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Abstract 

Manual for Laboratory Equipment: Hydrometer Analysis, Pipette Analysis and 
Calcimeter  
Linda Sverin 

The aim with this work is to thoroughly investigate new laboratory equipment for soil 
analysis works. This is performed by thoroughly describing the function of the 
apparatus. A literature study of Quaternary deposits and soils and how the different 
kinds of soil are divided is included in the work, to clarify the importance of soil 
analysis. A description of the analyzes used in terms of the grain size distribution and 
measuring calcium carbonate are included in the work to get a wider and clearer 
picture of how the analyzes of the new apparatus is to be used. 

The work ends with a test of the apparatus used for measuring calcium carbonate 
content. A discussion about pros and cons with the new equipment in relations to the 
old one is also included. 
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Sammanfattning 

Handbok för laborativ utrustning: hydrometeranalys, pipettanalys och 
kalcimeter 
Linda Sverin 

Syftet med detta arbete är att grundligt gå igenom ny laborationsutrustningen för 
jordartsanalyser och hur den fungerar. De analyser som detta arbete innefattar är 
hydrometeranalys, pipettanalys och kalcimeter. Detta genom att grundligt beskriva 
apparaturens funktion och hur en laboration med denna apparatur kan utformas. En 
litteraturstudie av jordarternas uppdelning är inkluderat i arbetet, detta för att 
förtydliga varför det är viktigt att utföra en jordartslaboration. En grundlig beskrivning 
utav analyserna som utförs vid kornstorleksfördelning samt mätning av kalciumkar-
bonathalt finns med i arbetet för att få en större och klarare bild över hur analyserna 
skall utföras. 

Arbetet avslutas med ett utfört test av utrustningen, som används föra att mäta 
kalciumkarbonathalt, samt en diskussion gällande fördelar och nackdelar med den 
nya utrustningen i relation till äldre utrustning. 

Nyckelord: Hydrometer, pipett, kalcimeter 
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1 Inledning 
Vid markundersökningar används en rad olika metoder och laborativa 
undersökningar för att klassificera olika jordarter och vilka egenskaper de har. Dessa 
undersökningar av markens och jordarters egenskaper är så kallade 
jordartsanalyser. En jordartsanalys kan tillexempel användas för att ta reda på vilken 
kornstorleksfördelning ett sediment har men också för att ta reda på en rad andra 
egenskaper hos sedimentet som tillexempel humushalt, vattenkvot samt karbonathalt 
(Delteus & Kristiansson, 2000). 

Delar av den laborativa utrustningen på Institutionen för geovetenskaper vid 
Uppsala universitet har ersatts av nya och förbättrad utrustning. För att lättare kunna 
använda och bruka dessa samt få en djupare förståelse för de funktioner som 
apparaturen innefattar, har följande litteraturstudie och utvärdering utförts. Den 
inledande litteraturstudien är baserad på publikationer som behandlar jordarterna och 
utöver detta har litteratur använts med beskrivningar av de laborativa metoderna för 
att utföra kornstorleksanalyser och karbonathalt.  

Syftet med denna litteraturstudie är att få en sammanhängande och lättöverskådlig 
bild över vad den laborativa utrustningen kan användas till samt ge ett större 
sammanhang hur de fungerar. Montering och redovisning av hur den nya 
apparaturen skall användas är för att öka förståelsen av den laborativa utrustningen 
och ska vara till hjälp vid framtida laborationer. 

2 Metod  
Metoden för detta arbete går ut på att först presentera en litteratur studie av de fyra 
aktuella analysmetoderna dekanteringsmetoden, pipetteanalys, hydrometeranalys, 
kalciumkarbonathaltanalys. Därefter presentera det provmaterial som används för 
dessa analyser i detta fallet prover av silt- och lersediment. Därefter har ny utrustning 
för dessa analysmetoder monteras, testas och utvärderas skriftligt. 

För pipett- och hydrometeranalyserna finns det i dagsläget liknande utrustning 
som har används vid tidigare laborationer och analyser. Medan en helt ny apparat till 
den sistnämnda kalciumkarbonathaltsanalysen redovisas här.  

På grund utav att det i dagsläget finns liknade utrustning för pipett- och 
hydrometeranalyserna som använts tidigare så kommer inga enskilda tester göras av 
denna utrustning, den monteras enbart och beskrivs skriftligt. Den sistnämnda 
metoden för kalciumkarbonathaltsanalys kommer däremot att testas på grund av att 
det i dagsläget inte finns någon likande utrustning.  

3 Jordarternas klassificering 
3.1 Kornstorlek 
För att skilja jordarterna åt delas de in i olika klasser och grupper. En av 
klassificeringsmetoderna går ut på att beskriva jordarterna med avseende på 
kornstorlek. Den tidigare mest utnyttjade indelningen i Sverige av partiklar efter 
kornstorlek var den s.k. Atterbergs korngruppsskala (1953) (se bilaga 1) där 
kornstorleksskalan går från block till ler (block/sten/sand/mo/mjäla/ler). Den 
kornstorleksskala som numera kan betraktas som den mest utnyttjade är SGF:s 
korngruppsskala (Sveriges Geotekniska Förening, 1981) (se appendix 2) som är en 
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motsvarande skala för indelning som Atterbergs men med den skillnaden att 
beteckningarna mo, mjäla och finsand ersatts av den mer internationellt användbara 
termen silt och att även kornstorleksgränserna har korrigerats. För att ytligare visa 
skillnaderna på SGF och Atterberg korngruppskala kommer Attebergs indelning att 
användas som rubrik, men SGF:s indelning kommer också att nämnas i 
underliggande text i den senare i beskrivning utav jordarterna. 

