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Korn - och kompaktdensitet (M05) 

Korndensiteten är tätheten på själva kornen i en jord, utan porer och andra hålrum. Vi mäter 

korndensitet på grövre jordar, som till exempel sandjordar.  

Kompaktdensitet är tätheten på själva kornen i en jord, men där de allra minsta porerna inuti mineralen 

ingår. De minsta porerna går inte att utesluta när vi mäter på finare jordar, som till exempel lerjordar. 

Vi mäter kompaktdensitet på samma sätt som korndensitet, och mätosäkerheten är samma.  

Resultat 

Tätheten för kornen, utan porer, i g/cm3 ± 0,2%. 

Så bestämmer vi korndensitet och kompaktdensitet 

Vi torkar provet, pulveriserar och väger. Det ger oss vikten. För att mäta volymen använder vi en 

pyknometer. Vi lägger jordprovet i pyknometern och väger. Sedan fyller vi på med vatten. När vi 

sätter proppen på pyknometern rinner vattnet över. Det torkar vi bort, och vi väger pyknometern. Vi 

vet hur mycket vatten varje pyknometer rymmer utan prov. Med allt detta beräknar vi volymen för 

provets korn, och sedan provets kompaktdensitet. 

Tabell 1 Symboler och antagna värden för beräkningen av mätosäkerhet 

Symbol Betydelse Värde 

xi 

Enhet Formler Känslighetsfaktor 

ci 

ρs Provets 

kompaktdensitet 

2,68 g/cm3 

𝜌𝑠 =
𝑚𝑝 × 𝜌𝑊

(𝑚3 − 𝑚2 + 𝑚1)
 

 

mp Vikt prov 57,06 g 𝜕

𝜕𝑚𝑝

𝜌𝑠 =
 𝜌𝑊

𝑚3 − 𝑚2 + 𝑚1

 
0,047 

m1 Vikt pyknometer + 

prov 

104,11 g 𝜕

𝜕𝑚1

𝜌𝑠 =
𝑚𝑝 × 𝜌𝑊

(𝑚3 − 𝑚2 + 𝑚1)2
 

0,13 

m2 Vikt pyknometer + 

vatten + prov 

181,80 g 𝜕

𝜕𝑚2

𝜌𝑠 =
𝑚𝑝 × 𝜌𝑊

(𝑚3 − 𝑚2 + 𝑚1)2
 

0,13 

m3 Vikt av vattnet som 

pyknometern 

rymmer vid 23°C 

98,94 g 𝜕

𝜕𝑚3

𝜌𝑠 =
𝑚𝑝 × 𝜌𝑊

(𝑚3 − 𝑚2 + 𝑚1)2
 

0,13 

ρw Vattnets densitet 0,9976 g/cm3 𝜕

𝜕𝜌𝑊

𝜌𝑠 =
 𝑚𝑝

𝑚3 − 𝑚2 + 𝑚1
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Mätosäkerhet för korn- och kompaktdensitet 

Vågens egenskaper påverkar när vi väger. 

Temperaturen på laboratoriet påverkar vattnets densitet. Vi arbetar hela tiden i vattenbad vid 23 °C, så 

att variationen blir liten. Vi kontrollerar också temperaturen i pyknometern. 

Luft i provet påverkar volymen. Därför behandlar vi med vakuum innan vi fyller på vattnet, och vi 

vibrerar provet under vakuumbehandlingen. 

Egenskaper kan variera mycket inom samma jord. Själva provningen har låg mätosäkerhet, men ett 

enstaka prov kan inte visa hur egenskapen varierar i naturen.  

Beräkning av mätosäkerhet 

Vågen har avläsbarhet ± 0,005 g och onoggrannhet ± 0,03 g 

Tabell 2 Beräkning av mätosäkerhet för kompaktdensitet och korndensitet 

Osäkerhetskälla Xi xi ± xi Typ   u(xi) ci ui(y) Andel 

Våg, onoggrannhet i g mp 57,06 0,03 B t 0,408 0,0122 0,0469 0,000575 4% 

Våg, avläsbarhet i g mp 57,06 0,005 B r 0,577 0,00289 0,0469 0,000135 0% 

Våg, onoggrannhet i g m1 104,11 0,03 B t 0,408 0,0122 0,126 0,00154 30% 

Våg, avläsbarhet i g m1 104,11 0,005 B r 0,577 0,00289 0,126 0,000364 2% 

Våg, onoggrannhet i g m2 181,8 0,03 B t 0,408 0,0122 0,126 0,00154 30% 

Våg, avläsbarhet i g m2 181,8 0,005 B r 0,577 0,00289 0,126 0,000364 2% 

Våg, onoggrannhet i g m3 98,94 0,03 B t 0,408 0,0122 0,126 0,00154 30% 

Våg, avläsbarhet i g m3 98,94 0,005 B r 0,577 0,00289 0,126 0,000364 2% 

 

Standardmätosäkerhet för kompaktdensitet är 0,003 g/cm3 för detta prov. Den utökade mätosäkerheten 

vid konfidensintervall 95 % (k=2) är 0,006 g/cm3, eller 0,2%. 
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