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Förord 

Statens geotekniska institut framlägger härmed en redogörelse för verksam
heten under institutets första fem år. Konsnltationsvcrksamhcten, vilken icke 
torde röna något stön-e allmänt intresse - i varje fall icke i fråga om de tal

rikast förekommande rutinundersökningarna - är relativt kortfattat behandlad. 
Det största utrymmet har i stället ägnats åt forskningsverksamhcten. Kapitlen 
härom få dock betraktas blott s01n sammandrag i lättillgänglig form, vilka kunna 
intressera en vidare krets än de rena yrkesgeoteknikerna. Institutets publika

tionsverksamhet kommer nämligen att uppläggas så, att forskningsresultaten 
publiceras relativt utförligt på engelska språket i en särskild publikationsseric, 
benämnd »Proceedings of the Royal Swedish Geotechnical Institute», medan 
mer lättillgängliga sammandrag därav samt arbeten av undervisande och råd
givande natur publiceras på svenska språket i serien »i\1edclelanclen från Statens 
geotekniska institut». 

Föreliggande bok har sammanstäIIts av avdelningschefen Bernt Jakobson, 
vilken även står som författare till huvuddelen av boken. Kapitlet om cljup
dräneringsmetoden sammanfaIIer i stort sett med den av överingenjör "\Valter 
Kjellman publicerade artikeln i Teknisk Tidskrift (1948, I-I. 13); dock har 
teorien för djupdränering behandlats något utförligare. Kapitlet om några jord
artsfysikaliska problem har författats av fil. mag. L. Silfverberg. Kapitlet om 

foliekärnborren utgör den artikel, som publicerats av överingenjör Walter Kjell
man och civilingenjör Torsten Kallstenius i tidskriften Byggmästaren (1949, 
I-I. 16). I(apitlct om vingborren utgör i stort sett samma artikel so1n den, vilken 

publicerats av ingenjör Lyman Caclling i tidskriften Byggmästaren (1940, H. 16). 
Flera av de övriga kapitlen bygga på tidigare utförda sammanställningar och 
bearbetningar, vilka pit ett förtjänstfullt sätt utförts av civilingenjör Göte 
Aström. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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1. Kort redogörelse för institutets tillkon1st 

samt dess organisation 

Enär varje .byggnadsverk - hur enkelt det än är måste uppbäras av en 
grund, kan man anse, att geoteknik har förekommit lika länge som någon bygg
nadsverksamhet pågått. Denna geoteknik var givetvis till en början av allra 
enklaste slag, och de svårare problemen mötte man först, när man tvingades 
utnyttja sådan sämre byggnadsgrund, t. ex. slätter av lös lera, som man tidi
gare undvikit. 

I vårt land var det främst tillkomsten av järnvägarna med deras krav på 
rakare linjesträckning, som medförde, att även sådan sämre byggnadsgrund 
måste tagas i anspråk. Ett stort antal markgenombrott och skred föranledde 
tillsättandet av Statens järnvägars geotekniska kommission, vilken under sin 
verksamhet 1914-22 utförde den första systematiska, geotekniska forskningen 
i vårt land och vars arbete rönte berättigad uppmärksamhet även i utlandet. 
När kommissionen upphörde, inrättades i stället en geoteknisk avdelning vid 
Statens järnvägar. Denna - vilken som bekant fortfarande är verksam -
skulle tillhandagå Statens järnvägar med geoteknisk sakkunskap. Det dröjde 
ända till år 1936, innan nästa statliga verk, nämligen Väg- och vattenbyggnads
styrelsen, erhöll en geotekniker. Det visade sig emellertid mycket snart, att 
ytterligare personal måste anställas, och så småningom hade vid detta verk 
skapats en relativt stor geoteknisk avdelning. 

Geotekniska avdelningen inom Järnvägsstyrelsen utförde under <le första åren 
ett ganska omfattande forskningsarbete, men forskningen trängdes undan för 
undan mera i bakgrunden, allt efter som det löpande arbetet ökades, och tid och 
arbetskrafter för det direkta forskningsarbetet därigenom blevo allt knappare. 

Geotekniska avdelningen vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen saknade i 
regel helt anslag för forskning. (All personal utom avdelningens chef var till
fälligt anställd med lön från inkomster för utförda uppdrag.) Forskning kunde 
därför i stort sett endast utföras i den mån sådan erfordrades för läsandet av 
de aktuella, praktiska uppgifterna. 

Föruton1 den ovannämnda forskningen utfördes viss geoteknisk forskning 
vid de tekniska högskolorna samt av någon enstaka privat ingenjörsfirma. 
I utlandet ökade den geotekniska forsknings- och undersökningsverksamhetcn 
snabbt under 1930- och 40-talen. 

I mars 1943 föreslog utredningen rörande den tekniskt-vetenskapliga forsk
ningens ordnande inrättandet av ett statligt geotekniskt institut, varvid i sam-
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Fig. 1. Personalstyrkan vid Statens geotelmislca institut under åren 1944-1948. 

band därmed geotekniska avdelningen vid Väg- och vattcnbyggnadsstyrelsen 
skulle avvecklas. Avsikten härmed var dels, att elen geotekniska forskningen i 
vårt land skulle intensifieras, dels att samtliga statliga, byggande myndigheter 
skulle få tillgång till geoteknisk sakkunskap. Utredningens förslag föranledde 
proposition elen 8 oktober 1943, och genom riksdagens beslut den 17 november 
samma år inrättades Statens geotekniska institut från och med den I januari 
1944. 

Institutet arbetade till en början som en enda stor enhet, sålunda utan 
någon uppdelning i avdelningar. Någon nämnvärd forskning medhanns icke 
under de första åren. Anledningen härtill var dels, att personalstyrkan till en 
början endast räckte till för konsultationsverksamheten, dels att nyanställd 
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personal måste speciellt utbildas, innan den mera själYständigt kunde åtaga sig 
arbetsuppgifter. Dessutom togo till en början rent organisatoriska uppgifter 
viss tid i anspråk. 

Sedan den I januari 1947 är institutet uppdelat på tre avdelningar, näm
ligen forskningsavdelningen, konsultationsavde1ningen och maskintekniska av
delningen, varjämte finnes ett kansli. Avsikten är att viss rörlighet skall före
finnas hos personalen i fråga om de båda förstnämnda avdelningarna, och nyligen 
har chefsbyte skett dem emellan. 

Institutets organisation och dess ledande personal framgår av nedanstående 
schema. 

Överingenjör och chef (civilingenjör Walter Kjellman). 

Forslcningsavdelningen (chef: civilingenjör Bcrnt Jakobson). 
Fysisk-kemiska sektionen (chef: fil. mag. Lennart Silfverberg). 

Konsultationsavdelningen (chef: civilingenjör Sten Odenstad). 
(stf. » Göte Lindskog). 

Laboratorium (föreståndare: ingenjör Rudolf Karlsson). 

Maskinteknislca avdelningen (chef: civilingenjör Torsten Kallstcnius). 
(stf. » Henry Eriksson). 

Förråd (föreståndare: verkmästare Ragnar Edwardson). 

Kansliet (chef: kassör Evert Larsson). 

Institutets personalstyrka under femårsperioden framgår av fig. I. 
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2. Konsultationsverksa111heten 

Sedan geotekniska avdelningen vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen omor
ganiserats till ett fristående, statligt institut, har konsultationsverksamheten i en
lighet med Kungl. Maj:ts instruktion svällt ut från att tidigare ha omfattat 
endast Väg- och vattenbyggnadsstyrclsens verksamhetsområde till att omfatta 
samtliga statliga verk liksom även kommunala myndigheter och enskilda. 

En återhållande faktor i konsultationsverksamheten har varit nödvändigheten 
att giva personalen speciell, rätt omfattande utbildning och träning, innan den 
effektivt kan utnyttjas för praktiska arbetsuppgifter. Detta gäller särskilt den 
högskoleutbildade personalen, vilken kan sägas ha utgjort den s. k. flaskhalsen. 
I-Iärtill kommer, att personalomsättningen varit relativt livlig, enär många ut
nyttjat sin anställning vid institutet mera som en utbildning och slutat efter ett 
eller annat års tjänst. 

Dessutom ligger en svårighet däri att geotekniska undersökningar ofta äro 
av mycket brådskande natur, enär problem av geoteknisk art kunna uppkomma, 
medan ett byggnadsarbete pågår, och därvid fordra en mycket skyndsam lös
ning. l\fed hänsyn till personalutbildningen föreligga stora svårigheter att an
passa personalstyrkan efter den momentana arbetsbördan. 

Institutet har under den gångna femårsperioden utfört ett mycket stort antal 
fullständiga geotekniska undersökningar, omfattande fältarbete, laboratorieun
dcrsökning, uppgörande av borrningsritningar, beräkningar samt avgivande av 
utlåtande. Uppdragsgivarna ha dock i viss utsträckning själva utfört fältarbe
tet, medan institutet utfört den mera kvalificerade delen av undersökningen. 
Slutligen har ett stort antal uppdrag bestått i enbart uthyrning av borrmateriel. 

Fördelningen av uppdrag på olika slag av uppdragsgivare under den gångna 
perioden visas på fig. 2. Av figuren framgår, att totala antalet per år inkomna 
konsultationsuppdrag nedgått sedan år 1945. Emellertid har detta kompenserats 
av att uppdragens omfattning samtidigt ökat. På fig. 3 visas de totalt debi
terade ersättningarna, räknat per budgetår. I dessa äro inräknade institutets 
utgifter för den av institutet utförda djupdräneringen på det blivande storflyg
fältet vid Halmsjön åren 1947 och 48. 

Bland de utförda uppdragen, vilka uppgå till betydligt över tusentalet, kunna 
nämnas några större sådana, såsom undersökningar för Emåns reglering, jord
skred i Lidans dalgång vid Sköttorp, storflygfältet vid Halmsjön, Harsprångs
dammen och Lassens reglering. 

Den förstnämnda undersökningen avsåg den on1kring 1.5 mil långa sträckan 
av Emån mellan I:Iögsby och Fliseryd, varvid en omfattande borrning utfördes. 
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Pig. 2. Antal inkomna lwnsultationsuzJJJdray under åren 1944-1948 samt fördelninyi'n på 
olika slag av uppdragsgivare. 

Huvudproblemet gällde vallarnas täthet. Den tillgängliga jordens användbar
het som tätskikt prövades i ett antal utmed regleringssträekan utförda bas
sänger av jord. Dessa hade till det yttre formen av en stympad pyramid. Deras 
höjd var l.5 m och den inre arean 0.5 X 0.5 m:!. Tätskiktet låg på innersidan. 
Dess funktion undersöktes gen01n mätning av den hastighet, varmed i den inre 
volymen ihållt vatten läckte ut. Undersökningen gjordes under sommarhalvåret 
1946. Behållarna kvarstå, fyllda med sand, och avsikten är att läckageprov 
ånyo skola göras. 

Jordskredet i Lidan inträffade i februari 1046. Den geotekniska undersök
ningen, som omedelbart påbörjades, utfördes under elen närmaste tiden därefter 

avsikt att utröna risken för och lämpliga åtgärder mot fortsatta skred. 
Sedermera har en mera allmän och omfattande fält- och laboratorieundersök
ning utförts, främst i avsikt att fastställa relationen n1ellan därigenom erhållen 
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Fig. 3. Debiterade ersiittningar, räknat per budgetår, för ,utförda lwnsultationsuppdrag. 

skärhållfasthet och den skärhållfasthct, som låter sig berälrna m stabilitetsför
hållandena niirmast före skredet. Laboratorieundersökningen beräknas bliva 
slutförd sommaren 1949. En närmare redogörelse för utredningen kommer att 
lämnas i en särskild publikation. 

På det blivande storflygfältet vid Halmsjön ha mycket omfattande borrningar 
och andra undersökningar utförts. Dessa ha avsett att kartlägga de områden, 
inorn vilka lera förekommer, samt att bestämma, inom vilka områden åtgärder 
böra vidtagas till förhindrande av sättningarnas skadliga inverkan. Vid borr
ningarna har institutets nya s. k. foliekärnborr för upptagning av långa, sam
manhängande jordkärnor konunit till användning. Inom relativt stora områden 
har dränering ntförts med pappdräncr (s. k. djupdränering) för påskyndande 
av sättningarna. I samband härmed har markens kompressibilitet bestämts ge
nom laboratorieprov samt sättningsberäkningar utförts, varjämte omfattande 
sättningsmätningar skett, vilka fortfarande pågå. 

