de horisontella planen genom hydrometerkroppens ändpunkter (och 
till en mindre, varierande del av skaftet). Sp. viktskurvan, som be
gränsas av dessa plan antages nöjaktigt rak och den med hydrometern 
uppmätta sp. vikten kommer att hänföra sig till en medelnivå mellan 
planen. Detta nivåplan skär hydrometerns volymcentrum.

Yolymcentrum bestämmes på så sätt, att hydrometerns undan
trängda vätskemängd sättes i relation till nedsänkningen. Man får en 
kurva, se fig. 3, ur vilken läget av volymcentrum direkt kan avläsas.

Fig. 2. Sp. viktens variation med dju
pet i sedimentationskärlet, åskådlig
gjort med sp. viktskurvor för olika tid
punkter (t) där t0 =  0 och too =  00 . 
samt tx <  t2 <  t3 <  t4. Schematiskt. 
Hydrometerns läge i förhållande till 

sp. viktskurvorna vid avläsning.

Fig. 3. Dan undanträngda vätskemängden som 
funktion av hydrometerns nedsänkning. Bestäm

ning av volymcentrum.



Fig. 4. Anordning för bestämning av 
volymcentrum. I en cylinder fylld med 
vatten till ett visst märke nedsänkes 
hydrometern stegvis, varvid nedsänk- 
ningen avläses på mätstickan med hjälp 
av en visare. Den undanträngda vätske- 
mängden utsläppes i by rett en och upp- 
mätes där. Man har god hjälp av metall
spetsen vid dessa uppmätningar, då man 
skall ställa in vätskeytan i cylindern på 

den exakta och konstanta nivån.

Härvid medräknas halva skaftets volym, varvid erhålles ett medelläge 
på volymcentrum mellan ytterligheterna för hydrometerns nedsänkning 
till 0 g/l, resp. 60 g/l. Fig. 4 visar schematiskt en anordning för volym- 
centrumbestämningen.

S a m b a n d e t  m e l l a n  s u s p e n s i o n e n s  sp. v i k t  o c h  d e s s  
k o n c e n t r a t i o n  i g j o r d m a t e r i a l / l i t e r

För hydrometeranalysen är en areometer med mätintervallet 1,000 — 
1,040 lämplig. Man underlättar beräkningarna avsevärt, om man över
för sp. viktsvärdena till koncentrationsvärden genom att direkt gradera 
hydrometerskalan i gram jordmaterial per liter jordsuspension. Sam
bandet mellan sp. vikt och g/l fås ur

m1 000 • s =  — • (ma — v,) +  1 000 • v8........................ (1)
m .



Fig. 5. Sambandet mellan sp. vikt och g jord/l för vs =  1,0013 (sp. vikten hos dispersions- 
lösningen) och några värden på ms (partiklarnas sp. vikt). Korrektionsbelopp för ms:s av
vikelse från 2,65. Om sp. vikten hos mineralkornen är 2,85 och hydrometeravläsningen 
är 50 g/l blir korrektionen — 2 g/l och rätta koncentrationsvärdet 48 g/l. Uppväges 5J g 
av denna jord (efter siktning genom sikt 0,074 mm eller finare) visar hydrometern vid 
sedimentationstiden 0 koncentrationsvärdet 52 g/l, varvid korrektionsbeloppet — 2 g/l

direkt erhålles.

där
1 000 =  suspensionens volym i ml,
1 000 • s =  » vikt i g,

s =  » sp. vikt,
m =  partiklarnas vikt,



ms =  partiklarnas sp. vikt, 
vs =  dispersions vätskans sp. vikt,

1 000 • vs =  vikten av 1 000 ml dispersionsvätska.

Vid en analys är i allmänhet både ms och vs konstanta och formel (1) 
blir sålunda en rätlinjig funktion, som beskriver sambandet mellan 
s och m. Se fig. 5.

Graderingen bör sträcka sig från -—2 g/l till 60 g/l. En sådan hydro
meter av strömlinjeform visas i fig. 1.

S u s p e n s i o n e n s  k o n c e n t r a t i o n  i v i k t s p r o c e n t
Hydrometervärdet i g/l anger koncentrationen vid volymcentrum, 

eller, eftersom detta är en medelkoncentration, detsamma som koncen
trationen i volymdelen mellan de horisontella plan, som går genom 
hydrometerkroppens ändar, samt till en mindre del av det nedsänkta 
skaftets volym.