En jordart är sammansatt av flera olika kornstorlekar i olika proportioner. På grund 
av detta tar man även hänsyn till materialets ursprung (genes) och vilken textur 
jordarten har (d.v.s. både kornstorlek och partiklarnas form) när den ska klassificeras. 
Humushalten, som även brukar benämnas organisk halt, har också stor betydelse för 
jordartens egenskaper och i klassificeringen jordarter kan i huvudsak delas in i två 
huvudgrupper - mineraljordar och organogena jordar. Organogena jordarter bildas 
normalt på plats och är därför att beteckna som autoktona eller sedentära 
avsättningar. Den främsta bildningstypen i denna grupp är torv. Men det finns också 
undantag där det organiska materialet transporterats innan avsättning, d.v.s. att det 
är allokton eller sedimentär bildning en typisk sådan när det gäller organogena 
bildningar är gyttja. 

Mineraljordar är jordartstyper eller sediment som i normala fall transporterats vid 
bildandet (sedimentära avsättningar, men även i detta fallet finns sådana som bildats 
på plats (sedentära avsättningar), som vittringsjordar. 

Mineraljordar delas i sin tur upp i ytterligare två undergrupper som 
sorterade eller osorterade jordarter. De sorterade jordarterna har bildats genom 
framför allt vatten men även vindprocesser genom transport och avsättning eller har 
på annat sätt påverkats av vatten och vind och därför blivit sorterad. De har på grund 
av detta en mycket liten variation av kornstorlek till skillnad från den osorterade 
jordarten som kan ha de flesta av de olika kornstorlekarna (Eriksson 2011). 

3.2 Morän 
En av Sveriges vanligaste jordart är morän som är en osorterad jordart som många 
gånger kan bestå av ett blandat snitt av i princip alla kornstorlekar. Morän har bildats 
utav inlandsisens rörelse och erosion samt plockning av markytan och består av olika 
delar från erosion av berggrunden samt tidigare avsatta sediment som plockats upp 
och transporterats i isen. 

En morän beskrivs efter vilken kornstorlek som dominerar i dess sammansättning 
d.v.s. om moränen till största delen består av sand så är det en sandig morän o.s.v.  

Andra material som också klassas som osorterade jordarter är rasmassor och lösa 
avlagringar från vittrad berggrund (Eriksson 2011). 

3.3 Glacifluviala sediment  
När inlandsisen smälte bort bildades mäktiga smältvattenälvar som transporterade 
bort och avsatte stora mängder material, vilket även kallas för glaciofluviala 
sediment. Dessa avlagringar består till stor del av sorterade sediment och har ofta en 
hög andel med sand och grus. Eftersom materialet har transporterats så är materialet 
ofta nednött och rundat till skillnad mot de osorterade materialet i morän som normalt 
är kantigt. En annan bildning som blivit bildad av smältvatten från inlandsisen är 
rullstensåsar. Dessa bildningar domineras av grövre och finare partiklar som sten, 
grus och sand av glaciofluvialt ursprung, och de allra finaste partiklarna (som silt och 
ler) har genom sin lättare vikt transporterats bort från isen och hamnat och 
sedimentavlagringar på slättområden som dalgångar, sänkor och djupliggande 
områden i landskapet (Eriksson 2011). 
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3.4 Finkorniga sediment  
 
Finmo 
Till finmo räknas de jordar som har partikelstorlek 0,06-0,02 mm som kallas för 
grovsilt enligt SGF. Vanligen påträffas finmo i älvsediment men kan också ha bildats 
från isälvarnas transport av material. Finmo kan skiljas från mjäla genom att den vid 
utrullningsprov känns sträv. Finmo har en hög vattenhållande förmåga och detta 
sediment har också en stor tendens för jordflytning. Normalt fungerar finmo inte bra 
som matjord, då den är förhållandevis näringsfattig, men för skogsbruk fungerar 
finmojordarna utomordentligt, speciellt för barrskog (Eriksson 2011). 
Mjälor 
Mjälor är som finmo ett älvsediment, men som också kan ha bildats som sediment 
från isälvarna när inlandsisen smälte. Denna sedimenttyp klassificeras med 
kornstorleken 0,02-0,002 mm och kallas för mellan- och finsilt enligt SGF:s skala. 
Jordarter som lätt-och mellanlera innehåller mjäla och viss andel ler. En 
mjäladominerad jord är vid torkat tillstånd mycket ljus i färgen och bildar kokor som 
enkelt kan brytas sönder, men när jorden blir fuktig får den ett klibbigt tillstånd och 
visar att den har en hög vattenhållande förmåga. På grund av att både finmo och 
mjäljordar har svag kohesion kallas de för flytjordar, d.v.s.de är riskjordar för 
flytrörelser, skred, sättningar. m.m. (Eriksson 2011). 
Lättleror  
En lättlera är en jordart som består av tidigare nämnda mo och mjälasediment och 
vilket har en lerhalt på 15-25%, den får då även antingen namnet molera eller 
mjällera beroende på innehåll av mo och mjäla. En torkad lättlera har färgen ljusgrå 
och blir hård vid stark vattenbrist (Eriksson 2011). 
Mellanleror  
Mellanlera är lera som innehåller en lerhalt på mellan 25-40% och har inslag av 
främst mjäla. Färgen hos en mellanlera påminner om den hos lättlera men är i torkat 
tillstånd mycket mörkare. En mellanleras strukturstabilitet ändras beroende på 
lerhalten vilket påverkar hur leran beter sig i torkat tillstånd. Näringshalten hos 
mellanlera är förhållandevis hög (Eriksson 2011). 
Styva leror  
Styva leror definieras av lerhalten 40-60% och består som tidigare leror av mo och 
mjäla men detta benämns inte i namngivningen då lerhalten är mycket hög i dessa 
leror och vilket gör att mo och mjäla inte är så betydande så det anges i namnet. 
Färgen är mörkare än de tidigare nämnda lerorna och detta beror till största del på 
den höga lerhalten. Styva leror har en relativt stabil struktur som inte förändras allt för 
mycket vid torka, vilket gör att den är fördelaktig att använda som matjord (Eriksson 
2011). 
Mycket styva leror  
En lera som definieras som en mycket styv lera har en lerhalt på över 60%. Dessa 
leror har vid hög vattenhalt en tendens att bli klibbiga till strukturen och lätt packas. 
Vid torka blir leran hård och därmed svår att smula sönder och detta gör att denna 
typ av lera är svår att använda som matjord vid torra väderförhållanden. Om dock 
vädret tillåter och jorden hålls i god struktur är dessa leror mycket näringsrika och 
mycket god odlingsmark (Eriksson 2011). 
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4 Jordartsanalys 
För att analysera de olika jordarter och bestämma vilken kornstorleksfördelning de är 
uppbyggda av används olika kornstorleksanalyser bestående av både fältmetoder 
och laborativa metoder. Resultatet från analyserna ger storlekar och fördelning av 
partiklar i jordarterna. Med metoden mekanisk siktning (torrsiktning) får man fram 
fördelningen för de större kornstorlekarna(>0,06mm) och med metoden 
sedimentationsanalys får man fram sammansättningen för de mindre 
kornstorlekarna(<0,06mm). I andra typer av jordartsanalyser är syftet att – 
exempelvis analysera kalciumkarbonathalten(CaCO3) i ett sediment. En 
kalciumkarbonathaltsanalys är viktig att utföra, eftersom kalciumkarbonathalten bl.a. 
påverkar jordens förmåga att bilda aggregat (Delteus & Kristiansson, 2000). 

