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SIKTING OG SIKTEKURVER 

 

KLASSIFISERING 

Klassifisering eller identifisering av mineraler kan benyttes til sammenlikninger og beskrivelser av 

mekaniske data. Egenskapene til løsmassene avhenger oftest av mineralkornenes størrelse og 

den vektmessige fordelingen av disse.  

De mineralske jordartene i Norge er inndelt med hensyn til kornstørrelsen, som vist i NGI-skalaen 

nedenfor. Altså klassifiseres jordarten her ikke etter hva materialet består av, det er kun 

korndiameteren som er avgjørende. Materialet kan være kvarts, glimmer, feltspat, kaolin osv. i 

ulik sammensetning og er hovedsakelig dannet som et resultat av avsetninger i vann. 

KORNFORDELING-NGI 

NGI-skala for inndeling 

etter kornstørrelse. 

Fraksjon er betegnelsen på en 

inndeling, f.eks. sand. 

Fraksjonen leir finnes i jordarten leire. 

Fraksjonene som er finere enn sand 

bestemmes ved sikting, mens de finere 

partiklene bestemmes med en 

slemmeanalyse. Sikting er enkelt, 

mens en slemmeanalyse foretas på et 

geoteknisk laboratorium. 

Steinknuserier (pukkverk) kan ha egne klassifiseringer. 

Fraksjonene som er finere enn sand bestemmes ved sikting, mens de finere partiklene 

bestemmes med en slemmeanalyse, som da foretas på et geoteknisk laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

Sikting og summasjonsveiing er en metode for å bestemme 

vektfordelingen mellom mineralkornene når en sikter med utstyret 

som er vist her. 

Kornfordelingskurve eller en siktekurve er en opptegning hvor 

sikteanalysen plottes og tegnes i et diagram. 

Slemmeanalyse er en indirekte bestemmelse av kornfordeling ved 

måling av densitet for en oppslemmet prøve (suspensjon) i en 

glassylinder. Analysen tar utgangspunkt i at når en jordprøve er 

oppslemmet i vann, vil mineralkornene synke med forskjellig 

hastighet avhengig av kornform, kornstørrelse og tyngden av 

mineralkornet. 

Vegvesenets Håndbok R210 beskriver slemmeanalyse. 
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SIKTING 

Kornfordelingsanalyser til bruk med NGI-skalaen for friksjonsmasser foregår ved  

å sikte representativt, tørt prøvemateriale og tarere skåler (veie tomme skåler). 

Prøven veies og helles i siktesatsene og ristes i 4 min. 

Består prøven av rene steinmasser halveres ristetiden. 

Det sjekkes om prøven er ferdig ristet ved å riste siktene 

manuelt over et hvitt papir for å se om det passerer mer. 

Hvert av siktene er veid tomme. Nettovekt av massen 

som ligger på hver sikt bestemmes med veiing. Fastkilte 

rester i sikten fjernes og medtas så godt det lar seg gjøre. 

Når alle siktene er veid, føres resultatet inn i et skjema 

for beregning av sikterestene som ligger på hvert av 

siktene. 

 

 

ISO-sikter (standardiserte maskevidder) og siktutstyr brukes til å riste prøver. 

Partikkelsprang er at en fraksjon mangler, altså at sikten er tom eller nesten tom. 

Kumulativ summering betyr her at en vektmåling på ett sikt summeres med det underliggende 

siktet, altså at all masse over den aktuelle siktesatsen medtas. 

Nominell diameter (D, d eller Ø) er her en tallangivelse av diameteren 

som refererer til sikteprosedyrer. Sikten (rutenettet) har firkantede hull, 

noe som medfører at langstrakte korn kan passere diagonalt og være 

litt lengre enn de som er mer avrundet. 

Halvlogaritmiske diagrammer brukes bl.a. til opptegning av 

kornfordelingskurver. 