Beräkningen av viktsprocenten blir synnerligen enkel. En avläsning 
på 50 g/l motsvarar 50 %  vid en uppvägning av 100 g.

Sambandet  mel lan hydrometerav l äsni ng  och kornstor lek
Ur fig. 2 framgår förloppet av en sp. viktskurva i sedimentationskärlet 

och hydrometerns läge vid avläsning. Det avlästa värdet utgör kon
centrationen i det horisontella plan, som går genom volymcentrum.

I höjd med volymcentrum finns 
vid sedimentationens början par
tiklar av alla storlekar och koncen
trationen är för varje partikel den
samma som totalkoncentrationen av 
denna. Vid en senare tidpunkt har 
vissa grövre fraktioner redan sedi- 
menterat och passerat volymcen- 
trumnivån (Stokes’ lag). För en viss 
partikel av storleken d gäller, att den 
under den förflutna sedimentations- 
tiden fallit från suspensionens yta 
till volymcentrumnivån. Ovan vo
lymcentrum förekommer endast par
tiklar <  d, under volymcentrum par
tiklar både <  d och >  d.

Då sp. viktskurvan eller g/l-kur- 
van i sedimentationskärlet är rak, 
innebär detta att det med hydro-

Fig. 6. Vätskeytans förhöjning under 
hydrometerns neddoppande. Skenbar 

ihR) och sann (h) fallhöjd.



metern avlästa g/l-värdet motsvarar koncentrationen av partiklarna 
d och de <  d.

Någon uppdelning i fraktioner sker ej, en ackumulativ fraktionskurva 
kan direkt erhållas.

Under hydrometerns neddoppande i suspensionen undantränger 
denna en vätskevolym, som orsakar en viss höjning av suspensionens 
fria yta. Fig. 6 åskådliggör förhållandet. Ur figuren fås

där h sann fallhöjd,
hR =  skenbar fallhöjd motsvarande avläsningen R, 
V — hydrometerns volym,
A =  sedimentationskärlets tvärsnittsaera.

Stokes’ lag för sedimenterande partiklar kan skrivas

där d =  partikeldiameter (cm),
rj =  viskositetskoefficienten för vätskan (g/cm sek), 
sx =  partiklarnas volymvikt (g/cm3), 
s2 =  vätskans volymvikt (g/cm3), 
g =  jordaccelerationen (cm/sek2), 
h — fallhöjden (cm), 
t =  falltiden (sek).

Insattes (2) i (3) fås

Med hjälp av formel (4) kan ett nomogram konstrueras, där för varje 
hydrometeravläsning och sedimentationstid partikelstorleken kan be
stämmas. Nomogrammet uppritas lämpligen på ett dubbellogaritmiskt 
papper, där ordinatan utgöres av partikelstorleken (i mm) och ab- 
skissan av sedimentationstiden (i minuter). På fig. 7 a dock tvärtom.

Om man använder en apparatur med standardmått och i övrigt 
arbetar under konstanta förhållanden, blir

K o r n s t o r l e k  ur  n o m o g r a m



rj =  konstant ( =  0,01005), om temperaturen är konstant (20° C), 
sx =  konstant, vanligen =2 ,65 ,
s2 =  konstant, om koncentrationen av dispersionsmedel (0,005-m na- 

triumpyrofosfat) och temperatur (20° C) är konstanta,
V =  konstant, om man använder en eller flera exakt lika hydro- 

metrar (68 cm3),
A =  konstant, om alla sedimentationscylindrarna har samma inre dia- 

metermått (62 mm).
(4) övergår då till

För uppritande av nomogrammet erfordras nu värden på hR från 
R =  0 g/l t. o. m. 60 g/l. I nomogrammet fig. 7 a har endast 10-tals- 
värdena använts, d beräknas sedan för exempelvis t =  20 minuter, 
varvid ävenledes siffervärdena för t =  0,2 och t =  2 000 minuter er
hållits.

Nomogrammet får formen av ett antal parallella linjer motsvarande 
koncentrationerna på hydrometerskalan. Dessa koncentrationslinj ers 
betydelse är egentligen fallhöjder. Ifall man önskar värden där 
rj9 sl9 s2 ej har samma storlek som i ett redan konstruerat nomogram, 
behöver man endast parallellförskjuta koncentrationslinj erna ett be
lopp, som kan bestämmas efter ett par beräkningar ur formel (4). I 
praktiken kan man förfara på annat sätt, se nedan.