 

4.1 Mekanisk siktning 
Ett sätt för att få fram ett lämpligt prov för mekanisksiktning är att utföra en 
rutnätsinventering i fält, vilket är en inventering som går ut på att använda ett 
kvadratiskt rutnät med en given sida av exempel en meter och notera antalet stenar 
och block som finns inom rutan. Då kan även ytan av dessa block och stenar 
noteras. Detta är ett tillvägagångssätt, men i många fall kan noggranna 
fältanteckningar om provtagningspunktens markyta användas istället för denna 
metod. 

Ett prov tas från den tidigare rutnätsinventeringen som sedan ska analyseras 
genom siktning och innan siktningen kan ske måste provet även torkas vid 105°C. 
För att siktningen ska bli så korrekt som möjligt måste alla aggregat i provet försiktigt 
sönderdelas och man måste plockabort eventuella järnföreningar och organiskt 
material. För att erhålla en lämplig provmängd bör provet delas för medelvärde av två 
analyser, exempelvis med en delningsapparat. Om provet innehåller mycket 
finmaterial bör det även genomgå en tvättsiktning för att avlägsna partiklar som är 
mindre än 0,06mm. I själva siktanalysen fördelas provet genom olika siktar med 
minskande maskvidd och provet placeras på det översta siktnätet och i en 
skakapparat siktas sedan materialet ned genom siktserien. Efter detta moment är 
klart plockas sikten isär och varje respektive sikt töms på material. Materialet från var 
och en av siktarna vägs och på detta vis kan man beräkna viktprocenten för varje 
fraktion och provets kornstorleksfördelning kan redovisas (Delteus & Kristiansson, 
2000). 

4.2 Sedimentationsanalys  
Mekanisksiktning fungerar bara för kornstorlekar >0,06 mm och för att ytterligare 
analysera de mindre partiklarna som hamnar i botten av torrsiktningen(<0,06 mm) 
eller finkorniga jordarter (lera, silt) kan man använda sedimentationsanalys, en metod 
för att bestämma kornstorlekssammansättningen i prov med material <0,06mm. 

Sedimentationsanalys grundar sig i stort på hur snabbt partiklar med olika volym 
och vikt sedimenterar i en vätska. När partiklarna är uppslammade i en vätska kallas 
det för att ett material är suspension, är när partiklarna blir så enhetligt fördelade att 
de blir som ett system (med högre densitet). De fasta partiklarna i en sådan 
suspension kallas för den dispersa fasen och vätskan kallas för det dispersa mediet. 
För att lösa upp och för att inte partiklarna i suspensionen ska klumpa ihop sig och 
därmed öka sin sedimentationshastighet, kan man använda mekanisk och/eller 
kemisk sönderdelning. Exempelvis kan man tillsätta olika dispergeringsmedel och ett 
exempel på sådant är natriumpyrofosfat (Na4P2O7). Även med dispergeringsmedel 
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måste suspensionen mekaniskt bearbetas i till exempelvis en omvändarapparat. Det 
som mäts vid själva analysen är sedimentationsdiametern det vill säga diametern av 
en sfär med samma densitet och slutliga fallhastighet som den sjuknande partikeln 
(Gembert & Ericsson, 1996). 

 
 
En sfärisk kropps fallhastighet genom ett medium bestäms av Stoke’s lag.  

𝑣𝑣 =
2𝑟𝑟2𝑔𝑔(𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝𝑤𝑤 )

9𝜂𝜂
 

där vi har det motstånd som en vätska ger mot rörelsen av den suspenderade sfären 
R = 6 π r η där  

R = motståndet i g/s2 
r = sfärens radie i cm 
η = vätskans viskositet i g/cms 
v = sfärens fallhastighet i cm/s 
pk = korndensitet i g/cm3 

pw = vätskans densitet i g /cm3 

När en sfär sjunker genom vätskan påverkas den av tyngdkraften som är 4/3 π r3 
pkg men partikeln påverkas också av Arkimedes princip, d.v.s. en uppåtriktad lyftkraft 
som är lika stor som den undanträngda vätskan som är 4/3 π r3 pwg. Detta leder till 
en nedåtriktad nettokraft om pk är större än pw.  