Diagramaksene er ikke like. På den viste horisontale 

logaritmiske skalaen er sprangene (Ø-avstandene) mellom de 

vertikale linjene forskjellige selv om det er lik målbar avstand i 

diagrammet mellom f.eks. 

Ø 0,002 og Ø 0,006 og mellom Ø 0,020 og Ø 0,060. 

                                                             Samme horisontale avstand,  

men ulike partikkeldiametre. 

 

Studer den horisontale logaritmeskalaen før du leser videre. Siktediagrammer er viktige både for 

anleggsbransjen og i sammenheng med betongproporsjonering. 

 

 

 

http://www.byggesaken.no
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SIKTEKURVER 

Kornfordelingskurver lages på bakgrunn av sikting, summasjonsveiing og opptegning av en 

sikteprøve. Sikterester er veid på tarerte skåler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegvesenets Håndbok R210 beskriver sikting. Der er det bl.a. eksempler og 

detaljerte beskrivelser av representativt masseuttak, laboratorieutstyr og 

sikteprosedyrer. 

 

EKSEMPEL 1 

En prøve på 1000 g er oppveid. 

Alt helles i den øverste 

siktesatsen. (Her passer  

alt sikt Ø 8 mm.) 

Sikterest på Ø 4 mm = 80 g 

Gjennomgang på Ø 4 mm er 

1000 g - 80 g = 920 g 

Gjennomgang i % på Ø 4 mm er 

(920 g/1000 g) • 100 % = 92 % 

Sikterest på Ø 2 mm = 130 g 

Summert sikterest på Ø 2 mm er 

80+130 = 210 g 

Sikterest i % på Ø 0,5 mm er 

(660 g/1000 g) • 100 % = 66 % 

http://www.byggesaken.no
https://www.vegvesen.no/_attachment/185231/binary/1090658?fast_title=H%C3%A5ndbok+R210+Laboratorieunders%C3%B8kelser+%2813+MB%29.pdf
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Opptegningen av siktediagrammet nå 

viser bare de fraksjonene som inngår i 

resultatet. Dette er vanlig da en som 

regel bare er interessert i noen aktuelle 

fraksjoner. 

Prøver tas ut (velges) etter bestemte 

prosedyrer.  

Jo grovere materialet er, desto større 

(tyngre) må prøven være for at analysen 

skal gi et så riktig bilde som mulig av den 

grove delen av prøven. 

 

HUMUS 

Dersom sikting av naturlig sand- og grusmasser utføres i forbindelse med tilslag til f.eks. betong 

og asfalt, er det vanlig å utføre tester for å sjekke om det er organiske materialer til stedet.  

Hvis det er humus i prøven kan massen bli underkjent, selv om den gir en velgradert eller velegnet 

siktekurve til sitt bruk. 

BETONGTILSLAG 

For bruk ved vurdering av tilslag brukes også siktene; 063 mm, 16 mm og 31,5 mm. 

EKSEMPEL 2 

Her vises et annet eksempel  

på sikting og en tilhørende 

siktekurve. 

Denne massen skal testes for 

egnethet som tilslag til betong. 

Oppveiet prøve er 3916 g. 

 

 

Her er sluttvekten lik prøvens 

vekt før sikting. 

Det er imidlertid vanlig at noe 

materiale kiles fast og blir igjen  

i de fineste siktene. Som regel 

har dette ikke betydning for en 

massevurdering for anleggs-

tiltak.  

http://www.byggesaken.no
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TOLKING AV SIKTEKURVER 

I eksempelet nedenfor er den horisontale målskalaen (avstandene mellom korn-størrelsene) fra 

0,002 mm til 0,006 mm og fra 2,0 mm til 6,0 mm like lange (        ), selv om kornintervallene er 

hhv. 0,004 mm og 4,0 mm. Altså er det en tegnemessig fordreining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graderingen er en betegnelse for hvor stor andel det er av de ulike fraksjonene. 

Ensgradert menes stor andel av korn innenfor et lite diameterintervall, mens velgradert betyr at 

det er flere korndiametere som er representert i prøven. 