Modulen på det dubbellogaritmiska papperet bör vara detsamma 
som abskissan på kornstorleksdiagrammet (enkellogaritmiskt). Om 
detta senare är genomskinligt kan man på ett enkelt sätt med hjälp 
av mätlinjal och nomogram pricka av punkterna. Förenas punkterna 
erhålles en summationskurva. Se fig. 7 b.

Avprickningen av kurvorna i kurvdiagrammet, fig. 7 b, med hjälp av 
nomogrammet i fig. 7 a sker principiellt och i detalj sålunda. Man läg
ger kurvformuläret på nomogrammet, så att kornstorlekslinj e 0,02 mm 
på formuläret sammanfaller med motsvarande linje, där även utmärkt 
med siffran 2,65, på nomogrammet. Anpassningen i sidled sker enklast 
genom att formulärlinjen 50 %  bringas att helt sammanfalla med 
nomogramlinjen 2—200 minuter. Inpassningen är nu klar. Den gäller 
för en sp. vikt hos partiklarna av 2,65 och temperaturen 20° C. Om sp. 
vikten ej är 2,65, användes vid förstnämnda inpassningen en annan 
horisontell linje på nomogrammet (ex. 3,05 på nomogrammet om sp. 
vikten är 3,05), vilken formulärlinjen 0,02 mm får sammanfalla med. 
Vid själva avprickningen utgår man nu ifrån en viss sedimentationstid, 
ex. 25 minuter, då på hydrometern avlästs ex. 22 g/l (observera att

(5)



Fig. 7 a. Nomogram för bestämning av kornstorlek.

Fig. 7 b. Exempel på pipett- (streckad) och hydrometerkurva (heldragen) av
samma material.

r



man icke skall använda ett korrigerat avläsningsvärde, ty detta inne
bär en felaktig fallhöjd). Skärningspunkten mellan tidslinje 25 minuter 
och koncentrationslinjen 22 g/l i nomogrammet är en punkt, som 
efter en horisontell förskjutning till det procentvärde (36 %), som 
hydrometeravläsningen (observera korrigerat) omräknats till, blir en 
kurvpunkt. Härvid är det enklast att använda mätlinjal.

Det bör betonas, att nomogrammets förlopp bestämmes av konstan
terna hos hydrometer och sedimentationscylinder. Nomogram kan 
i princip uppritas för alla typer av hydrometrar, men varje nomogram 
gäller endast för den hydrometer och den cylinder, som legat till grund 
för konstruktionen.

Detta nomogram, som i princip först uppritades av ingenjör E. Ek- 
stedt vid institutet, har visat sig vara mycket användbart.

K o r r e k t i o n e r

Korrektioner av partikelstorleken för avvikelse från standardtem
peratur och sp. vikt har redan behandlats vid genomgången av nomo
grammet. Temperaturen har liten effekt för själva koncentrationsavläs- 
ningen, och det är för övrigt lätt att erhålla ett approximativt korrek- 
tionsbelopp. Om hydrometern är graderad för 20° C och analysen är 
avsedd att utföras vid 25° C, jämför man hydrometeravläsningen i en 
ren dispersionslösning av temperaturen 20° C (avläsning 0 g/l) och en 
av 25° C temperatur (avläsning ex. -— 1,5 g/l). Korrektionsbeloppet 
(+  1,5 g/l) är därmed bestämt för avläsningar gällande hela skalan.

Sp. viktens avvikelse från normalvärdet (=2,65)  är en större fel
källa, speciellt vid höga koncentrationer. Korrektionsbeloppet kan 
bestämmas med hydrometern själv genom att man gör en avläsning 
på uppvägt material med partikelstorlekar lämpligen <0,074 mm (eller 
finare). En avläsning, som utföres vid tiden =  0, dvs. omedelbart efter 
omrörning, ger då totalkoncentrationen. Stämmer ej avläsningen (i g/l) 
med den uppvägda mängden (i g) sker korrektion för det aktuella av- 
läsningsvärdet. Korrektionen vid totalkoncentrationen är av maximal 
storlek; den sjunker sedan rätlinjigt för minskande koncentrationer och 
är vid avläsning 0 g/l lika med noll. Se fig. 5. Grunden för detta korrek- 
tionsnomogram är det samma figur tillhörande större diagrammet, där 
jordsuspensionens sp. vikt avsatts som en funktion av koncentrationen 
i g jord/l för några sp. viktsvärden på mineralpartiklarna.