I fråga 01n I-Iarsprångsdammen ha endast laboratorieundersökningar utförts, 
men dessa ha varit av mycket stor omfattning. De ha avsett dels problem i sam
band med utförandet av tätkärnan, dels problem i avseende på elasticitetsegen-
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skaperna hos det stödjande materialet på dammens nedströms- och uppströms
sida. Undersökningarna för tätkärnan ha utförts för ett flertal olika material vid 
olika blandningsförhållanden och olika vattenhalt samt omfattat bestämning 
av skärhållfastheten vid olika normaltryck (friktionsvinkeln), vattengenom
släpplighet, packningsförsök m. m. Elasticitetsegenskaperna hos det använda 
stenmaterialet ha bestämts i den s. k. jättekompressometern, vilken beskrives 
i ett särskilt kapitel längre fram. Vidare ha vissa beräkningar utförts. I sam
band med utredningar angående jordens upphängning på betongskärmen i darn
mens mitt ha vissa undersökningar av asfalt utförts. En redogörelse för dessa 
lämnas i ett särskilt kapitel. 

Nedanför sjön Lossen i Ljusnan i Härjedalen projekteras en reglerings damm, 
ovan vilken sjön skall höjas omkring 20 m. I dammläget ligger en grusås, ge
nom vilken älven brutit sig en fåra. Problemet gäller bl. a. att bestämma lämp
liga försvarsåtgärder på dammens uppströms- och ne<lströmssida för att rninska 
läckaget och hindra underjordisk erosion. Fältundersökningen, s0111 planerats 
och letts av Örebro Elekh·iska A. B. i samråd med institutet, har med avbrott 
pågått flera år och pågår även sommaren 1949. Den består av bl. a. diamant
bergborrning, utförd av Svenska Diamantbergborrnings A. B., och seismisk un
dersökning, utförd av A. B. Elektrisk malmletning. Institutets bearbetning av 
undcrsökningsresultatcn utföres i intimt samarbete med statsgeologen Bror 
Asklund. 
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3. Översikt Över utförd och planerad 

forskning 

Som bekant får geotekniken betraktas som en ung vetenskap. Dock har 
under de senaste decennierna avsevärd forskning bedrivits inom området, varför 
emellanåt den uppfattningen framförts, att de olika geotekniska problemen 
nu i huvudsak skulle vara lösta, och att forskningen i fortsättningen skulle 
inriktas på mer eller mindre viktiga detaljfrågor. Denna uppfattning kan emel
lertid icke anses vara riktig. Fastän geotekniken passerat det förberedande sta
diet, återstå nämligen många viktiga problem att lösa. 

De problem, som för närvarande tilldraga sig det största intresset, torde vara 
frågan om de sekundära sättningarna och problemet att bestämma jordarters, 
främst lerors, skärhållfasthet. Vidare har man i a1It större utsträckning börjat 
intressera sig för lerornas uppbyggnadssätt el1er vad som i det följande benämnts 
»lerornas inre fysik». 

Institutets första forskningsprogram upptog följande forskningsuppgiftcr. 

I. Djupdräneringsrnctod. 
2. Apparat för skärhållfasthetshestämning. 
3. Jordtryck mot fasta väggar. 
4. Scdimentationsanalys. 
5. Geotekniskt kompendium. 
6. Geotekniskt kartotek. 
7. Geoteknisk nomenklatur. 
8. Grovkorniga jordarters elasticitetsegcnskaper. 

De tre förstnämnda forskningsuppgifterna ha till en början bekostats av 
medel från Statens byggnadsforskningskommitte. övriga forskningsuppgiftcr ha 
upptagits i den plan för forskningsverksamheten, som direktionen för institutet 
enligt Kungl. Maj :ts instruktion skall fastställa. 

Senare har genom beslut av direktionen institutet påtagit sig kostnaderna 
för det fortsatta forslrningsarbetet i fråga om djupdränering, samt intagit ytter
ligare följande undersökningar i forskningsplanen. 

9. Lerornas inre fysik. 
10. Jordborrmetodernas mekanisering. 
Il. Förhindrande av torksprickor i gyttjig lera under torrläggningsvallar. 
12. Åtgärder för säkerställande av stabiliteten hos torrläggningsvallar. 
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i\1cd anslag från Väg- och vattcnbyggnadsstyrclsen igångsattes sommaren 1948 
vissa försök att utnyttja atmosfärstrycket för åstadkommande av kompression 
av en lerterräng. Dessa försök avsågo dels användning av atmosfärstrycket så
som överlast i samband med djupdränering, dels en mera lokal kompression 
av lera närmast intill träpålar för erhållande av ökning av kohesionspålars 
bärighet. Dessa undersökningar ha medtagits i forskningsplanen under benäm
ningen 

13. Kompression av lösa marklager med hjälp av atmosfärstrycket. 
14,. Försök att öka bärigheten hos kohesionspåle av trä genom vakuum

metoden. 

Slutligen har i samband med konsultationsverksamheten eller på annat sätt 
framkommit behov av att lösa vissa mera begränsade forskningsuppgifter. 
Denna forskning har inom institutet benämnts »småforskning» och littcrerats 
särskilt. 

I detta kapitel lämnas en kortfattad sammanställning av de olika forsk
ningsuppdragcns omfattning samt problemställningen. I följande kapitel be
handlas de olika forskningsuppgiftcrna mera utförligt var för sig. 

1. Djupdränering. 

l\1:ed djupdränering avses här en metod att medelst i regel vertikalt ned
drivna dräner underlätta avgången av parvatten från en belastad jorclmassa 
med liten vattengenomsläpplighet, främst leror, för att därigenom påskynda 
kompressionen. Härvid erhålles samtidigt en ökning av markens skärhållfast
het, vilken sålunda kan medföra en ökad tillåten påkänning på marken. Djup
dränering kan alltså användas för två ändamål, nämligen antingen att på
skynda sättningsförloppet, så att efter ett byggnadsverks färdigställande inga 
skadliga sättningar uppkomma eller att öka markens bärighet. I båda fallen 
vill man i regel anbringa en överlast på marken för att snabbare erhålla en 
tillräckligt stor kompression. Metodens ekonomiska värde sammanhänger i 
mycket hög grad med utformningen av dränerna och möjligheten att snabbt 
anbringa dessa i marken. Vid metodens utexperimentering har man kommit 
i kontakt med snart sagt alla problem inom geotekniken. 

2. Apparat för skärhållfasthetshestämning. 

Skärhållfastheten får anses som markens viktigaste egenskap, ty det är den 
som i första hand bestämmer den tillåtna belastningen. Om rörelserna (sätt
ningarna) i marken skulle bliva otillåtligt stora, inträffar i regel ingen katastrof 
till skillnad mot om markens skärhållfasthet uppnås. Det är därför i högsta 
grad beklagligt, att man icke exakt kan bestämma jordarternas skärhållfasthet. 
Största svårigheterna uppkomma i fråga om leror, främst beroende på det kom
plicerade och ännu föga kända sambandet mellan parvattentryckets storlek och 
sättet för skärspänningens anbringande samt även andra faktorer, som inverka 
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på korntryck och porvattcntryck. Förhållandena vid leror bliva även betyd
ligt mera komplicerade än i fråga om de flesta andra 1natcrial beroende på de 
stora formförändringarna före brott. 

För närvarande finnes icke någon laboratorieapparat, där ett renodlat skär
spänningstillstånd råder. I en vanlig skärapparat känner man nämligen icke 
huvudspänningarnas storlek och riktning. Den vid institutet konstruerade skär
apparaten är avsedd att giva ett korrekt spänningstillstånd vid ren skärning, 
sålunda med två huvudspänningar numeriskt lika men av motsatt tecken. Appa
raten torde dock vara användbar endast vid små formföränclringar. Apparaten 
är även försedd med anordningar för utförande av vanligt treaxligt tryckförsök. 

3. Jordtryck mot fasta väggar. 

Den s. k. klassiska jordtrycksteorien behandlar endast de båda gränsvär
dena för jordtrycket, nämligen aktivt tryck och passivt tryck. Under en lång 
tid skilde 1nan icke på friktions- och kohesionsmaterial, utan i brist på när
mare kunskaper om lerornas hiillfasthetsegenskaper behandlades alla jordarter 
såsom rena friktionsma.terial. Utförda konstruktioner dimensionerades i regel 
för aktivt tryck, vilket torde ha varit fullt korrekt, enär det i regel rörde sig 
mn konstruktioner, som medgåvo en viss rörelse, så att det aktiva trycket 
kunde utbildas. 

Numera göras konstruktioner i regel betydligt styvare än tidigare; detta gäl
ler särskilt brobyggnader, i fråga om vilka man i stor utsträckning övergått 
från statiskt bestämda konstruktioner till de statiskt obestämda rambroama. 
I samband härmed har man delvis övergått till att räkna med det s. k. vilojord
trycket, vilket förutsätter fullständigt styv mur, cl. v. s. ingen sidorörelse alls. I 
verkligheten uppkommer givetvis alltid någon liten rörelse, vilken av många anses 
tillräcklig för att jordtrycket skall sjunka till i närheten av det aktiva. Med 
hänsyn dels härtill, dels till att storleken av Poissons tal i fråga om jordarter 
- varmed vilotryckets storlek intin1t sammanhänger - är föga känd, har man 
ansett det nödvändigt att närmare studera jordtryck mot fasta väggar. Pro
blemet har en stor ekonomisk räckvidd. På grund av de många inverkande 
faktorerna har man till en början måst begränsa problemet betydligt. Intimt 
med denna forskningsuppgift sammanhänger vad som nedan behandlas under 
punkt 8, nämligen grovkorniga jordarters elasticitetsegenskaper. 

Uppgiften har delvis bestått i samråd med Stockholms hamnstyrelse, vilken 
utför vissa intressanta försök med en 2 m hög 1nur, vilken är rörlig, så att 
jord trycket kan bestämmas som funktion av murens rörelse. Dessa försök torde 
komma att publiceras av Stockholms hamnstyrelse genom Statens kommitte 
för byggnaclsforskning, och de beröras icke vidare här. 

Institutets huvudsakliga arbete har hittills emellertid bestått i utredningar 
och försök att få fram en lämplig tryckdosa för jordtryeksmätning. Dessa för
sök redovisas i ett särskilt kapitel. I övrigt beröres icke problemet om jord
tryck ytterligare i denna publikation. 
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4. Sedimentationsanalys. 

Jordarternas kornstorleksfördelning har stor betydelse. Som bekant bestäm
mes den medelst siktningsanalys ned till den kornstorlek, som motsvarar den 
finaste siktens fria maskvidd eller ca 0.075 mm. Därunder 1nåste andra metoder 
tillgripas och då vanligen sedimentationsanalys. Avsikten var ursprungligen, att 
ett i hög grad automatiserat förfarande på optisk grundval skulle utarbetas. 
Tiden har emellertid icke medgivit några mera omfattande försök i detta av
seende, utan institutet har tills vidare gått in för en relativt allmänt använd 
metod, nämligen Andreasens pipettmetod, samt utfört vissa försök i anslutning 
till denna. Bland annat vill man i fråga om leror utsträcka undersökningen 
till att omfatta allt mindre kornstorlekar. 

Försöken beträffande sedimentationsanalys behandlas i det följande under 
kapitlet: »Några jordartsfysikaliska problem». 

5. Geotekniskt kompendium. 

Från många håll har framförts önskvärdheten av att ett relativt utförligt 
geotekniskt kompendium skulle publiceras på svenska språket, och institutet 
har därför upptagit denna fråga på sitt program. Detta kompendium skulle 
omfatta praktiskt taget allt institutets vetande. På grund av personalbrist 
ha planerna emellertid ännu icke kunnat förverkligas i annan mån än att insti
tutets meddelande nr 1: »Kortfattat kompendium i geoteknik» utgivits. Frå
gan kan nog icke heller anses vara lika trängande som tidigare, sedan ett fler
tal utmärkta publikationer utkommit på främmande språk. 