4/3 π r3 pkg - 4/3 π r3 pwg = 4/3 π r3 g(pk-pw) 
I ögonblicket när motståndet R är lika stort som den nedåtriktade nettokraften blir 

fallhastigheten konstant.  
6 π r η v = 4/3 π r3 g(pk-pw) 

𝑣𝑣 =
2𝑟𝑟2𝑔𝑔(𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝𝑤𝑤 )

9𝜂𝜂
 

Om en sedimentations analys utförs under standardiserande förhållanden som att 
temperaturen hålls konstant vid 20°C, att vatten används som sedimentationsvätska 
och en antagen kordensitet på 2,65 g/cm3 (kvarts) kan det uttryckas som  

2𝑔𝑔(𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝𝑤𝑤)
9𝜂𝜂

 

Detta kan då ersättas med en uträknad konstant 3,57∙104cm-1s-1 
Vid en sedimentationsanalys får partiklarna inte vara för stora, inte större än >0,1 

mm, eftersom de då kan orsaka turbulens i suspensionen under sedimentationen. 
Partiklarna får heller inte vara för små, inte mindre än <0,0001 mm för då kan de 
uppvisa s.k. Brownska molekylarrörelser och sedimenterar då inte under påverkan av 
jordens tyngdkraft.  
En annan faktor som kan ha inverkan på suspensionen är temperatur. Om det är 
temperaturskillnad mellan suspensionen och omgivningen kan konvektionsströmmar 
bildas vilken påverkar resultatet. Skillnad i temperatur påverkar även densiteten och 
viskositeten. För att kunna utföra en sedimentations analys måste proverna 
förbehandlas, detta sker genom att alla ämnen i jorden som hindrar att suspension 
blir fullständig elimineras. Dessa ämnen är humus, järndioxid och kalciumkarbonat 
och för att eliminera alla dessa tre behandlas provet genom användning av olika 
kemikalier. I vissa fall kan denna förbehandling uteslutas då halten av dessa ämnen 
ses som för låg för att ha någon betydelse för resultatet av analysen (Delteus & 
Kristiansson, 2000). 



6 
 

4.3 Karbonathalt 
Karbonathalt i marken kan ha stor betydelse för vilka egenskaper en jord har. 
Karbonathalten gynnar även aggregatbildning och god struktur i jorden vilket i sin tur 
leder till att växter trivs i dessa karbonathaltiga jordar. En annan egenskap som en 
jord med hög karbonathalt har är att det skapar bra värden för pH-värdet vilket då 
hamnar runt pH 7, något som i sin tur gynnar växtligheten i jorden och som ger 
marken en god motståndskraft mot försurning och urlakning (Delteus & Kristiansson, 
2000). 

5 Analyserna  
 

5.1 Dekanteringsmetoden 
Dekanteringsmetoden är en typ av sedimentationsanalys där man ska få ut en viss 
partikelstorlek ur ett prov, till exempel partikelintervallet 0,03-0,06 mm. För att 
genomföra analysen räknar man först ut tiden det tar för den sökta partiklarna att falla 
i en uppmät sträcka i en cylinder med en vätska med hjälp av Stoke’s lag. När den 
uträknade tiden har gått har alla partiklar med den sökta kornstorleken sedimenterat 
till botten och vätskan på över en nivå ovan botten i cylindern kan dekanteras bort 
med då kvarvarande material som är större än de sökta partikelstorlekarna. För att 
alla partiklar som är finare ska försvinna upprepas försöket med uppslamning, 
sedimentationstid och dekantering tills vätskan över bottenmaterialet är mer eller 
mindre klart (Gembert & Ericsson, 1996). 

5.2 Pipetteanalys 
Vid pipetteanalys används en sedimentationscylinder som fylls med ett prov och 
vätska som sätts i suspension genom omrörning. Metoden går ut på att pipettera 
prov vid en markerad nivå vid bestämda tidpunkter, som motsvara när olika 
kornstorlekar fortfarande är i suspension i vätskan. Därefter hälls provet över i en 
liten behållare för torkning (105°C) och indunstning. Alla provernas vikt efter torkning 
läggs ihop för att sedan med Stoke’s lag få fram en kornstorleksfördelning (Gembert 
& Ericsson, 1996). 

5.3 Hydrometeranalys  
En hydrometer är ett instrument som används för att mäta en vätskas densitet och 
instrumentet fungerar enligt Arkimedes princip utifrån att en flytande kropp sjunker 
djupare ned i en vätska med låg densitet än en med hög densitet (National-
encyklopedin, 2016). Hydrometern har en gradering där den aktuella koncentrationen 
i gram material per liter (g/l) suspension avläses. Även i denna metod används en 
sedimentations cylinder som fylls med ett prov i en vätska som sätts i suspension, 
därefter sänks hydrometern ned och avläses vid olika givna tidpunkter. Efter 
analysen används gjorda avläsningar till att konstruera en kornfördelnings kurva 
(Gembert & Ericsson, 1996). 