I tabellform blir korrektionerna (approximativt).



Sp. v ik t A v l ä s n i n g
0—10 11—20 ' 21—30 31—40 41—50 | 51—60

2,45 ........................ 0 +  1 +  1,5 +  2 +  2,5 +  3
2,55 ........................ 0 +  0,5 +  0,5 +  1 +  1 +  1,5
2,65 ........................ 0 0 0 0 0 0
2,75 ........................ 0 — 0,5 — 0,5 — 1 — 1 — 1
2,85 ........................ — 0 — 0,5 — 1 — 2 — 2 — 2
2,95 ........................ - 0 , 5 — 1 — 1,5 — 2,5 — 2,5 — 3
3,05 ........................ — 0,5 — 1 — 2 — 3,5 — 3,5 — 4

Korrektionerna för avvikelse i sp. vikt hos mineralpartiklarna är 
lätta att utföra och nödvändiga. Temperaturkorrektionerna bör und
vikas genom att förlägga analysarbetet till ett rum med konstant 
temperatur.

Behandling* ay jordinaterialet

F ö r b e h a n d l i n g  f ö r  j ä r n ,  h u m u s  o c h  s a l t e r

Liksom övriga våta analysmetoder erfordrar hydrometeranalysen 
förbehandling av provmaterialet om det förutom de minerogena par
tiklarna, innehåller salter, järnföreningar eller humus. Det finns här
vidlag ingen anledning att frångå gamla beprövade förfaringssätt. Efter 
behandlingen bör dock provmaterialet väl tvättas ur, för att vid den 
slutgiltiga analysen förhindra koagulering av leret. Hydrometermeto- 
den är också mycket känslig för sedimentationsvätskans innehåll av 
främmande salter (utom dispérsionsmedlet), vilka kan orsaka att man 
som resultat erhåller för stor lerhalt. En kontroll utföres enkelt på så 
sätt, att suspensionen efter slutförda avläsningar centrifugeras och 
helst även membranfiltreras. Filtratets koncentration (i g/l) ger direkt 
ett för alla avläsningar användbart korrektionsbelopp.

D i s p e r s i o n
Den mekaniska dispersionen sker bäst i skakapparat.
Av kemiska dispersionsmedel torde natriumpyrofosfat (Na4P20 7, 

10H20) vara det vanligaste och även för hydrometermetoden mycket 
lämpligt. Ammoniak är ej att rekommendera, ty en ammoniaklösning 
har ej den konstanta sp. vikt som fordras och är ej heller trevlig att 
arbeta med.

För konstruktion av nomogram för erhållande av kornstorlek ingår 
i formeln dispersionsmedlets sp. vikt som storheten vs och det är därför 
praktiskt och ^lödvändigt att från början utvälja ett visst dispersions
medel av bestämd och konstant koncentration. Vid väginstitutet an
vändes en 0,005-m lösning av pyrofosfatet.



Övre kornstorleksgriins vid hydrometers ualysen

Det är giltighetsområdet för Stokes’ lag, som begränsar den med 
hydrometermetoden bestämbara fraktionen. Om man sätter den övre 
partikelgränsen till 0,05 mm, kan man tillåta sig en approximation 
genom en extrapolation till 0,08 mm (se bl. a. 4, 7). Den maximala 
kornstorleken i sedimentationskärlet behöver dock ej begränsas med 
hänsyn till Stokes5 lag. Praktiska försök har visat, att korn med parti
keldiametrar upp till 2 mm ej inverkar på sedimentationen av frak
tionerna under 0,08 mm (0,05 mm).

Övergång- från siktkurva till liydrometerkurva

Det är här icke meningen att gå in på problemet, hur sikt- och hydro- 
meterkurva skall knytas ihop. Något allmängiltigt exakt samband 
existerar ej mellan siktmaskans sida (eller sållhålets diameter) och den 
sedimentationsdiameter, som erhålles enligt Stokes’ lag. Om man 
såsom vid praktiska rutinanalyser mera är intresserad av kurvans 
allmänna förlopp än dess detalj variationer, kan man motivera ett milt 
våld, då man kopplar ihop kurvorna.