Denna forskningsuppgift beröres icke ytterligare i denna publikation. 

6. Geotekniskt kartotek. 

I institutets uppgift ingår att »kontinuerligt följa geoteknikens utveckling 
inom och uton1 landet». lVIed anledning härav sker en systematisk genomgång 
och katalogisering av praktiskt taget all geoteknisk litteratur. För katalogise
ringen användes ett speciellt för geoteknik uppgjort klassifikationssystem, vil
ket något beröres i ett följande kapitel. Det har nämligen visat sig, att de hit
tillsvarande klassifikationssystemen icke voro lämpliga i detta sammanhang. 
Av den geotekniska litteraturen har hittills genomgåtts de större tyska tid
skrifterna (fram till omkring år 1942), engelskspråkiga tidskrifter åren 1935-48 
samt nordiska tidskrifter 1935-48. Katalogiseringen av äldre litteratur t. o. m. 
år 1928 bygger på ett av professor emeritus Wolmar Fellenius utarbetat karto
tek, vilket denne välvilligt donerat till institutet. 

7. Geoteknisk nomenklatur. 

Avsikten är, att en enhetlig, svensk, geoteknisk nomenldatur, ansluten till 
utländsk sådan skall upprättas. Hittills har inom institutet uppgjorts en nomen
klatur för benämning av jordarter, vilken i viss utsträckning nu användes inon1 
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landet. Denna, vilken stöder sig på kornstorlcksfördelningcn samt halten av 
organiskt material, giver en entydig jordartsbenämning, när nämnda uppgif
ter äro kända. Någon sådan entydig nomenklatur har icke funnits tidigare. Den 
kommer möjligen i framtiden att kompletteras med några önskvärda ytterligare 
uppgifter i fråga 01n jordarterna. 

I fråga om nomenklatur har institutet varit i kontakt 1ned Tekniska nomen
klaturcentralen (TNC) samt även med Flygförvaltningen, vilken tagit initiativ 
till en nomenklatur för flygfält. För närvarande pågår inom institutet arbete 
med en ordlista för institutets eget behov, omfattande geotekniska termer på 
svenska, tyska, engelska och franska språken. 

Denna forskningsuppgift beröres icke ytterligare i denna publikation. 

8. Grovkorniga jordarters elasticitelsegcnskaper. 

Denna forskningsuppgift har ursprungligen uppkommit i samband med de 
stora jorddammsbyggena i vårt land. Det gällde till en början främst att be
stämma elasticitetsmodulen för stenfyllning av dels sprängsten, dels rnnda ste
nar. Av praktiska skäl var det nödvändigt att begränsa kornstorleken till vad 
som svarar mot makadam och singel, varvid ändock en relativt stor apparat 
måste konstrueras. Denna bygger på samma princip som kompressometern, 
varför apparaten in01n institutet benämnts »jättekompressometer». Apparatu
ren har senare förbättrats, dock med bibehållande av den ursprungliga idCn. 
Största svårigheten har legat i bestämningen av horisontaltrycket, vilket man 
måste känna för att kunna beräkna Poissons tal. Vid det sista utförandet av 
apparaten kan man även utföra skärförsök, varför n1öjlighet finnes till jäm
förelse mellan E, G och m. 

9. Lerornas inre fysik. 

Från att man ursprungligen inom geotekniken intresserade sig nästan enbart 
för jordarternas rent mekaniska egenskaper, har man sedermera - särskilt 
i fråga 01n leror - vid utforskningen av jordarternas olika egenskaper och 
uppträdande fenomen tvingats att mer och mer intressera sig för jordarternas 
inre uppbyggnad. }VIed anledning härav upptogs sommaren 1946 på institutets 
forskningsprogram en forskningsuppgift, vilken i brist på bättre namn kallades 
»lerornas inre fysik». 

Någon klar gräns mellan vad son1 skall falla under denna forskningsuppgift. 
och vad som skall räknas till annan forskning, har icke drngits. Arbetet har 
hittills omfattat vissa försök och utredningar i san1band med kornstorleksbe
stämning för de minsta partiklarna, lerors permeabilitet, elektrokemisk behand
ling av lera, elektroosmos, lerors jonaclsorptionsförmåga, dehydratiseringskurvor 
samt diverse hittills mera preliminära arbeten beträffande lersuspensioners 
tixotropi, lerpartiklars orientering i elektriska fält och tätheten hos det adsor
berade vattenhöljet omkring lerpartiklar. Dessa problem behandlas under kapit
let: »Några jordartsfysikaliska problem». 
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10. Jorclbornnetodernas n1ckanisering. 

En mycket viktig detalj vid utförande av geotekniska undersökningar utgör 
den använda borrmatericlen. l\Ian försöker konstruera sådan borrmateriel och 
använda sådana metoder, att de erhållna borrningsresultaten bliva i möjligaste 
mån objektiva och sålunda oberoende av vem som leder borrningsarbctet. Som 
ett led i denna strävan arbetar man på att i större utsträckning mekanisera 
borrmetoderna. Samtidigt härmed avser man, att mekaniseringen av borrme
toderna skall dels förbilliga borrningarna, dels göra dem mera effektiva. Under 
rubriken ovan har innefattats alla arbeten med förbättring av de olika bor
rarna för geotekniskt ändamål. Arbetet har hittills bestått i utexperimentering 
av s. k. foliekärnborr, varmed långa, sammanhängande jordkärnor kunna tagas, 
och försök med förbättrad typ av kannborr. Därjämte har utarbetats den s. k. 
vingbonen för bestämning av markens skärhållfasthet direkt i marken. 
Vidare ha vissa förändringar skett i fråga om kolvborren, och slutligen pågår 
konstruktion av en ny sonderingsapparat. 

11. Förhindrande av torksprickor i gyttjig lera under 

torrläggningsvallar. 

Uppgiften består i dels att finna en enkel bedömningsgrund för bestämning 
av lämpliga material till tätkärna i torrläggningsvallar med hänsyn till sprick
bildning vid torkning, dels att utfinna någon billig metod att reparera vallar, 
som läcka till följd av torksprickor. Uppgiften, som till stor del måste grunda 
sig på erfarenhet från utförda invallningar, torde kräva lång tid för sin lösning. 
IIittills ha vissa försök gjorts att sammanpressa torksprickor medelst en s. k. 
hoppande groda och medelst stavvibrationer. 

Denna forskningsuppgift beröres icke ytterligare i denna publikation. Den 
- liksom även den närmast följande - utföres i samråd med vissa lantbruks
ingenjörer. 

12. Åtgärder för säkerställancle av stabiliteten hos 

torrläggningsvallar. 

I torrläggningstekniken förekomma vissa utföranden av enkel pålning för att 
stabilisera torrfäggningsvallar på svag undergrund. Dessa metoder ha nödvän
diggjorts av att nämnda teknik arbetar under förhållandevis knappa ekono-
1niska villkor. De karakteriseras av att man på försök gör minsta 1nöjliga grund
förstärkning för att få marken att hålla. Uppgiften gäller här att söka medel 
att bedöma markens stabilitetsförhållanden med knappare säkerhetsmarginal, 
än som eljest är brukligt i geotekniken. Den nya vingborren har provats i detta 
sammanhang vid några torrläggningsvallar. Uppgiften befinner sig ännu på ett 
förberedande stadinm. 

Denna forskningsuppgift beröres icke ytterligare i denna publikation. 
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13. Kompression av lösa marklager med hjälp av 

atmosfärstrycket. 

Denna metod är avsedd att användas i samband med elen under punkt 1 
behandlade djupdräneringsmetoden, vilken i regel kmnbineras med överbelast
ning. Det är för att åstadkomma denna överbelastning, som man försöker an
vända atmosfärstrycket. Metoden är i princip mycket enkel. En tät hinna 
av något slag anbringas på markytan och med hjälp av en pump åstadkommes 
ett undertryck i marken därunder. Ett undertryck av exempelvis 700 mm Hg 
motsvarar en belastning på markytan av ett 4.s m tjockt gruslagcr n1ed volym
vikten 2 t/m3 • 

Ett första försök har utförts på en yta av 10 X 10 m2, varvid som tätande 
hinna användes en duk av plast. Största svårigheterna ligga i skarvning av 
hinnan samt ordnande av tätning invid kanterna. 

14. Försök att öka bärigheten hos kohesionspåle av trä 

genom vakuummetoden. 

Liksom vid föregående forskningsuppgift försöker man här genom sugning 
minska vattenhalten i lera. Emellertid användas icke några särskilda dräner, 
utan pålarna få själva tjänstgöra som dräner. J\fan har ansett detta möjligt, 
enär det endast är fråga om en minskning av vattenhalten i ett tunt lerskikt 
närmast intill pålarna. Härigenom får man en ökad skärhållfasthet hos nämnda 
lerskikt, och ett eventuellt brott kommer därför att ske ett litet stycke ifrån 
pålarna. J\ietoclen verkar sålunda som en ökning av påldiametern, enär ler
skiktet närmast pålarna kan anses höra samman med dessa. 

IIittills har ett försök i mindre skala utförts i naturen, dock icke med gott 
resultat. För närvarande pågå modellförsök i laboratoriet. 

15. »Småfo1·skning». 

S01n ovan nämnts har under ovanstående rubrik upptagits sådana s1närre 
forskningsuppclrag, som måst lösas under arbetets gång, delvis i samband med 
konsultationsverksamheten och vilka icke upptagits på det ordinarie forsk
ningsprograrnmet. Vissa av institutets större forskningsuppgifter ha börjat 
såsom sådana smärre undersökningar, vilka sedan svällt ut och upptagits på 
det ordinarie programmet. 

I denna publikation kunna icke beskrivas alla utredningar av forsknings
karaktär, som utförts inom institutet. I de följande kapitlen 0111 ifrågavarande 
forskning behandlas 

a. Sekundära sättningar. 
b. Utredning om lätt fyllningsmaterial. 
c. Sättningsmätning. 
d. Porvattentrycksmätning. 
e. Asfaltundersökning. 
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4. Djupdräneringsmetod 

När en mark av lös lera, mjäla, dy, torv eller gyttja belastas med t. ex. en 
vägbank eller !1ygfältsuppfyllning, uppkomma som bekant stora och långsamt 
fortskridande sättningar. Till följd härav kan det upprepade gånger, med några 
års mellanrum, bli nödvändigt att avstänga trafiken och ombygga vägbanan 
resp. rullbanan. Någon ekonomiskt rimlig metod att förhindra sådana sättningar 
finnes icke. Däremot föreligger en metod att för måttlig kostnad oskadliggöra 
dem genom att påskynda dem, så att de fullbordas, innan beläggning an
bringas. 

Princip för djupdränering. 

Sättningarna orsakas som bekant av att lasten komprimerar marken och 
denna kompression består huvudsakligen i vattenutpressning. Att sättning
arna gå så långsamt, beror på att det avgående parvattnet röner stort ström
ningsmotstånd på sin långa väg ut ur marken, vars porer äro mycket fina. 1\Ian 
kan sålunda påskynda sättningarna genom att skapa bättre utfartsyägar för 
det avgående yattnet, vilken metod benämnes djupdränering. För den skull 
anbringas i marken ett system av vertikala, tätt ställda dräner, som räcka från 

I 
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Fig. 4, Vattenutpressning 1.tr djupdränerad marlc. 

markytan till fast botten. En avgående vattenpartikel behöver då, såsom fig. 4 
visar, vandra endast en kort sträcka i leran, nämligen horisontalt till närmaste 
drän. Därefter förflyttar den sig utan nämnvärt motstånd först i dränen ver
tikalt uppåt till markytan och sedan i fyllningens understa skikt, vilket skall 
bestå av grus, horisontalt ut till fyllningens släntfot. 
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Teori för sättningens tidsförlopp. 