5.4 Kalciumkarbonathaltsanalys (CaCO3) 
I denna analys ska halten kalciumkarbonat(CaCO3) i ett jordprov studeras genom att 
saltsyra (10%) får reagera med eventuellt kalciumkarbonat i jordprovet. Då utvecklas 
koldioxid som gas (CO2) som är proportionerlig till mängden kalciumkarbonat och 
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gasen kan utnyttjas för mätning i mätrör i ett kopplat slutet system i en kalibrerad 
apparatur (kalcimeter). En enkel sådan är exempelvis en så kallad Passons apparat. 

För att bestämma ungefärlig provmängd som ska användas i analysen kan man 
först utföra ett enkelt fräsningsprov. Detta går ut på att provet fuktas med destillerat 
vatten och sedan tillförs 10 %-ig saltsyra(HCl) på provet och fräsningen observeras. 
Den ungefärliga karbonathalten bestäms utifrån den observerade fräsningens effekt 
med hjälp av följande tabell. 

Ungefärlig halt CaCO3 Fräsning 
0,5% Ingen 
0,5-1% Ytterst svag 
1-3% Svag 
3-5% Stark men ej ihållande 
>5% Stark och ihållande 

Tabell 1. Tabell för ungefärlig karbonathalt 
Efter att fräsningsprovet utförts kan en noggrannare bestämning av CaCO3 halten 

göras med exempelvis Passon apparat och med lämplig provmängd. 
Passons apparat är kalibrerad för direktavläsning vid specifik mängd prov enligt 

följande: 
20 g prov behövs om provet har en CaCO3 halt från 0-1% 
2 g prov behövs om provet har en CaCO3 halt från 0-10% 
0,2 g prov behövs om prover har en CaCO3 halt från 0-100% 
Passons apparat fungerar så att apparaten fylls med vätska och kopplas med ett 

rör till en reaktionsflaska. I reaktionsflaskan får provet reagera med saltsyra så att 
CO2 bildas och gasen pressar undan viss mängd vätska i mätarröret som behövs för 
att gasen ska få plats. Efter att reaktionen är helt klar kan man avläsa på mätröret hur 
mycket vätska som undanträngts vilket är i proportion till hur mycket gas som bildats. 
Slutligen avläses resultatet direkt på mätröret om provmängden är enligt kalibrerad 
mängd(se ovan) eller så räknas kalciumkarbonathalten ut i procent genom att ta 
avläsningen och multiplicera den med 20 för att sedan dividera detta med jordprovets 
massa (Gembert & Ericsson, 1996).  

6 Den nya apparaturen till analyserna 
6.1 Bakgrundsfakta  

Alla tre apparaterna är förmedlade och saluförda av företaget Eijkelkamp i 
Nederländerna. De är ett företag som utvecklar och säljer olika slags utrustning för 
bl.a. jord- och vattenanalyser. Eijkelkamp startade som en liten smedja 1911 och har 
idag växt till en stor grupp av företag som arbetar med att utveckla och leverera 
utrustning för undersökningar och studier av i första hand jord och vatten (Eijkelkamp 
2016).   
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6.2 Pipettanalys 

 
Figur 1.  Utrustning för Pipetteanalys (Eijkelkamp 2012a) 
Apparaturen för pipettanalys består av stålram med en skena för att hålla upp och 

kunna flytta en fast pipett över sedimentationscylindrarna. Själva pipetten är 
uppbyggd av tre delar, en övre och en undre pipett och en pipettblåsa emellan dem. 
En annan del av apparaturen är en glastank för provcylindrarna, denna fylls med 
vatten. Vattnets temperatur regleras till bestämd temperatur med ett värmeelement i 
form utav en doppvärmare med termostat, detta för att man ska hunna hålla en 
konstant temperatur under provanalysen. Tanken rymmer upptill sex provcylindrar åt 
gången (se figur 1).  

 
 

Pipettering  
Vid pipettering bör pipetten vara placerad i pipetthållaren som är monterad på 
stålställningen. Den två delade kranen K1 och kranen K3 skall vara stängda, kranen 
K2 skall vara öppen före pipettering (se figur 2). Sedan sänks pipetten långsamt ned 
till bestämt djup i lösningen, med hjälp av nedsänkningsanordningen som finns i 
stålställningen. Detta moment bör utföras med stor försiktighet för att inte rubba 
suspensionen. När pipetten är placerad i den lösning som skall pipetteras upp skall 
pipettblåsan placeras vid öppningen A på pipetten, där efter öppnas kranen K1 och 
lösningen sugs upp tills vätskenivån når över kran K2. När önskad vätska är i 
pipetten stängs kranarna K1 samt K2 och pipetten lyfts försiktigt ur lösningen med 
hjälp av upphöjningsanordningen. När pipetten är ur lösningen flyttas den ur 
glastanken och till hörnet utav ställningen för att kunna tömmas. För att förhindra att 
det kommer med förmycket lösning som samlats i de övre delarna utav pipetten 
öppnas nu kranen K2, för att släppa ut eventuell överflödig vätska. Den överflödiga 
vätskan sköljs nu ur i rör D genom att kran K3 öppnas för att tömma överflödes bollen 
F med vatten från lagrings bollen W. För att tömma ut den önskade mängden som 
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finns i pipetten P öppnas kranen K1 och vätskan kommer då ut genom öppning E 
ned i ett uppsamlingskärl. Pipetten bör sedan rengöras med avjoniserat vatten från 
lagringsbollen W även denna vätska skall uppsamlas i samma uppsamlingskärl som 
tidigare. Alla delar som beskrivs i texten finns i figur 2. 

  
Figur 2: Den fasta pipettens alla delar (Eijkelkamp 2012a). 