Av de olika möjliga metoderna att särskilja sikt- och slamningsfrak- 
tionerna är det huvudsakligen två principiellt olikartade, som kan 
rekommenderas. Enligt den första avslammar man från ett totalprov 
(fraktion ex. 0— 16 mm) en fraktion (ex. 0—0,08 mm) avsedd att an
vändas för hydrometeranalysen. Genom upprepade avslamningar med 
låg fallhöjd är detta utförbart trots den ringa tillåtna vätskemängden 
(1 000 ml). Den övre kornstorleksgränsen vid hydrometeranalysen blir 
härvid en »sedimentationsdiameter». Vid siktningen erhålles »siktdia- 
meter». En annan och betydligt snabbare metod är att utföra hydro
meteranalysen på material, som ligger över giltighetsområdet för 
Stokes’ lag (ex. < 2  mm). Själva avläsningarna igångsättes emellertid 
först sedan den främmande fraktionen (ex. 0,05—2 mm) sedimenterat. 
Uppdelandet i en sikt- och slamningsfraktion kan sedan ske efter det 
avläsningarna slutförts genom våtsiktning av hela suspensionen genom 
lämpligt sikt (ex. 0,074 mm). I detta fall blir övre kornstorleksgrän
sen vid hydrometeranalysen en »siktdiameter».

Beskrivning av apparaturen

Önskar man ett snabbt arbetande laboratorium, bör särskilt intresse 
ägnas apparaturen och arbetsplatsen. Här nedan nämnes eller beskrives 
de tekniska hjälpmedlen i huvudsak i den ordning de tagas i bruk vid 
hydrometeranalysen. Principen har varit den, att ett flertal analyser



Fig. 8. Skakapparat med standardiserade sedimentationscylindrar.

skall kunna köras samtidigt utan att dubbelarbete, »flaskhalsar» eller 
väntetid uppstår. Apparaturen är avsedd för tio analyser. Apparatur, 
vätskor o. d. förvaras och analysen utföres i rum med konstant tempera
tur (20° C).

1. Torkskåp.
2. Pulveriseringsanordning: Mortel eller kollergång.
3. Siktar: 4 mm, 2 mm och 0,074 mm med kvadratiska maskor.
4. Balansvåg: Vägbarhet ^  0,1 g.
5. Sedimentationscylindrar: 10 st. glascylindrar med standardmått. 

Inre diameter 62 mm. Fig. 8.
6. Skakapparat för de tio glascylindrarna. Fig. 8.
7. Omrörare: Cirkulär, perforerad gummiplatta med skaft.
8. Hydrometer graderad från — 2 g/l till +  60 g/l. Kalibrering för 

sp. vikten 2,65 hos mineralpartiklarna, koncentrationen 0,005-m 
hos dispersionsmedlet och temperaturen 20° C.

9. Diverse förrådskärl, mätcylindrar o. d. för dest. vatten m. m.
10. Centrifug: Större typ.

Av utrustningen bör särskilt noteras skakapparaten för de tio stan
dardiserade cylindrarna, förutom hydrometern själv. Det kan vid



första påseende förefalla oekonomiskt med en speciell skakapparat 
avpassad för sedimentationscylindrarna, men på så sätt undvikes 
tidsödande överföringar av suspensionen och analysen kan förflyta helt 
kontinuerligt.

Analysgång

Här redogöres för ett förslag till analysgång vid hydrometeranalys. 
Till eventuell förbehandling av provmaterialen tages ingen hänsyn.

1. Materialet lufttorkas (<16 mm)
2. » pulveriseras.
3. » siktas genom sikt 4 mm under kraftig borstning så att

alla lerklumpar krossas.
4. Material < 4  mm siktas genom sikt 2 mm som föregående.
5. Av material < 2  mm uppväges av ler och mjälfattiga jordar 100 g. 

Den uppvägda mängden bör sedan minskas med ökad ler- och mjäla- 
halt och en minimimängd på 25 g för de mycket styva lerorna är 
lämplig.