Graderingstallet (Cu) er et mål for om det siktede materialet er ensgradert eller velgradert.  

For å bestemme Cu¹ tas en sammenlikning (en divisjon) av gjennomgangen i en siktesats for 

korndiametrene ved d60 og d10 (se ovenfor). 

Graderingstallet er gitt ved den viste formelen (d10 > 0). 

Vegvesenets definisjoner for graderingstall er gjengitt nedenfor: 

Ensgradert: Cu < 5. Middels gradert: Cu 5 - 15. Velgradert: Cu> 15. 

Studer siktekurvene foran og se hvordan Cu beregnes.  

(Bordal) d60     = 1,9   og d10 = 0,010 gir Cu = 1,9/0,010 = 190 

(Valgrinda) d60 = 0,12 og d10 = 0,070 gir Cu = 0,12/0,07 = 1,7 

Telefarlighetsklasser tar også utgangspunkt i siktekurver. 

Cu (C-u-senket) må ikke forveksles med skjærfastheten som betegnes Cu. 

OPPGAVE  

Beregn Cu for grusen fra "Hyttejuvet" i eksempeldiagrammet ovenfor. 

 

http://www.byggesaken.no
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Her vises eksempler på siktekurver og betegnelser. 

Forskrifter og 

Arbeidstilsynets 

beskrivelser om 

grøftearbeid tar bl.a. 

utgangspunkt i de viste 

siktekurvene. 

 

 

 

 

 

 

Ute på et anlegg kan sikting være å fjerne stein og grov grus eller 

røtter fra løsmasser. 

Skal massene brukes til f.eks. finplanering og plener kan uønskede 

fraksjoner fjernes som vist på bildet. Humusholdige "jordmasser" 

er kostbart og grov-sikting for ombruk kan være meget lønnsomt. 

                                                                                                                 Gitmark 

SIKTEØVELSER 

Du må selv gjøre oppgaver og øvelser for å bli kjent med siktekurver. Videre her er det noen 

teoretiske oppgaver som du kan trene på, gjerne ved bruk av regneark. 

OPPGAVE S1 

Lag et regneark som utfører beregningene som brukes til å tegne siktekurver. Bruk eksemplene 

foran til tester. 

OPPGAVE S2 

Nå skal du lage en celle som beregner graderingstallet 

(Cu) og en celle som skriver ensgradert, middels gradert 

eller velgradert. 

Er du ikke kjent med HVIS-setninger kan du se å på 

formelen nedenfor. Cellen som inneholder Cu-svaret er 

gitt navnet CU som vist ovenfor (her: 0,1). 

Klikk cellen. Gi navnet CU. I formellinja bortenfor CU legger du inn som vist nedenfor. 

 

Minnepinnen fra byggesaken.no har innlagt et ferdig regneark. 

http://www.byggesaken.no
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OPPGAVE S3 

 

 Fyll ut skjemaet for 

sikting eller bruk et 

regneark. 

Gitt: 4,138 kg 

Sikt           Sikterest 

Ø    -     gram 

16    -    0 

 8    -   15 

 4    -  221 

 2    -  371 

 1    -  498 

0,5    -  788 

0,25    -  995 

0,125    - 1134 

Slump    -  112 

 

 

 Tegn opp 

kornfordelingskurven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gi beskrivelser. 

 

 

http://www.byggesaken.no
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OPPGAVE_______ 

 

 Fyll ut skjemaet. 

Gitt: __________ kg 

Sikt                  Sikterest 

Ø    -           gram 

16    -  ________ g  

 8    -  ________ g 

 4    -  ________ g 

 2    -  ________ g  

 1    -  ________ g 

0,5    -  ________ g 

0,25    -  ________ g 

0,125    -  ________ g 

Slump    -  ________ g  

 

 

 

 

 Tegn opp 

kornfordelingskurven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gi beskrivelser. 

Fri kopiering av denne siden kun i sammenheng  

med Geoteknikkboka og Anleggsboka. 
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