Analys 
Precis som i alla sedimentationsanalyser måste proverna förbehandlas (beskrivet 
tidigare) för att få korrekta resultat, viket även gäller för analyserna med denna 
apparatur. Efter att förbehandlingen är klar förs proverna ned i glascylindrarna och 
dispenseringsmedel tillsätts, sedan får provet vila och kylas av. Nästa steg är att fylla 
upp glascylindern med avjoniserat vatten tills den är fylld med 1000ml och sätta 
blandningen i suspension. Cylindern placeras sedan i vattentanken som sätts till en 
bestämd temperatur och sedan får försöksuppställningen stå i 12 timmar för att lösa 
sig ordentligt samt uppnå önskad temperatur i alla lösningarna. Ett blank prov 
bestående av 50 ml natriumpyrofosfat (Na4P2O7) och avjoniserat vatten placeras 
också i glastanken och dess temperatur noteras. 

Efter 12 timmar kan analysen börja och blandningen sätts i suspension och 
pipetten sänks ned till ett bestämt djup och lösningen pipetteras upp och töms ut i 
små kärl som sedan torkas och vägs. Det är här viktigt att lösning pipetteras vid 
samma djup och att detta utförs på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt för att 
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uppnå bästa resultat. Mängden av lösning som pipetteras upp är pipettens kapacitet 
som är 20 ml +/- 10 % vilket är volymen mellan kranarna. För att veta exakt hur 
mycket lösning som pipetten rymmer bör alltid en test utföras där de prov som 
pipetten suger upp mäts upp i en mätcylinder samt noteras. 

När provet är uppsamlat i en uppsamlingsbägare torkas det i torkskåp i 105◦C för 
att få fram det material som kommer från suspensionen. Detta material vägs sedan 
och en procentuell massa räknas fram genom en speciell formel. 
Beräkningar 
För att räkna fram procenten massa av fragmenten utav pipetteringen används 
följande formel för partiklar mindre än och lika med 35µm 

𝑊𝑊𝑖𝑖 =
(𝑚𝑚2 −𝑚𝑚1 −𝑚𝑚𝑏𝑏) × 𝑉𝑉1

𝑉𝑉2 × 𝑚𝑚 × 𝑑𝑑𝑑𝑑
× 100% 

Där: 
Wi= massan i procent utav fragmenten torkat material 
m2= massan av det torkade materialet i g 
m1= massan av uppsamlingsbägaren torkad även den i över 105◦C 
mb= den genomsnittliga massan utav blankproverna i g 
V1= volymen av den suspenderade vätskan i cylindern i ml (1000ml)  
V2= volymen av pipetten (20ml) 
m = massan utav den bearbetade kvantiteten av material i g 
ds = det torra materialet av jord i kg 
För att få fram procenten massa utav fragmenten som är större än 35µm används 

denna formel. 

𝑊𝑊 =
𝑚𝑚4 −𝑚𝑚3

𝑚𝑚 × 𝑑𝑑𝑑𝑑
× 100% 

Där: 
W= massan i procent utav de partiklar som är över 35µm  
m4 = massan av de torkade fragmenten från uppsamlingsbägaren 
m3 = den tomma uppsamlingsbägaren  
m = massan av den bearbetade kvantiteten av material i g 
ds= det torra materialet av jord i kg 
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6.3 Hydrometeranalys  

 
Figur 3. Utrustning för Hydrometeranalys (Eijkelkamp 2014). 

Apparaturen för hydrometeranalys har precis som pipettanalysen provcylindrar och 
värmeelement med termostat, den har även en glastank för att provcylindrarna ska 
ha konstant temperatur (Se figur 3). 
Analys 
Innan en analys kan påbörjas fylls vattentanken och tempereras med termostaten till 
20 grader Celsius. Proverna som ska användas i försöket förbereds och vägs upp 
och sedan blandas med 100 ml 0,05 M Na4P2O7 natriumpyrofosfat och 200 ml 
avjoniserat vatten där efter vänds provet i en vändmaskin och får stå över natten. 
Nästa steg är att hälla över blandningen i en provcylinder, vilket fylls upp till markerad 
linje med avjoniserat vatten. Provcylindern med det uppblandade provet i placeras 
sedan i glastanken, där det bör stå några timmar för att få samma temperatur som 
det omgivande vattnet. När önskad temperatur har uppnåtts kan analysen påbörjas.  

Först omrörs materialet i provcylindern så att allt hamnar i suspension. Direkt efter 
omblandningen sänks hydrometern försiktigt ned i provcylindern och den första 
avläsningen sker när hydrometern är stabil. Sedan sker avläsningar efter 5 minuter, 2 
timmar, 16 timmar och till sist efter 24 timmar. Efter varje avläsning ska hydrometern 
rengöras och det ska utföras en avläsning i ett blankt prov. Det blanka provet är en 
provrörscylinder som endast innehåller avjoniserat vatten, detta görs för att se till att 
hydrometern inte blir kontaminerad inför nästkommande avläsning. Även 
temperaturen i det blanka provet ska noteras vid varje provtagning. 

 



12 
 

Beräkningar  
För att få fram koncentrationen av lera i suspensionen, C i g/l används formeln C = R 
– Rbl där R = det olika hydrometer avläsningarna i provet och Rbl = hydrometer 
avläsningarna från den blanka provet. 

 

6.4 Kalciumkarbonathaltsanalys (Calcimeter) 

 
Figur 4.  Utrustning för analys av CaCO3-halt, med hjälp av s.k. Kalcimeter (Eijkelkamp 

2012b). 
Kalcimetern är den apparat som skiljer sig mest från tidigare beskriven apparatur. 