6. Materialet dispergeras.
.1 Uppvägt material överföres till sedimentationscylinderna.
.2 100 ml 0,05-m dispersionslösning (Na4P20 4,10H20) +  c:a 300 m3 

dest. vatten tillsättes,
.3 cylindern insättes i skakapparat och får skaka i 15 minuter.

7. Hydrometeravläsningar.
.1 Suspensionen (jord -f- dispersionslösning) utspädes till exakt 

1 000 ml med dest. vatten,
.2 före avläsningarna omröres suspensionen kraftigt, så att partik

larna blir jämnt fördelade i vätskan,
.3 vid utgångstidpunkten avbrytes omrörningen hastigt,
.4 Hy drometera vläsningar utför es efter följande sedimentations- 

tider, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 minuter och efter ytterligare tid 
en sista avläsning lämpligen nästa dag. Följande schema kan användas.

Kör man tio analyser hinner man ej med avläsningarna för sedi- 
mentationstiderna 1, 2 och 5 minuter. Dessa måste utföras för varje 
cylinder för sig antingen före eller efter övriga avläsningar. Om två man 
samarbetar, kan tiderna 1—5 minuter för samtliga cylindrar avklaras 
på i bästa fall 25 minuter. För 5 och mindre antal analyser är det endast 
avläsningarna vid 1 och 2 minuter som behöver utföras separat. Ana
lysen går sedan så till, att omrörningen i cylindrarna avbrytes på första



Avläsningstider för 10 samtidiga analyser.

Sedi-
menta-
tionstid

0

1 2 3 4 5 6 7
i 8

9 10

9,00 9,oi 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 1

1 I —
2 i

1  —
5 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09

10 9,io 9 ,n 9,12 ! 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19

20 9,20 9,21 9,22 1 9,23 | 9,24 9,25 9,26 9,27 9,28 9,29
50 9,50 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 9,57 , 9,58 9,59

100 10,40 10,41 10,42 10,43 10,44 10,45 10,46 10,47 10,48 10,49
200 12,20 12,21 12,22 12,23 12,24 12,25 12,26 12,27 12,28 12,29
400 15,40 15,41 15,42 15,43 15,44 15,45 15,46 15,47 15,48 15,49

1 i 2

1 Omrörningen avbrytes.
2 Avläsning nästa dags morgon.

radens tidpunkter (se tabell ovan), varefter första avläsningen sker kl. 
9.10 vid cylinder nr 1, sedan kl. 9.11 vid cylinder nr 2 osv.

8. Hela suspensionen tvättas genom sikt 0,074 mm. Materialet 
>0,074 mm torkas och väges. Skillnaden mellan uppvägt material 
och mängd material >0,074 mm utgör mängd material <0,074 mm, 
dvs. den fraktion på vilken hy dr omet erbestämningarna utförts.

9. Hydrometeravläsningarna omräknas i vikts-%  av mängd prov
material.

10. Kornstorlekskurvan uppritas med hjälp av nomogram.

Jämförelse mellan hydrometer- ocli pipetlmetoden

Ett flertal jämförelser har utförts, och överensstämmelsen har i 
allmänhet varit god. Exempel på kurvor, vars avvikelser från varandra 
är att söka i enbart försöksbetingelserna ges i fig. 7 b. Andra kurvor 
får anstå, ty de erfordrar en mer utrymmeskrävande diskussion.

Någon korrektion med hjälp av kornstorleksnomogrammet för för
ändringen i kornstorlek på grund av avvikande sp. vikt hos mineral- 
kornen (2,73 i stället för 2,65) har ej gjorts, då denna blir obetydlig. 
Den är heller icke nödvändig vid en dylik jämförelse mellan pipett- och 
hydrometermetod, om blott korrektionen, som här, undvikits i båda 
analyserna.



Protokoll för hydrometeranalysen.
Uppvägd mängd <0,074 mm 59,5 g. Sp. vikt hos mineralkornen 2,73 

(pyknometer).

Sedimenta
tions tid 
i min.

Avläsning i
g/1

Avläsning 
korrigerad 

för sp. vikt i
g/l

1
Vikts-%  av 
totalmängd 
(korrigerad)

1 40 39 65,5
3 30 29,5 49,5
6 27 26,5 44,5

12 24,5 24 40,5
25 22 21,5 36
50 19 18,5 31

100 17 17 28,5
210 15 15 25
400 14 14 23,5
720 13 13 22
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