Antaganden. Den utarbetade teorien grundar sig på följande antaganden. 
1. Komprcssibilitcten är konstant inom belastningsintervallct. 
2. Permeabiliteten är konstant inom belastningsintcrvallet. 
3. Porvattenströmmens hastighet är direkt proportionell mot tryckfallet 

(Darcys lag). 
4. Porvattenströmmcn är horisontal ( J_ mot dräncrna), och allt det ur leran 

pressade parvattnet strömmar till dränerna. 
5. Pm·vattenövertrycket i dränerna är noll, cl. v. s. tryckfallct i dränerna för

summas i förhållande till tryckfallct i leran. 
6. Sättningen orsakas av enbart porvattcnutströmning. 
7. Horisontala snitt i marken bibehålla sig under sättningens gång hela tiden 

horisontala. 

Beteckningar. Följande beteckningar väljas: 

Konstanter: 
Belastning på marken .............................. q kg/cm2 

Dräncns radie r cm 
Dränavstånd L cm 
Dräncns vcrkningsradic ..... , ...................... . R cm 
Markens permeabilitet ............................. . k cm·1/kg s 

Markens kompressibilitet viv cm2/kg 

k "/I(onsolicleringskocfficient c\. == - cm- s 
,n, 

Lerskiktets tjocklek ............................... . 2II cm 

Oberoende variabler: 
Tid efter lastens anbringande ....................... . t s 

Polär koordinat (= avstånd från dräncentmm) (! cm 

Beroende variabler: 
ICorntrycksökning i marken ......................... a kg/cm2 

P01·vattenövertryck ................................ 1.t kg/cm2 

l(onsolideringsgrad (== momentan sättning i förhållande 
till slutsättning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 
P01·vattenströmmens hastighet ...................... v cm/s 

Av de beroende variablerna äro a och U beroende av enbart t, medan 1t och ·v 

äro beroende av så väl t som Q• 

Den slutliga sättningen blir 

mv q 2Il 
och den momentana sättningen 

1n\. a2H 
samt konsolideringsgraden 

U= o (1) 
q 
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Porvattenströmmens hastighet blir enligt Darcys lag 

3 'l.tV=k- .................................................. ~)
;, I? 

Den genom ett cirkulärt snitt på avståndet Q från centrum (se fig. 5) ström
mande vattenmängden skall vara lika med den porvattcnmängd, som utpressas 
ur jorden, belägen 111ellan en cirkel med radien R och en cirkel med radien !2· 
l\Ien den utpressade vattenmängden per tidsenhet är lika med sättningen per 
tidsenhet. Nämnda villkor ger sålunda ekvationen 

2 nev=n(R'-e') 1n,;: .................................. (3) 

Slutligen erhålles en ekvation av villkoret, att det totalt pålagda trycket inom 
en dräns verkningsarca skall vara lika med korntrycket inom samma area + 
+ porvattenövertryckct. Korntrycket är konstant över hela arean (på grund 
av antagande 7 ovan), medan porvattentrycket varierar med avståndet från 
dränen. Följande ekvation erhålles 

J( 

q :n: R' = <J :n: R' +I u 2 :n: I? d I? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 

' Av ekvation (2) och (3) erhålles 

2 I? k:: = (R' - I?') m,: ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

-Av ekvation (1) och (4) erhålles 
R 

q R 2 = U q R' + 2I u [! d I?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 

' Ur ekvation (5) löses u 

3 u _ (R' _o) m, 8a. 
2ig- (! ~ 2k8t' 

3 
u = (n 2 logo - _:L__ o2 + c)-1

- "_
' 2' 2 Cv d t 
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För(! ==r är u== 0 

R 2 log ,._.!.,.2 + C = O;
2 

l,, R"IC == -r-- - og r; 
2 

och 

- (R' Iog f2 - 2 (} ' + 2r' - R' Iog r) 2 ICv 3ai"C5 ............... . (8)u - 1 1 

Av ekvation (6) och (8) erhålles 

" 6 3 +q R 2 = U q R 2 +J.!.0 
d o (R' o logo - .!_ o

Cv cl t "'- ""- .;; 2 "' 

' 
+ -1 r·• o - R"• o log r) · 2 I;: .:; ' 

eller 
R 

ld 1~ " o •I
q R 2 = uq R 2 + - ~ R' rr log(} - R' (}" - (} + 

Cv o t _ 2 4 8 

' 
1'2 r;/ 02

+--R2 "-log,.. 
4 2 ' 

2 2
• " 1 8 u(R' R 3 rR r')qR·= UqR· + -- -log---R 1 +----. 

Cv d t 2 r 8 2 8 

~ .. . . r2 R2 r'1 .. •
Nu gores den approx1mationcn1 att -- - - forsummas vid sidan av 

2 8 

R' log R - ~ R'; det härvid begångna felet kan uppskattas till 1 %- Ekva-
2 r 8 

tionen reduceras sålunda till 

I 8 u (R' R 3 ")q= U q+-- -log---R·. 
Cv d t 2 r 8 

Nu är U q = a och sålunda fås 

3u l R' ( 3)R---- log--- =8t· 
q- 0 Cv 2 r 4 ' 

1R' ( R 3)--- log--- log(q-CJ)=t+D; 
Cy 2 r 4 

1 Denna approximation är ej nödYändig för den fortsatta beräkningen men underlättar givetvis 
denna. 
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Tid I månoder 

Fig, 6. Diagram för bestiinining av värdet g. 

l 
t=O IR'( 3)Rger D = - - - log - - - log q
a = 0 c\, 2 r 4 

.. 1R 
2 3)( R q. - - log - - - log --- = t; 

Cv 2 r 4 q - <1 

Nu är dränens vcrkningsområdc i verkligheten icke en cirkel utan en kvadrat.2 

Genom att sätta cirkelns och kvadratens yta lika erhåller man " R' = L2 och 
L:1 

R 2 = -. Vid insättning av detta värde och __q_ - 1 U erhålles 
;r,: q-6 1-

2 Cv t 

L' ( L 3)- log~--
:rr rV:rr 4.U=1-e , 

eller 

15 

ID 

5 

2 4 5·IO'S 
g 

t 
g.V=I-e , 

där 

3) mL2 ( Lm = -- lo()"--= - - ; och g=-.
2;r,: b1'V;r,: 4 Cy 

~ Biittre anslutning till cirkeln erhålles, om dri.inerna placeras i sick-saek enligl fig. 5, högra delen. 
Detta iindrar icke något i förhållandet mellan L och R. 
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Fig. 7. Diagram för bestämning av dränavståndet L. 

Enligt ovanstående ekvationer närmar sig sättningen asymptotiskt sitt slut
värde, liksom fallet är utan dräner. l\fan måste därför bestämma sig för att 
kräva, att sättningen skall uppnå en viss del av slutvårdct inom elen tid, som 
står till förfogande. Efter insättning av detta i ekvationerna kommer man 
till följande sätt att i praktiken dimensionera dränsystemet: om sättningen skall 
uppnå n % av slutvärdet inom T månader, uppsökes i fig. 6 det däremot sva• 
rande värdet g; med kännedom om detta samt markko,nstanten c,.. beräknar 
man m == g c\'; med kännedom om rn uppsöker man i fig. 7 en lämplig kom
bination av dränradie r och <lränavstånd L. 

Princip för temporär överbelastning. 

I fig. 8, som visar sättningen som funktion av tiden, betecknar OA den kurva1 

som skulle erhållas, om inga särskilda åtgärder vidtogos, oeh OB den kurva, 
som skulle erhållas, om enbart djupdränering anordnades. Båda kurvorna ha 
samma asymptot I-Il. Tydligen kan man icke genom enbart djupdränering 
helt förhindra sättningar efter beläggningens anbringande. 

Om man, sedan djupdräneringen oeh den permanenta bankfyllningen an• 
bringats, även pålägger en viss överbelastning, får man en sättningskurva OC, 
som är ännu brantare än OB oeh har en högre liggande asymptot III-IV än 
denna. Sedan sättningen följt kurvan OC till den punkt F, där kurvan skär 
asymptoten 1-11, tas överbelastningen bort och anbringas beläggningen. Där
efter skall teoretiskt ingen ytterligare sättning äga rum. Sättningskurvan blir 
sålunda OF Il. Eftersom i praktiken höjdläget hos asymptoten I-Il ieke kan 
exakt förutberäknas, vet man icke exakt, när överbelastningen skall tas bort. 
Man bör därför vänta därmed till dess sättningskurvan har nått en punkt G, 
som säkert ligger ovanför asymptoten. Överbelastningens borttagande kommer 
då att medföra en mycken liten oeh hastig svällning hos marken, vilken icke 
förorsakar några olägenheter. Sättningskurvan blir sålunda OFGD. 
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Fig. 8. Sättningsförlopp. I fig, till vänster: OA utan åtgärder; OB med dräner; OF-Il 1ned 
dräner och överlast 'Under exakt avpassad tid. I jig. till höger: OGD 

med dräner och överlast 1.mder längre tid. 

Ovan har försummats inverkan av beläggningens egenvikt på sättningsför
loppet. Om man emellertid saintidigt med den permanenta bankfyllningen an
bringar ett fyllningsskikt av samma vikt son1 beläggningen samt sedermera 
tar bort detta kompensationsskikt, efterhand som beläggningen anbringas, blir 
ovanstående resonemang riktigt, även om beläggningen är relativt tung. Det 
bör även påpekas, att vad som ovan kallats permanent bankfyllning givetvis 
skall inkludera sättningsvoly1ncn, cl. v. s. volymen mellan naturliga markytans 
läge, innan byggnadsarbetet påbörjats, och dess läge, sedan beläggningen an
bringats. 

Markförstärkning genom cljupclränering. 

Då en lera komprimeras, ökas dess hållfasthet. I vanliga fall har man ingen 
nytta härav, eftersom ingen nämnvärd kompression hinner inträffa, medan 
lasten påföres. Om leran icke redan har erforderlig hållfasthet, måste man så
lunda tillgripa förstärkningsåtgärder i form av pålning, tryekbankar e. d. Om 
djupdränering användes, hinner däremot en stor del av kompressionen med åt
följande hållfasthetsökning att ske under tiden, som lasten påföres. Detta inne
bär, att hållfasthetsökningen kan mer eller mindre fullständigt utnyttjas. Skall 
t. ex. en vägbank utläggas på en mark, som icke utan vidare förmår uppbära 
banken, påför man, sedan dränerna neddrivits, först fyllning till den största 
höjd, som marken bär. Därefter undersökes markens hållfasthet med vissa tids
mellanrum, och den fortsatta uppfyllningen sker med den hastighet, som håll
fasthetsökningen möjliggör. Liksom i ovan nämnda fall bör även här sättnings
volymen inräknas i den permanenta bankfyllningen, beläggningens egenvikt 
kompenseras medelst ett särskilt fyllningsskikt samt en viss överbelastning an
bringas. Den senare bör överstiga den största möjliga fram ticla trafiklasten på 
vägen, så att önskvärd säkerhet ernås. 

Storleken av elen hållfasthetsökning I':,,, hos en lera, som en lastökning l':,,o 
medför efter full kompression, är ej slutgiltigt utredd. Enligt Terzaghi är 

o., < !':,,, : l':,,o < 0.4 
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Fig. 9. Marlcförstärlcning för vägbank genom djupdränering och temporär överbelastning. 

och detta har hekräftats vid försök gjorda av institutet, vilka komma att publi
ceras så fort de slutförts. I varje fall är hållfasthetsökningen högst avsevärd. 

På fig. 9 visas med hel<lragna linjer en tvärsektion av en vägbank, som skall 
utläggas på ett lerlager, vilande på fast botten. Den för glidning åt höger far
liga glidytan har inritats på figuren. Om djupdränering anordnas, kommer tyd
ligen vägbankens vikt att framkalla en stor hållfasthetsökning i glidytans inre 
del och en liten hållfasthetsökning i dess yttre del. Ar detta ej tillräckligt för 
att förhindra markgenombrott, kan man till en början utlägga fyllningen i en 
provisorisk bank över glidytans yttre del, såsom visas med streckade linjer 
på fig. 9, och sedan en god hållfasthetsökning erhållits där, flytta in massorna 
i vägbankssektionen. 

Dräner. 