Kalcimetern är i sin grundprincip och uppbyggnad en mer avancerad variant av den 
enklare Passons apparat som används för enkla kalciumkarbonatanalyser och som 
beskrivits tidigare i detta arbete. Det är även samma princip som utnyttjas vid analys, 
d.v.s. en reaktion mellan CaCO3 och HCl vilket i reaktionen bildar CO2 som gas som 
är proportionerligt till CaCO3-halten. Denna mer avancerade apparatur är uppbyggd 
så att fem prov kan analysers samtidigt, vilket är mycket fördelaktigt tidsmässigt. 

Högst upp på apparaten sitter fem kranar som går att vrida i två olika lägen (se 
figur 4). När kranen står i upprätt läge är apparaten i avluftningsläge, när kranen vrids 
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horisontellt är luft tillförseln stängd och apparaten är i testläge. Till varje kran är ett 
mätrör kopplat, det är på detta mätrör som mängden CO2 avläses av, dessa är 
graderade med 100ml i botten och 0ml i topp. Till varje mätrör finns ett så kallat 
buffertkärl som går att flytta upp och ned genom att man håller ned en låsnings 
knapp. Buffertkärlet flyttas för att inget övertryck ska bildas i vid analys. I den nedre 
delen av kalcimetern sitter det fem rör med en gummipropp fast i änden och det är till 
dessa slangar som reaktionskärlen fästs vid en analys. 

Innan försöket startas måste apparaturen fyllas med avjoniserat vatten och detta 
görs genom att buffertkärlen placeras i det högsta läget och vatten fylls på genom 
dem.  Vatten fylls på i mätrören tills 0 ml markeringen på apparaturen är nåd cirka 
100 ml, allt överflödigt vatten tas bort. Detta kan göras med en pipet eller ett torrt 
papper. 
Läckage test 
För att testa om apparaten är helt tät och inga slangar är trasiga testas apparaten för 
läckage genom att kranen vrids till testläge och buffertkärlet flyttas upp till högsta 
positionen. Därefter fästes ett tomt reaktionskärl i gummiproppen längst ned på 
apparaten och till sist flyttas buffertkärlet till den lägsta positionen och får stå i en 
timme. Om vatten nivån i mätinstrumentet inte har flyttat sig är apparaten helt tät. 
Observera dock att i detta läckage test så behöver inte nivån vara kvar på noll utan 
ska bara vara stabil vid en nivå. 
Testsprov 
För att utföra en analys i apparaturen måste först ett testprov utföras för att veta 
mängden prov som ska användas. Precis som i den tidigare beskrivna passons 
apparat (se tabell 1). Det är viktigt att detta testas, för vid en analys av för stor mängd 
prov bildas ett övertryck av CO2 gas och detta resulterar i att vattnet rinner över i 
buffert kärlet.  
Analysen 
Vid analys ska reaktionskärlet fyllas med den mängd prov som verkar lämpligt utifrån 
testprovet, därefter sänks ett provrör med 7 ml 4 mols saltsyra (HCl) ned i 
reaktionskärlet. Där efter stängs reaktionskärlet med avsedd gummipropp som leder 
in i själva kalcimetern, kranen för lufttillförsel stängs. Reaktionen startas genom att 
reaktionskärlet tippas så att saltsyran reagerar med provet och CO2 bildas som 
transporteras upp i slagen och tränger undan vattnet i mätinstrumentet. Det 
undanträngda vattnet hamnar i buffertkärlet som flyttas med i den takt som 
mätinstrumentet visar för att undvika övertryck. Buffertkärlet får inte vara mer en 3 ml 
ifrån vatten ytan i mätinstrument för att analysen ska bli så korrekt som möjligt och 
övertryck ska undvikas. 
Blankprov  
Ett blankprov ska utföras för att få ett nollvärde, i detta prov fylls reaktionskärlet med 
20 ml avjoniserat vatten och buffert kärlet ställs på 3 ml innan analysen startar. 
Sedan utförs analysen som nämnts ovan och reaktionskärlet skakas i 5 minuter för 
att allt material ska reagera.  
Kalibrering  
Vid kalibreringen vägs 0,2 och 0,4 g rent CaCO3 pulver upp i två reaktionskärl som 
sedan blandas ut med 20 ml avjoniserat vatten, därefter analyseras dessa precis 
som tidigare genom reaktion med 7 ml HCl och när reaktionen är klar läses mängden 
CO2 gas som bildas av från det graderade mätröret och mängden vatten som finns 
kvar i mätröret. Värdena bör ligga runt 40 och 80 ml CO2 för att kalibreringen ska 
vara giltig. 
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Lerprov  
Vid analys av en lera bedöms först mängden lera för analysen med testsprovet och 
därefter vägs provet upp och blandas med 20 ml avjoniserat vatten Därefter tillsätts 
saltsyra och reaktionen mäts i kalcimetern.  
Beräkningar 
För att få fram karbonat halten i gram per kilo för den leran som används i analysen 
används denna formel 

W(CaCO3) = 1000 × 𝑚𝑚2(𝑉𝑉1−𝑉𝑉3)
𝑚𝑚1(𝑉𝑉2−𝑉𝑉3)

 
Där : 
W(CaCO3) = karbonat halten i gram per kilo 
m1 = massan av lerprovet  
m2 =massan av medelvärdet utav kalibreringen 
V1 = volymen i milliliter för CO2 som bildats av lerprovet 
V2 = medelvärdet av volymen i milliliter för CO2 som bldats av kalibreringen 
V3 = volym ändringen vid den blank försöket i milliliter (kan vara negativ)  
 

6.5 Test utav den nya kalcimetern  
Blankprov  
Försöket med blankprovet gav inget utslag. 
Kalibrering  
Vid kalibreringsanalysen visade provet med 0,2 CaCO3 pulver 36 ml CO2 och det 
med 0,4 visade 84 ml CO2 vilket stämmer väl in på de angivna kalibreringsvärdena 
på 40 och 80 ml CO2.  
Lerprov 
Vid analys av ett prov på 1g av en kalkrik lera blev resultatet 78 ml  
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Uträkningar 
För att få fram karbonat halten i gram per kilo för den torra lera som används i 
analysen används denna formel 

