
Naturgeografi Vandforløb  

Porøsitet og permeabilitet for forskellige sedimenttyper  
 
I forbindelse med dette forsøg skal der udfyldes en laboratoriejournal, som kan bruges til at 
begrunde jeres vurdering omkring grundvandsdannelse i jeres kommune. Journalerne skal ikke 
afleveres, men I skal sammen i gruppen udfylde de afsnit, som er markeret med en stjerne.  
 
Information om sedimenter:  
 
Sand er sedimenter, der har en diameter på ca. 0,06-0,5 mm. Kornene er ofte afrundede.  
Jord kan have mange forskellige udseender og egenskaber, men består af en blanding af både ler 
(meget fint), fint og groft sand, samt organisk materiale.  
Ler er meget fine sedimenter med en diameter på under 0,002 mm. Lerpartikler er ofte flade. 
 
Undersøg sedimentprøverne i et mikroskop.   
 
Materialer:  

 
● Sand/jord/ler-prøver af 50 gr. og 50 ml. (x 2), (som lerprøve benyttes tørret dekorationsler) 
● 3 måleglas,  
● vejeskål,  
● tragt,  
● kaffefilter,  
● vægt,  
● ur  
● rørepind 
 
Forsøgsopstilling og fremgangsmåde: 

 
Fase 1 (figuren til højre): 
 

1. Knus jeres ler- og jordprøve.  
 

2. Fold kaffefiltret og sæt det i tragten. Hæld 
sedimentprøven af 50 gr. i. 

 
3. Hæld 100 ml vand ned i tragten i en jævn 

bevægelse. 
 

4. Hold regnskab med det nedsivende vand i relation til tiden. Noter nedsivet vandmængde 
for hver 10 sek. 
 

Fase 2 (se figur på næste side): 
 
Sideløbende med fase 1, eller så snart gruppen er færdig med den, kan man gå i gang med fase 2. 

 
5. Fyld tre måleglas med  50 ml. af  hhv. jord, sand og ler.  

 
6. Efterfølgende hældes der 50 ml vand fra målebægeret over sedimenterne (skal gentages for 

alle jordtyper). 
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7. Rør vand og sedimentet forsigtigt sammen og 

lad sedimentpartiklerne bundfælle sig (ca. 30 
min). 

 
 

8. Når sedimentet er sunket til bunds, skal I måle 
hvor meget af glasset, der er fyldt med “rent 
vand” - denne volumen er tilsvarende til 
jordpartiklernes volumen ud af de 50 ml som 
sedimentet fylder på bunden af glasset.     

 
 
 

★ Resultater: 
 

9. Indsæt resultaterne fra fase 1 i et koordinatsystem, hvor tiden sættes ud af x-aksen – brug 
regneark og lav en graf. 

 
10. Beregn jordtypernes porøsitet (fase 2). Porøsiteten skal angives i procent, dvs. hvor stor del 

af jordartens volumen der i tør tilstand er fyldt med luft. 
 

  
 

★ Analyse 
 

11. Hvor meget vand er tilbageholdt i prøverne i fase 1 (markkapacitet)? 
 

12. Hvad kan vi, på baggrund af vores resultaterne, sige om sedimentprøvernes porøsitet og 
permeabilitet? 

 
 

 
★ Diskussion 

 
12. Diskuter resultaterne for de forskellige jordbundstyper i relation til hastighed for dannelse 

af grundvand, samt forurening af grundvandet.  
 

13. Hvilke usikkerheder og fejlkilder er der i forsøget? 
 
 

★ Perspektivering 
 

14. Hvad kan resultaterne fortælle os grundvandsdannelse i jeres kommune (kommunens 
jordbundsforhold taget i betragtning)? 

 