Ar 1936 publicerade Porter3 en del experiment med påskyndande av sättning
arna i finkorniga jordarter med hjälp av vertikala dräner, bestående av sand
fyllda borrhål. Sedermera har metoden ytterligare utvecklats, och under senare 
år har den använts på en del arbeten i USA.4 

Vid ungefär samma tid som Porter påbörjade dåvarande förste byråingen
jören W. Kjellman liknande undersökningar men med användande av andra 
slag av dräner. Den teoretiska härledningen av sättningens tidsförlopp (se 
ovan) visade, att i svenska jordarter avståndet mellan dränerna måste göras 
mycket litet. Fältundersökningar gjordes år 1937, varvid rör av träfibermate
rial användes som dräner. Snart blev det tydligt, att den nya metoden, som 
fick namnet »djupdränering», fordrade en annan clräntyp, billigare än träfiber
rör. En sådan drän, den handformade pappdränen, och en metod att driva 
ned den i marken uppfanns 1939. Sedan dess ha ett stort antal laboratorie- och 
fältundersökningar med djupdränering med denna drän utförts. 

Vid djupdränering beror en dräns effekt i hög grad på omkretsen av dess 
tvärsnitt men blott i lägre grad på storleken av dess tvärsnittsarea. Därför från-

3 Porter, 0. J., Studies of fill construction over mud flats including a description of experimental 
construction using vertical sand drains to hasten stabilization. Proc". internat. Conf. Soil Mech". a. 
Found. Engng. 1036 Vol. 1 s. 229-235. 

·
1 Mc Keever: Vertical sruid <lrains for acceleratiug and controlling ground settlements, Roads 

a. Streets 1946 Vol. 89 Nr 8 s. 72-78. 
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Fig. 10. Tviirselction av bandformig pappdriin; överst nuvarande, nederst 
eventuellt blivande typ. 

gicks den cirkulära tvärsektionen och antogs en handformad drän. En band
formad drän är i det nännaste lika effektiv som en cirkulär drän med samma 
omkrets, men elen har flera mycket viktiga fördelar framför denna. För det 
första är materialåtgången vid framställningen ringa. För det andra, eftersom 
både dess vikt och dess volym per längdmeter är liten oeh eftersom elen kan 
rullas på en trumma, är elen mycket lätt att handha. Detta betyder, att fram
ställningen kan ske helt och hållet i fabrik, varifrån clränerna billigt kunna 
transporteras till de olika byggnadsplatserna och stickas ned i marken med 
en maskin, son1 arbetar 1ned hög hastighet ungefär som en symaskin. 

Dränen är gjord av olimmad papp, något impregnerad med arseniksalt mot 
bakterier och mclaminharts för att öka dess våtstyrka. Vattengenomsläpplig
heten hos elen impregnerade pappen är 10-' a 10-0 cm/s (= 10-' a 10-" 
cm·1/kg s), sålunda mycket större än genomsläppligheten hos fet lera. Dränen 
är omkring 3 mm tjock och 100 mm bred. Den är försedd med ett antal inre 
längsgående kanaler, var och en med omkring 3 mm' area. Hittills har dränen 
tillverkats genom hoplimning av tre lager papp, (fig. 10 övre bilden) 111en fram
deles kommer den troligen att tillverkas av två lager (fig. 10, undre bilden). 
Dränens vikt är 0.2 kg/m. Dränen levereras från pappfobriken i sammanhäng
ande remsor, var och en 400 m lång och upprullad på en trumma. Dess pris 
är nu omkring 0A5 kr/m. 

Genom laboratorieförsök har konstaterats, att icke ens ett mycket högt ler
tryck mot dränen allvarligt minskar dess vattengenomsläpplighet i längdrikt
ningen. Antagligen beror detta på valvverkan i leran, tack vare vilken lerans 
tryck mot dränen blir mycket mindre mitt för varje kanal än mellan kanalerna. 
Provdräner, som preparerats varken med arsenik eller 1nelaminharts, undersök
tes efter att ha varit i 1narken i två år. Kanalerna voro fortfarande oskadade, 
om än något deformerade genom lerans vertikala kompression. Endast i övre 
delen av dränen kunde på utsidan en viss förruttnelse märkas. 

Den nu använda pappdränen beräknas ha samma dränerande effekt som en 
cirkulär drän med 2.5 cm radie. Den understa kurvan i fig. 7 kan sålunda an
vändas för pappdränen. Den översta kurvan i samma fig. kan gälla för de i 
U. S. A. använda sanddränerna, vilka bruka ha 18-22" diameter. En jämförelse 
mellan de båda kurvorna visar, att i vanliga fall en amerikansk sanddrän har 
smruna dränerande effekt som ungefär tre pappdräner. 

Metoden och maskinen för pappclränens tillverkning ha utexperimenterats 
under samarbete mellan institutet och Inlands Kartongfabrik i Lilla Edet. 
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Fi[f. 12. Siittningsförlopp hos 5 1n tjockt lers/,.,ilä (m\. = O..u cm'2/kg, k = 5 ,Jo-:-.cm4/s leg) 
m1der en last av 0.J5 kr11cm'2. 

Dränstickning. 

För att den bandfonniga dränens fördelar skola kunna till fullo utnyttjas, 
måste nedstickningen av dränerna i 111arken organiseras så, att ringa arbets
kraft kräves och hög arbetshastighet ernås. Principen för dränstickningen fram
går av fig. Il. l\'.Iaskinen består av en fyrhjulig vagn med en vertikal mast, 
som utgör styrning för ett vertikalt platt rör, kallat stickröret. En dränrulle 
placeras på vagnen, dränremsan dras från rullen uppåt längs masten, brytes 
över ett hjul vid mastens topp, går därifrån nedåt in i stickrörets övre myn-
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Fig. 13. Dränsticlwre för ?naximalt 5 1n stickdjup och 2 t neddrivningshaft. 

ning och fortsätter inuti stickröret till dcttas nedre mynning. När röret med 
remsan drives ned i marken, rör sig remsan också. över hjulet i toppen av mas
ten och rullar av från rullen i·magasinet. Når röret dras upp rör sig inte rem
san, och dess nedre del stannar sålunda kvar i marken. När rörets nedre ände 
har kommit upp ovanför markytan avskäres remsan och maskinen fortsätter 
framåt en sträcka lika med avståndet n1cllan <lränerna. Remsans rätta rörelse 
i förhållande till röret åstadkommes genom en 1natningsanordning, son1 är an
bringad vid den övre änden av stickröret. Den nedre änden är försedd med ett 
munstycke, som hindrar jorden att komma in i röret på nedvägen men tillåter 
dränremsan att lä1nna röret på uppvägen. 

Institutet har för närvarande två drånstickare av den beskrivna typen (fig. 
13 och 14). Den mindre av dessa har maximalt 5 m stickdjup och 2 t ncddriv
ningskraft. För den större åra motsvarande siffror 20 111 och 28 t. 

Erfarenheter. 

För första gången i praktiken användes djupdränering n1ed papp<lräner på 
den blivande storllygplatsen vid Halmsjön, där under 1947-1948 360 000 m 
drän ha neddrivits. Drändjupet är här 2-14 m och dränavståndet tills vidare 
1.25 m. :i\fed den stora maskinen har en högsta arbetshastighet av en drän var 
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Fi,q. 1.11• Dränsticlcarc för maximalt 20 m.. sticli.-djup och 28 t neddrirningskraft. (På bilden 
är masten iclcc monterad till full höjd, beroende på att största djupet 

till fast botten 'Var endast 14 m.) 

20:e sekund ernåtts; maskinens hittills bästa resultat på 8 h är 450 dräner. 
Medeltalen äro naturligtvis vida lägre, eftersom under den första säsongen myc
ken tid gick åt till experiment och utprovning. Ehuru bankfyllningen på Halm
sjöfältet ännu icke påförts till full höjd, ha på kort tid avsevärda sättningar 
skett. Den största hittills uppmätta sättningen är 79 cm (juli 1949). Mätningar 
göras i en stor mängd punkter, och resultaten komma att publiceras, så snart 
den väsentliga delen av sättningen skett. 

På platsen för det tidigare tilltänkta storflygfältet vid Viisby ha tvenne för
sök anordnats, det ena med och det andra utan djupdränering. I båda fallen 
var belastningsytan 30 X 30 1n2 och belastningsintensiteten 4.5 t/m2. I försöket 
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Fig. 15. Tviirscli:tion av stichrör. Fig. JG. Sticlaörets nedre del 
(munstycket). 

Fig. 17. Stora driinsticlcaren i arbete. 
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med djupdränering Yar clränavstånclet o., m och drändjupet 5 m. De erhållna 
sättningskurvorna visas på fig. 12. Den goda överensstämmelsen mellan den 
beräknade och elen observerade kurvan i försöket med dräner tyder på att 
beräkningsmetoclen bör vara riktig. En jämförelse mellan de observerade kur
vorna visar, att djupdräneringen mycket starkt påskyndat sättningsförloppet. 
Om dränerna hade gått igenom hela lerlagret, smn här är 13 1n mäktigt 1 hade 
deras inverkan givetvis blivit ännu mycket starkare (i så fall hade varje ordi
nata i kurvan från försöket med dräner blivit omkring 2.:; gånger så stor som 
nu). Försöksresultaten komma att publiceras fullständigare senare. 

Använclningso1nråclen. 

Djupdräneringsmetodcn tjänar som ovan nämndes tvenne ändamål, nämligen 
dels att öka markens bärighet och dels att oskadliggöra sättningarna. Den synes 
i normala fall bli väsentligt billigare än varje annan metod, som fyller båda 
uppgifterna, t. ex. pålning eller fyllning till fast botten. Däremot blir nog djup
dränering ofta dyrare än tryck.bankar, men eftersom dessa blott öka bärig
heten och icke oskadliggöra utan tvärton1 förvärra sättningarna, torde dock 
djupdränering vara att föredraga i vissa fall. 1-lven i fortsättningen komma 
troligen de största djupclräneringsarbetena att ske p/t flygfält. Ett annat an
vändningsområde är viktigare vägar och gator. l\Ietoden kan även användas 
för kajer, upplagsplatscr, industriområden etc. 
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5. Apparat för skärhållfasthetsbestämning 

I en vanlig skärapparat av exempelvis I(reys typ anbringas å jordprovet till 
en början ett visst normaltryck, vanligen vertikalt, varefter en horisontal skär
spänning påföres, vilken långsamt ökas, tills brott inträder. I-Iuvuclspännings
systcmet, som från början är vertikalt-horisontalt, vrider sig under försökets 
gång, allt efter som skärspänningcn ökar, så att elen största huvudspänningen 
vid brotts inträdande bildar en vinkel 1ncd horisontalen av 45° 1 vid kohesions
matcrial och 45° - cp/2 vid friktionsmatcrial. Dessutom ändrar sig summan 
av huvudspänningarna under försökets gång. Vid friktionsmaterial ökas denna 
summa betydligt; med hjälp av l\Johrs spänningscirkel (se fig. 18) erhålles lätt. 

att den största huvudspänningen blir Ur = u + r tg ( 45 + ; ) : 

1 
och den minsta all = o - r ( ,,) . 

tg 45 + t 
Vid kohesionsmaterial torde summan av de effektiva huvudspänningarna 

(korntrycken) i regel minska, vilket något utförligare behandlas nedan. 
Vid I(reys skärapparat är deformationen diskontinuerlig enligt fig. 19. I verk

ligheten sker emellertid en vinkeländring, allt efter som en skärspänning på
föres. Institutet har vid den inom institutet använda skärapparaten försökt att 
mera efterlikna verkligheten genom att vid nämnda apparat en kontinuerlig 
Yinkcländring åstadkommes (se fig. 20). 

Vid ingen av de hittills använda typerna på skärapparat erhålles ett fullt 
korrekt skärspänningstillstånd, vilket karakteriseras av lika stora huvudspän
ningar av motsatt tecken i enlighet med fig. 21. 