W(CaCO3) = 1000 × 𝑚𝑚2(𝑉𝑉1−𝑉𝑉3)
𝑚𝑚1(𝑉𝑉2−𝑉𝑉3)

 
Där : 
W(CaCO3) = karbonat halten i gram per kilo 
m1 = 1g 
m2 =0,3 g 
V1 = 78 ml 
V2 = 60 ml 
V3 = 0 ml 

W(CaCO3) = 1000 × 0,3(78−0)
1(60−0)

 
W(CaCO3) = 390 g/kg  

7 Diskussion 
För och nackdelar med den nya utrustningen  
Den nya utrustningen möjliggör att alla analyserna kan utföras på ett mer noggrant 
och kontrollerat vis. Den gör det också möjlig att utföra många analyser samtidigt 
vilket effektiviserar analyser utav fler antal prover inom samma tid.  

En aspekt som är positiv med den nya utrustningen är att analyserna kan utföras 
under mer kontrollerade former än tidigare. Tidigare har tillexempel ingen 
temperaturreglering varit möjlig när det gäller pipettanalysen och 
hydrometeranalysen. Något som gjort att tidigare har detta varit en felkälla som nu 
kan räkans bort, detta ger i slutändan resultat som är mer tillförlitliga. 

En annan positivt avseende med den nya utrustningen är att den är nu mer 
utvecklad och anpassad till analyserna, något som också bidrar till ett mer jämt och 
tillförlitligt resultat. Att flera prover kan analyseras samtidigt i en och samma 
uppställning gör också att eventuella felkällor med annorlunda uppställningar och 
förutsättningar minimeras.  

Med den nya utrustningen till pipettanalysen så finns det många fördelar som 
ställningen för själva pipetten som gör att pipetteringen blir mer stadig och jämn 
jämfört med den tidigare analys metoden där pipetteringen sker förhand. Att pipetten 
kan ställas in på ett givet djup gör också att analysen blir mer noggrann och jämn i 
alla pipetteringar, jämfört med tidigare metod där pietteringen sker förhand. 

De aspekter som är på den negativa sidan är att en del förberedelser krävs med 
den nya utrustningen som den tidigare inte hade. De förberedelserna ligger mest i att 
montera ihop utrustningen och se till att temperaturförhållandena är i sin ordning. En 
annan del som kan ses som en negativ aspekt är att den nya utrusningen kräver lite 
mer kunskap om dess funktioner för att analyserna ska kunna utföras på bästa sätt.  

Så det är nästan uteslutande fördelar med den nya utrustningen som tidigare 
nämnt är det endast mer förberedelser och kunskap som skulle kunna ses om 
negativt vilket inte känns som något direkt kritiskt negativt.   
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Egna reflektioner om utrustningen  
Efter att ha monterat och testat utrustningen kan jag med min erfarenhet av att ha 
använt den tidigare utrustningen, säga att den nya utrustningen verkligen gör skillnad 
i analysen.  

Pipettanalysen blir betydligt lättare att utföra med hjälp av ställningen och pipetten 
som går att ställa in i höjd. Det är viktigt i denna analys att man inte stör 
sedimenteringen och det är något som tidigare har varit aningen svårt, när 
pipettringen sker på fri hand. Med den nya utrustningen blir detta problem mycket 
mindre påtagligt så ställningen ger stabilitet och pipettringen riskerar inte alls på 
samma sätt att störa sedimenteringen. En annan stor fördel är att hela försöket blir 
mer skyddat och lättöverskådligt när alla provcylindrarna är samlade i den 
tempererade vattentanken.  

Hydrometeranalysen har inga stora skillnader mellan den nya utrustningen och 
den tidigare, den stora skillnaden är den tempererade vattentanken. Den nya 
uppsättningen gör det enklare att göra flera provtagningar och ha koll på 
tempereringen. 

Den nya utrustningen till kalciumkarbonatanalyser (Kalcimetern) är den utrustning 
som skiljer sig mest mot den tidigare utrustningen Passons apparat. Det är samma 
princip men den nya utrustningen är mer utvecklad och är också lättare att använda. 
Det som gör Kalcimetern lättare att använda är att det är enklare att kontrollera det 
vatten som trycks undan när CO2 bildas, vilket gör att resultatet blir så korrekt som 
möjligt.   
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Bilaga 1 
 
Atterbergs kornstorleksskala (1953) 

 
Beteckning    Kornstorlek 
Block Grövre än 200 mm 
Sten 20 – 200 mm 
Grus 2 – 20 mm 
Sand 0,2 – 2 mm 
Mo 0,02 – 0,2 mm 
Mjäla 0,002 – 0,02 mm 
Ler Finare än 0,002 mm 
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Bilaga 2 

SGF kornsstorleksskala (1981) 
Beteckning Kornstorlek 

Block mer än 200 mm 
Sten  60—200 mm 
Grus 2—60 mm 
Grovgrus 20—60 mm 
Mellangrus 6—20 mm 
Fingrus 2—6 mm 
Sand 0,06—2 mm 
Grovsand 0,6—2 mm 
Mellansand 0,2—0,6 mm 
Finsand 0,06—0,2 mm 
Silt 0,002—0,06 mm 
Grovsilt 0,02—0,06 mm 
Mellansilt  0,006—0,02 mm 
Finsilt 0,002—0,006 mm 
Ler mindre än 0,002 mm 
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