Statens kommitte för byggnadslorskning beviljade den 17 juni 1943 åt civil
ingenjör Walter Kjelhnan ett anslag på 10 000:- kr. för utexperimentering av 
förbättrad apparat för bestämning av skärhållfastheten hos lera. Den nya skär
apparaten skulle vara så beskaffad, att spännings- och defo11nationstillstånden 
i provkroppen i varje ögonblick vore homogena och kända. Till en början skulle 
provkroppen vara utsatt för enbart ett allsidigt, likformigt tryck, varvid por
vattenavgången skulle vara förhindrad. Därefter skulle påläggas ytterligare det 
spänningstillstånd, som benämnes »ren skjuvning» och som består av jämnt 

1 Hår förutsiiUes alt någon inre friktion ej förekommer i kohesionsmaterial. 
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Pig. 18. Spiinningsförhållanden vid slcärförsö/c i Kreys skärapparat; a. frilctionsmaterial, 
b. lwhesionsmaterial. 
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Ji'ig. 19. Typ av deformation i Kreys slcärapparat. 

V 
Fig. 20. Principen för den vid Statens geotekniska i11stitut va11lir1en använda skiir

apparaten och typ av deformation i denna. 
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.,. 
Fig. 21. Rent sldirspänuingstillstånd. 
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Fig. 92. Princip för den nya s!(ärapparaten. 

fördelade skärspänningar på fyra av provkroppens sidoytor. Apparaten skulle 
få den principiella konstruktion, som visas på fig. 22. Efter institutets tillkomst 
den 1 januari 1944 har arbetet med apparatens utformning utförts inom insti
tutet. 

Det visade sig snart, att den ena brytskivan (se lig. 22) kunde utbytas mot 
en fast punkt och att lasten behövde anbringas blott i en tråd, som går över 
den återstående brytskivan. l\ietoden att använda trådar frångicks dock ganska 
snart av följande skäl. 
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Pig. 2J, Anordning för kraftöi·erföriny till jordprovet. 

Vid stora deformationer skulle trådarna icke längre ligga i rät linje med mot
svarande sidoytor hos provkroppen, vilket skulle medföra, att spänningen i 
trådarna icke bleve lika stor som skjuvkraften. Endast genom att göra trå
darna mycket långa skulle man kunna i tillräcklig grad eliminera detta fel. 
I(onstruktionen sku11e därigenom bliva mycket skrymmande. Vidare borde an
ordningen helst vara så beskaffad, att de provet angripande krafterna enkelt 
kunna fås att växla riktning. Vill man av någon anledning göra upprepade 
försök med ett och samma lerprov, undvikes därigenom ommontering av provet, 
vilket är tidsödande och alltid skadar provet mer eller mindre. 

Det befanns lämpligt att ersätta de tre trådar, som gå från fasta pnnktcr, 
med kullager, av vilka ett sitter på en fast tapp, medan de båda andra rulla 
på mot respektive trådar vinkelräta, fasta rullbanor. Den fjärde tråden ersattes 
1ned en styv belastningsarm, vilken i motsats till tråden kan belastas även med 
en tryckande kraft. Enär denna anordning (speciellt rullbanorna), fordrar ett 
mycket noggrant utförande för att fungera riktigt, har en något modifierad, 
i fråga om utförandet mindre känslig konstruktion utarbetats. Såväl den fasta 
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Fig, 24. Anordning för kraftöverföring till jordprovet, Alternativt 'Utförande. 

tappen som rullbanorna ha där slopats. I stället har en av plattorna gjorts 
fast, samt leder anordnats mellan varandra närliggande plattor. De båda alter
nativa kraftfördclningsanordningarna visas i sammanställning på fig. 23 och 
24. Avsikten var från början, att båda dessa skulle tillverkas och experimen
tellt jämföras med varandra. Dock har endast anordningen med kullager till
wrkats (fig. 23). 

Provkroppcns dimensioner voro från början 60 X 60 X 60 mm. De ändrades 
sedermera till 43 X 43 X 100 mm, för att prowt skulle kunna utstansas ur 
de jorclprover med diameter 60 mm, som upptagas med nuvarande kolvborr. 
Provkroppcns längd ökades, bl. a. för att inflytandet av vissa ofrånkomliga 
skärspänningar mellan gummihuden och provet i ändytorna skulle minska. 

Som ovan anförts, skulle provet kunna utsättas för ett allsidigt, likformigt 
tryck. Detta åstadkommes genom att prov med belastningsanordning äro inne
slutna i en tryckklocka av järn, försedd med ett mindre observationsfönster. 
Som tryekmeclium användes luft. Klockan är dimensionerad för ett tillåtet inre 
övertryck av 10 kg/cm:!. 

Själva belastningsanordningen är placerad inuti tryckklockan, varigenom fel 
på grund av friktioner vid kraftgenomföringen genom väggen undvikas. Belast-
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Fig. ,?.). Schematis/,.· bild av nya skärapparaten. Överst till höger apparaten monterad för 
trcm:ligt tryckförsök. 

ningcn påföres medelst en längs en vågarm förskjutbar vikt. Vågarmen. som 
har _l_-sektion, är vid mitten ledat upphängd i apparatens stativ. I vågarmen 
är den ovannämnda belastningsarmen från provkroppcn fäst. På en vagn, som 
löper på vågbalkens flänsar, är skjutvikten upphängd. Vagnen kan medelst 
en skruv förskjutas längs vågarmen, varvid man kan åstadkomma antingen 
tryck eller dragning i belastningsarmen. Skruven drives av en elektrisk motor, 
som är belägen utanför klockan. I vågarmens båda ändar finnas gränsläges
strömbrytare, som bryta strömmen till motorn, då vagnen nått ettdera änd
läget. Belastningsanordningen är konstruerad så, att provkroppen kan belastas 
med en godtycklig skärspänning upp till ± O.;> kg/cm2

• Lasten kan ökas an
tingen kontinuerligt med någon av hastigheterna O.0:i. O.oo:i, O.ooo:i eller O.0000;; 
kg/cm2 per min. eller också stegvis på godtyckligt ~ätt. 

l\Iätningsanordningen, vilken automatiskt registrerar den uppkommande vin
keldeformationen hos provet i en ritapparat, är liksom belastningsanordningen 
inrymd i tryckklockan. Provets vinkeldeformation svarar mot vertikalrörelsen 
av vågarmens ena ände. Denna rörelse fortplantas medelst trådar, löpande över 
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Fi,q. 2G. Foto av nya slcärapparafl'n. Övre kåpan artafjen. 

trissor, till ett ritstift, som ligger an mot ett papper, -varvid 1 cm vertikal
rörelse av stiftet motsvarar en vinkcländring av 1/100 radian. En vinkeländring 
upp till 0.2 radianer kan registreras. Papperet drives av samma elektromotor. 
som manövrerar vikten på vågarmen, i en riktning vinkelrät mot stiftets rörelse
riktning. Vid kontinuerlig lastökning motsvarar I cm horisontalrörelse hos pap
peret en ändring av skjuvspänningen med O.02 kg/cm2• Vid stegvis lastökning 
rör sig papperet 1 cm på 4,00 min. vid lägsta hastigheten. Papperet kan belysas 
och är så placerat, att rörelsen kan avläsas under försöket. 

Genom en mindre anordning utöver dem, som erfordras för utförande av skär
försök, kan apparaten användas äYen för bestämning av hållfastheten hos ett 
för allsidigt likformigt tryck utsatt jordprov, som belastas med ett vertikalt 
tillsatstryck, positivt eller negativt, cl. v. s. ett vanligt s. k. treaxligt tryckför
sök. Detta tillsatstryck kan uppgå till maximalt ca 8.s kg/cm2, vilket innebär 
att skärhållfastheter på maximalt l.n kg/cm2 kunna bestämmas. 

På fig. 25 visas en schematisk bild av skärapparaten. Dess utseende framgår 
i övrigt av fig. 26 och 27. 

De hittills utförda försöken omfatta huvudsakligen kalibrering och utprov-
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Pi[!, 27. Sltärapparate11s lwruddelar, utlyfta ur l,·åpan; nederst råfJarmcn med belastninfjs
vilden, längst till höger delar tillhörancfo refjistreringsanordnin[!en. 

ning av apparaten. Till en början Yisade sig denna ha relatiYt stora friktioner; 
dessa, vilka huvudsakligen härrörde från registreringsanordningcn, n10tsvaradc 
en skärspänning i provet av ca O.013 kg/cm2• Genom Yissa ändringar i nämnda 
anordning ha friktionerna nu nedbringats till att motsYara en skärspänning på 
ca O.0023 kg/cm2. 

Vid konstruktionen av den nya apparaten har man stött på mycket stora svå
righeter, vilka ännu icke äro helt övervunna, och det är därför på nuvarande 
stadium för tidigt att yttra sig om huruvida apparaten kommer att infria de 
förhoppningar, som man ställt på densamma. 

Ett rent kohesionsmatcrial brukar ofta benämnas ett tvåfassystem, varvid 
elen ena fasen utgöres av porvattnct och den andra av kornskelettet. ]\fan 
måste sålunda skilja på spänningarna i parvattnet (här betecknade 1t.) och spän
ningarna i kornskelettet (här betecknade a). De senare benämnas ofta även 
korntryck eller effektiva tryck, enär enbart de orsaka deformationer. Porvatten
trycket orsakar icke någon deformation utan giver i stället upphov till en por
vattenström. Samtidigt härmed utjämnas emellertid porvattentrycket, varvid 
även korntrycket ändras och därmed följer sålunda sekundärt en deformation. 
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Vid ett skärförsök med kohcsionsmaterial blir enligt fig. 18 b elen största effek
tiva huvudspänningen 

a1 = a+, 
och elen minsta 

an==a-r. 

Om skärförsöket utföres vid förhindrad porvattenavgång, kan någon volyms
ändring av provet icke ske. 0111 materialet följer Hookes lag, innebär detta 
att summan av de effektiva huvudspänningarna förblir konstant och därmed 
även porvattentryeket (räknat sedan det yttre normaltrycket pålagts). Det i 
brottytan verkande korntrycket o blir då lika med det ursprungligen i provet 
verkande korntrycket, och skärförsöket bör giva ett korrekt värde på provets 
skärhållfasthet; (i vad mån detta värde överensstämmer med markens skärhåll
fasthet diskuteras icke här). 

Nu följer emellertid varken friktions- eller kohesionsmaterial Hookes lag. 
I fråga om friktionsmaterial visa försök av VV. ICjcllman,2 att vid anbringande 
av skärspänning på ett prov vid bibehå1lande av konstant huvudspännings
summa provet till en början komprimeras för att i närheten av brott-tillståndet 
övergå till svällning. I fråga om kohesionsmaterial ha några liknande försök 
ännu icke kunnat utföras, beroende på att någon härför användbar apparatur 
icke funnits. l\led all sannolikhet komprimeras emellertid ett kohesionsmaterial 
(därest por·vattenavgång tillåtes) vid utförande av ett skärförsök med konstant 
huvudspänningssumma. Därest någon porvattenavgång icke tillåtes eller om 
skärförsöket icke utföres så långsamt, att porvattentrycket ständigt hinner att 
utjämnas, kommer då parvattentrycket att öka och korntrycket att minska i 
motsvarande mån, allt efter som skärspänningen ökas. Detta bekräftas av för
sök utförda av Taylor.3 Dessa försök ha emellertid icke kunnat utföras vid kon
stant summa av de totala huvudspänningarna. Avsikten är att försök i nämnda 
avseende - vilka äro av mycket stort intresse - skola utföras i den nya skär
apparaten, vari mera exakta försöksbctingclser torde kunna erhållas. 

::: Kjcllman, ll'. ~Om undersökning UY jordarlel's deiormalionsegenskaper.» Tekn. Ts. \'. o. V. (l0 
(1936) H, 8 S, 85-90. 

3 Tffylor, Donald W. "Shearing strength determinations by undrained cylin<lrical compression 
tests with pore pressure measurements," Proc". 2. internat. Conf. Soi! l\Iech". a. Found. Engnd. 19'1,S 
Vol. 5 s. 45----'H>. 
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6. Tryckdosor för mätning av jordtryck 

Såsom framgår av det tidigare kapitlet »Översikt över utförd och planerad 
forskning», har institutet på sitt forskningsprogram upptagit frågan om jord
tryck mot fasta väggar. Detta arbete har hittills koncentrerats på uppgiften 
att få fran1 en Himplig tryckdosa. Avsikten år, att ett antal sådana tryckdosor 
sedan skola inbyggas i samband med utförandet av konstruktionsdelar, där jord
tryck förekommer, såsom brolandfästen och dylikt. Uppgiften har därför tills 
vidare begränsats till att omfatta en tryckdosa, s0111 ingjutes i en vägg, vilket 
innebär den förenklingen, att dosans höjd kan väljas 1ncra godtyckligt. 

Problemet att konstruera en tryckdosa lämplig för mätning av jordtryck har 
sysselsatt många personer och institutioner. I Sverige togs problemet upp till 
behandling i större skala i samband med byggandet av Midskogsforsens kraft
verk. Inga hittills utförda tryckdosor kunna enligt institutets mening anses 
fullt lämpliga för generellt geotekniskt ändamål. Antingen besitta de ej tillräck
lig noggrannhet eller ock är livslängden ej betryggande. 

För att ett tryck överhuvudtaget skall kunna mätas, fordras att en deforma
tion uppkommer. Största svårigheten i fråga om tryckdosor för mätning av 
jordtryck ligger i att deformationen måste hållas mycket liten, ty eljest ändras 
spänningsförhållandena i jorden i alltför hög grad, och 111an mäter därvid ett fel
aktigt jordtryck. Storleken av den största tillåtna deformationen blir givetvis 
beroende på vilken noggrannhet, som eftersträvas. Institutet har i detta avse
ende kommit till betydligt större fordringar än vad man i allmänhet ansett 
nödvändigt i utlandet. Detta spörsmål kommer emellertid icke att ytterligare 
beröras här utan upptages till utförligare behandling i en kommande publikation. 

Ett annat krav, som måste ställas på tryckdosan är, att den skall kunna fun
gera oklanderligt under en lång tid (många år). Vidare måste dosan vid n1ät
ning av jordtryck i grovkorniga jordarter ha en viss minimidiameter, så att 
icke alltför få korn komma att ligga an mot dosan; i fråga om stenfyllning torde 
det icke vara praktiskt möjligt att åstadkomma en lämplig tryckdosa. Slutligen 
bör dosans lock helst ha samma friktionsegenskaper som den vägg, vari dosan 
är ingjuten. 

En tryckdosas verkningssätt kan sägas vara antingen direkt eller indirelct. 
Vid den direkta metoden mätes antingen trycket i en i dosan innesluten vätska 
exempelvis medelst en manometer, eller också uppmätes deformationen hos 
dosan, varigenom trycket kan erhållas direkt. Vid den indirelda metoden alstrar 
man en motkraft, exempelvis genom inpressning av luft eller olja i tryck.dosan 
samt mäter trycket, när jämnvikt inträder. 
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Fig. 28. Tryckdosa t!fp Vattenfallsstyrelsen-NAF. 

Den direkta 111etoden är den vanligaste. Vid en direkt uppmätning av tryc
ket i dosan fordras, att man har ett slutet hydrauliskt system. Nackdelen här
med är, att tryckvätskan ständigt står under tryck, varför risk för läckage före
finnes, särskilt vid långtidsförsök, och härvid kunna otillåtliga rörelser i dosan 
uppkomma. Den största olägenheten ligger därvid i att man icke vet, vilka 
dosor, som visa korrekt värde, och vilka som äro felaktiga. 

På nämnda princip (slutet hydrauliskt system) stöder sig en av Vattenfalls
styrelsen-Nordiska Armaturfabrikerna konstruerad oljctryckdosa, vilken har en 
enkel konstruktion och dessutom enklast möjliga avläsning (fig. 28). 

Vid systemet att i stället mäta deformationen och med ledning av dennas stor
lek bestämma trycket anY~indcs antingen en dosa med styva ändytor och fjäd
rande mellanparti eller en dosa med fjädrande membran i styv ring. Det stör
sta problemet ligger i svårigheten att 1ned tillräcklig noggrannhet mäta de små 
rörelser, som det här är fråga om. De vanligen använda metoderna härför kunna 
indelas i: 

I. Il y cl r au l is k vägning. En liten rörelse hos t. ex. ett membran kan 
mätas genom iakttagelse av menisk-ändringen i ett rör med liten diameter. 
Härigenom skulle teoretiskt sett hur stor noggrannhet som helst kunna uppnås, 
1ncn fel uppkomma framför allt genom rörelser hos kärlen och vätskan på grund 
av temperaturvariationer. Dessutom bildas lätt gasblåsor utefter väggarna. 

II. El e le t ris lc a ni ii t 1n e t ode r. Dessa torde giva den största nog
grannheten genom att i regel förstärkning av impulsen lätt kan anordnas. l\Iät
ning kan ske på en mångfald olika sätt, av vilka följande kunna nämnas. 

C.K UIJÄMNANDEOLJ EfilJM LJÄDRAND_E....M_Ejy\_8RAN

I 
1 
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~LllLLM.åRKYTAN 

Fig. 29. Trycl.:.dosa typ TV. E. S. 
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Fig. ,JO. Tryclalosa typ Carlson. 

I 

a. Eleläriska motståndstråclar (strain gages). Detta är en numera vanlig 
metod, när det gäller att mäta töjningar och därmed spänningar. I regel torde 
man icke uppnå större kånslighet än 0.23 ,u, men vid laboratorieförsök har man 
med nämnda mätmetod lyckats uppnå en noggrannhet, som är betydligt större. 

Som exempel på tryck.dosor, grundade på denna metod, kunna nämnas lVES
dosan (Waterways Experimental Station, U. S. A.) och Carlson-dosan. Den 
förstnämnda dosans verkningssätt framgår direkt av fig. 29. Denna dosa torde 
giva en stor noggrannhet, men nackdelen är, att oljan i dosan ständigt står 
under tryck, varför en viss osäkerhet uppkommer i fråga om långvariga 1nät
ningar på grund av risken för Jäckage. 

Carlson-dosan (fig. 30), som i relativt stor utsträckning kommit till använd
ning i U. S. A., grundar sig på 1notståndsändringen i två slingor av pianotråd, 
av vilka den ena sträckes och den andra avspännes, när trycket på dosan ändras. 
Dosan har liksom föregående dosa en god noggrannhet, men lider av sainma 
nackdel som denna. Tryck.mediet är i detta fall kvicksilver i stället för olja. 

(3. l(apacitiv 1niitning. :\Ietoden grundar sig på att en elektrisk kondensators 
kapacitet ändras med avståndet mellan plattorna och med dielektricitetskon
stanten i mediet mellan plattorna. l\Ietoden är noggrann, men svårigheter upp
komma på grund av att plattorna måste vara ytterst väl bearbetade och nog
grant parallella. En tryckdosa av denna typ har föreslagits av doeent C. I-I. 
Johansson i samband med elen vid byggandet av l\Iidskogsforsens kraftverk 
tillsatta jorddammskommittens arbete. Vid denna tryckdosa användes som 
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Fig. 31. Tryclcdosa enligt Cement- och Beton[Jinstitutet. 

mellanlägg mellan plattorna glimmer, vilket rnatcrial ändrar sin dielektricitets
konstant vid tryck. En ändring sker emellertid även med fuktighetshalten, var
för tryckdosan blir mycket fuktighetskänslig. 

y. Inclulctiva metoder. Dessa metoder kännetecknas av hög känslighet. Induk
tionen i en spole kan ändras gcnmn att en järnkärna förskjutes i spolen eller 
genom att storleken av ett luftgap i en fast järnkärna ändras av mätrörelscn. 
l\Ian kan även använda ömsesidig induktion genom att en strömförande spole 
rör sig i förhållande till två fasta spolar, av vilka den ena är lindad i högervarv 
och den andra i vänstervarv. 

På sistnämnda princip stöder sig Cement- och Betonginstitutets tr;,;clalosa 
(fig. 31), vilken konstruerats för mätning av tryckfördclningen under en betong
platta, vilande på lera och utsatt för en punktlast. )\ven geotekniska institutets 
nya tryckdosa grundar sig delvis på denna princip. En av Tekniska Röntgen
centralen konstruerad tryckdosa baserar sig på den starka ändringen i det 
magnetiska flödet vid variationen av storleken hos ett smalt luftgap i en järn
kärna. 

STÖDKI ACK 

I 

L· EDNING TILL MARKYTAN 

Fiu. 32. Tryclcdosa typ Schaefer. 
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Pig. 33. Tryclcdosa typ Goldbeck. 

III. A kust is k 1n c t o d. En pianotråd är spänd 1ncllan två hållare. På 
elektromagnetisk väg försättes tråden i svängningar, vilka i elektromagneten 
på induktiv väg giva upphov till en växclspänning, som kan överföras till för
stärkare och oscillograf eller enkel hörlur. i\Icd hjälp av en annan sträng, som 
spännes med skruv och graderad skala, kan nutn avlyssna svävningarna och här
igenom få mycket noggrann inställning. På denna princip grundar sig Schaefer
dosan, vilken främst kommit till användning på den europeiska kontinenten 
(fig. :32). En nackdel med metoden är, att strängen ständigt h:Ulcs spänd, ·vilket 
kan inverka på långtidsresultaten, genom krypningar i strängens infästningar. 

Vid elen indirekta metoden alstras, såsom ovan nämnts, ett visst mottryck, 
vilket stegras, tills jämnvikt inträder, varvid trycket avlåses. Även vid denna 
metod fordras en viss rörelse hos tryckdosan för att man skall kunna konsta
tera1 att 1nottrycket uppnått värdet på det n1ot dosan verkande trycket, och 
man kommer sålunda också vid denna metod i viss mån in på problemet att 
mäta små rörelser, fastän det här är tillräckligt att kunna konstatera, att en 
mycket liten rörelse inträffat. Ju mindre denna rörelse kan hållas, desto, nog
grannare blir dosan. En olägenhet vid de indirekta metoderna är, att en sådan 
rörelse uppkommer för varje gång man vill mäta trycket, vilket n1ed tiden kan 
ändra trycket mot dosan. 

l\Iottrycket alstras såsom ovan angivits i regel genom att luft eller olja pres
sas in i dosan. Rörelsen i dosan observeras vanligen 1nedelst ett elektriskt kon
taktbrott, såsom fallet är med den väl kända Goldbeck-dosan (fig. 33). Nack
delen härmed är emellertid, att det fordras en relativt stor rörelse, för att kon
taktbrott skall inträffa. Kontaktfel kunna dessutom uppstå genom oxidation

1 

smuts- och slaggbildning m. 111. Andra tryckdosor, som stödja sig på samma 
princip, ära en av Slcånslca Cementgjideriet konstruerad tryckdosa n1ed tre kon
takter samt en tryckdosa enligt Detig, där tryckplattan ligger an mot en ring
formig kontakt. 

Inom institutet har tidigare konstruerats en tryckdosa, bestående av två 
relativt tunna plattor, som ligga an mot varandra, varvid den ena är försedd 
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Fiy. 84. 1'ryclalosa typ Statens yeotelmiska institut. 

1ncd ett system av rännor, fyllda med olja. Oljan fyller även ett till dosan 
anslutet rör och slutar i ett kapillärrör. När trycket skall mätas, anslutes till 
detta kapillärrör ett lufttryck, som långsamt ökas, tills minisken i kapillärröret 
börjar att röra sig. Det har emellertid visat sig svårt att få systemet absolut 
tätt. 

Institutets nya tryckdosa. Denna, som visas på fig. 34 och 35, baserar sig 
på en direkt metod för uppmätning av jordtrycket medelst ett slutet hydrau
liskt system med användning av en vanlig bour<lonmanometcr. Som tryck
medium användes olja, och dosan är sålunda i princip mycket närbesläktad 
Vattcnfallsstyrclsen-NAF:s dosa. Den väsentliga skillnaden gentemot denna 
är, att man medelst en extra mätanordning på induktiv väg noggrant kan be
stämma rörelsen i dosan och därmed avgöra vilka tryckdosor, som visa korrekt 
vårde, vilket har stor betydelse särskilt vid långtidsmätningar. }\'löjlighet finnes 
sålunda att kontrollera oljevolymen, och vid behov kan denna justeras. En 
annan olikhet är, att fjädringen hos dosan icke ligger i dess lock, vilket i stället 
gjorts styvt, utan i väggarna, vilka för ändamålet försetts med ursvarvningar. 

Ett visst fel erhålles vid temperaturvariationer med hänsyn till därmed föl
jande volymsändringar hos oljan relativt kärlet, men genon1 att oljemängden 
väljes tillräckligt liten, anses felen på grund härav bliva små. 1 dosan äro in
lagda mellanlägg, som skola begränsa rörelsemöjligheten hos dosan, så att denna 
icke skall »överbelastas» 1 även om oljetrycket helt skulle försvinna. 

Genom att giva oljan i dosan ett visst initialtryck kan man minska dosans 
rörelser. Fig. 36 visar rörelsen orsakad av centrisk punktlast vid olika initial
tryck. 

Dosan borde helst kalibreras för ett mot locket Yerkande vätsketryck. Då 
man emellertid funnit, att dosan giver samma utslag för en punktlast som för 
en lika stor ringformig last liksom även för en excentrisk last, bör man lika väl 
kunna kalibrera dosan för en punktlast, vilken därvid omräknas till ett mot 
dosans area svarande jämnt fördelat tryck. Resultatet av en sådan kalibrering 
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Fig, 36. Kalibrering av tryckdosan i jig. 34. Rörelse hos doslocket för anbringad punlälw;t 
vid olika initialtryck ( »tryck vid 0-last») hos oljan. 
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Fig. 38. Kalibrering av tryckdosan i fig. 34- för jordtrych (dosan inbäddad i sand). 
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visas på fig. 37. Som framgår av denna, är ökningen av det å dosans mano
meter avlästa trycket endast föga beroende av dosans initialtryck. 

Dosan har därefter provats inbäddad i sand i den s. k. jättekompressometcrn 
(vilken är beskriven i kapitlet om grovkorniga jordarters elasticitetsegcnskapcr). 
Resultatet av en sådan provning visas på fig. 38, vilken angiver det genom 
tryckdosan erhållna trycket i procent av det pålagda trycket som funktion av 
det pålagda trycket. Härvid har tryckdosans värde bestämts medelst kalibrc
ringskurvorna i fig. 37 och det pålagda trycket medelst den till kompressome
terns domkraft hörande manometern (se ovannämnda kapitel). 

Genom val av lämpligt initialtryck torde felet i bestämningen av jordtrycket 
kunna hållas inom några få procent. Tryck.dosan är fortfarande under ut
provning. 
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7. Kartotek Över geoteknisk litteratur 

För att en forskningsinstitution skall kunna bedriva sin verksamhet effektiYt 
och snabbt, krävas möjligheter att utan alltför omfattande sökande finna littera
tur inom olika specialområden. Som hjälpmedel härför användas i allmänhet 
litteraturkataloger i form av kartotek. Sådana finnas på fack.biblioteken, men 
ur flera synpunkter är det fördelaktigt för en forskningsinstitution att ha ett eget 
litteratmkartotek. Detta kan då vid utarbetandet anpassas till att omfatta 
enbart litteraturen inom det egna verksamhetsområdet, vilket i hög grad under
lättar litteratursökandet, och kan göras precis så detaljerat, som önskvärt iir. 
Dessutom är det en fördel att ständigt ha kartoteket nära till hands. 

Vid Statens geotekniska institut, vars främsta uppgift är att bedriva geotek
nisk forskning, ansågs det därför redan vid institutets start r1r 1944 som en syn
nerligen viktig arbetsuppgift att upprätta ett så fullständigt kartotek son1 möj
ligt över tillgänglig geoteknisk litteratur. Detta mycket omfattande arbete på
börjades för ca tre år sedan. Föreliggande redogörelse avser att ge en liten 
orientering om kartoteket och det använda systemet för iimnesklassificering av 
litteraturen. 

Kartotekets omfattning. 

Kartoteket är avsett att omfatta så mycket som möjligt av den geotekniska 
såväl äldre som nyare litteraturen på germanska och romanska språk, i första 
hand nordisk, tysk, engelsk, amerikansk och fransk litteratur. I kartoteket 
skall registreras icke enbart böcker, tidskrifter och publikationsserier utan även 
särtryck, kompendier, avhandlingar, patcntskrifter m. m., som äro av intresse 
för den geotekniska vetenskapen. Kartoteket skall efter hand kompletteras med 
nyutkommande litteratur, så att det alltid är fullt modernt. 

Sedan arbetet påbörjades har i genomsnitt en person varit sysselsatt med det
samma under ca 2 år. I kartoteket har vid början av år 1949 registrerats ca 
2 000 olika arbeten. Det sammanlagda antalet kort är ca 5 000. 

Grundplåten till kartoteket erhölls genom en donation av professor Wolmar 
Fellenius, som skänkte sin katalog över geoteknisk litteratur till institutet. Denna 
katalog föreligger i form av lösa blad med anteckningar över ca 600 geotekniska 
böcker och artiklar från äldsta tid frarn till och med år 1928. i\Ied ledning av 
dessa anteckningar utskrevos kartotek.kort, varigenom institutet relativt snart 
fick en värdefull katalog över äldre geoteknisk litteratur. 

För att kartoteket så snart som möjligt skulle bliva till nytta för forskningen, 
som framför allt har behov av nyare litteratuF, vidtog efter genomgången av 
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Ske m p ton, Alec Westley 
A Slip in the West Bank of the Eau Brink Cut, 
J. Inst. Civ.Engrs. 1945 Vol. 24 Nr 7 s. 267-287. 

52,lbclf + 52,3bclf + 231,l 

T. 

Fig. 39, Exempel på lcort i författar- och titellwtalogen. 

professor Fellenius' anteckningar arbetet med katalogisering av litteratur efter 
år 1928. Därvid togs i första hand de större tyska tidskrifterna, vilka behand
lats fullständigt för tiden efter år 1928. Sedan har arbetet fortsatt med senare 
årgångar av amerikanska, engelska och nordiska tidskrifter. Dessutom ha åtskil
liga publikationsserier delvis genomgåtts och ett stort antal in- och utländska 
patent katalogiserats. 

Kartotekets indelning. 

Kartoteket, vilket utgöres av kort i det internationellt antagna formatet för 
kartotekkort 75 X 125 1nm, består i likhet med vanliga bibliotekskataloger av 
en alfabetisk författar- och titelkatalog samt en systematisk katalog. I huvud
sak äro katalogerna uppgjorda enligt vanliga biblioteksregler. I författar- och 
titelkatalogen finns sålunda i regel ett kort för varje skrift eller uppsats. Kor
ten äro ordnade i alfabetisk följd efter författarnamnen eller, om författare icke 
är angiven, i allmänhet efter första ordet i arbetets titel. Den systematiska kata
logen är ett sakregister, i vilket kort på arbeten behandlande ett och samma 
ämne samlats i en grupp med en klassifikationsbeteckning enligt nedan be
skrivna klassifikationssystem. Va.rje arbete har en eller flera klassifikations
beteckningar och kan sålunda ingå i en eller flera ä1nnesgrupper i den systema
tiska katalogen. Den systematiska katalogen är den för forskningsverksamheten 
viktigaste av katalogerna. 

I fig. 39 visas exempel på ett kort i författar- och titelkatalogen gällande en 
tidskriftsuppsats. Överst står namnet på författaren, därunder nppsatsens titel 
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231,1 
S k e ro p t o n, Alec i/estley 
A Slip in the V/est Jlank of the Eau Jlrink Cut. 
J. Inst.Civ.Engrs. 1945 Vol.24 Ur 7 s.267-287. 

s. 272-277. 5s. 
Skärhållfasthet vid olika normaltryck dels efter kon
solidering, dels vid förhindrad vattenavgå~g. 

T. 

Pig. W. &.t'cntpel på kort i den :mstematislw katalogen. 

och därunder, var uppsatsen kan återfinnas, tidskriftens namn i internationell 
förkortning, årgång (årtal), häfte och sidnummer. Till vänster mittpå kortet 
äro uppsatsens klassifikationsbeteckningar angivna (för bibliotekstekniskt ända
mål). Bokstaven längst ned till vänster på kortet ger anvisning på det biblio
tek, hos vilket tidskriften kan lånas. 

Fig. 40 visar ett av de tre korten i den systematiska katalogen för samma 
uppsats. Längst upp till höger står klassifikationsbcteclmingen lätt synlig vid 
bläddring i katalogen. Därunder följa uppgifter om författare, titel och tid
skrift, uppställda på samma sätt som på författarkortct. Under tidskriftsbe
teckningen anges, på vilka sidor det av klassifikationsbeteckningen definierade 
ämnet behandlas samt på samma rad det sammanlagda antalet sidor om samma 
ämne. Därefter kommer ett koncentrerat referat av dessa sidor. Som på förfat
tarkortet står biblioteksbeteckningen längst ned till vänster. 

Klassifikationssysteinct. 

Med hänsyn till samarbetet med andra institutioner och bibliotek, särskilt 
utländska sådana, hade det varit värdefullt, om det redan vedertagna interna
tionella decimalklassifikationssystemet (DK-systemct) kunnat användas för 
klassificering av geotekniken. Institutet fann dock detta system mindre lämp
ligt, främst därför att geotekniken där är uppdelad på ett flertal olika avdel
ningar samt att den redan gjorda indelningen av vissa geotekniska problen1 
icke motsvara. nyare betraktelsesätt. Av denna anledning har institutet upp-
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gjort ett eget klassifikationssystem, varvid DK-systemet i vissa avseenden 
tjänade som mönster. 

Vid utarbetandet av det nya klassifikationssystcmet försökte institutet att i 
största möjliga utsträckning göra detta enkelt, logiskt uppbyggt och överskåd
ligt, för att det skulle bli lätt att använda stl.väl vid klassificeringsarbetet som 
vid sökandet efter klassifikationsbeteckningen för ett visst ämne. Ett absolut 
krav var vidare, att det skulle medge rika möjligheter till senare påbyggnad för 
att kunna anpassas efter geoteknikens framtida utveckling. De här nämnda kra
Yen synas ha kunnat i huvudsak uppfyllas utom i avseende på den logiska upp
byggnaden. Det visade sig nämligen vid användningen av systemet, att kraven 
på logisk uppbyggnad och praktisk användbarhet ibland icke gingo att helt 
förena. 

I fråga om beteckningar på de olika avdelningarna i systemet hade man att 
Yälja mellan de två vanliga teckenserierna, sifferserien och bokstavsserien, eller 
en kombination av båda. Sifferserien föredrogs framför bokstavsserien, därför att 
beteckningarna blevo lättare att uttala och hålla i minnet. Dessutom ansågs 
det lämpligare att använda siffror, då antalet av sihäl huvud- som underavdel
ningar i systemet var högst tio. Dock kommo icke uteslutande siffror att an
vändas. För viss underindelning, som närmare framgår nedan, nyttjas bokstäver 
med hänsyn till tydligheten. 

Nedan återges först klassifikationssystemcts huvudavdelningar. Geotekniken 
indelas i 

0. Allmänt om geoteknik. 
l. Jordarternas sammansättning och inre fysik. 
2. Jordarternas allmänna egenskaper (inkl. laboratoricapparater för bestämning 

av dessa samt hjälpapparater på laboratoriet). 
3. l\Iarkundersökningar. 
4. Jordtryck mot väggar o. cl. samt därmed sammanhängande deformations

och stahilitetsproblcm. 
5. i\Iarkstabilitct, pålbärighct. 
6. Deformationer (sättningar m. m.), skakningar i marken, tryckfördelning i 

marken. 
7. Åtgärder mot skred och sättningar (inkl. grundläggningsmetodcr och sätt att 

täta marken). Beräkningar se 4,-6. Åtgärder vid under 9 nämnda problem 
samt speciella åtgärder vid skakningar i marken se resp. problem. 

9. Erosion, grundvatten-, flytjords- och tjälproblem, jordens motstånd 1not be
arbetning, bergtryck och andra geotekniska frågor i samband med berg samt 
andra speciella problem. 

Varje sådan huvudavdelning indelas i tio underavdelningar och vissa av under
avdelningarna i sin tur i tio underavdelningar. Ett stort antal av underavdel
ningarna äro dock vakanta. 

Med hänsyn till utrymmet kan den fullständiga indelningen av huvudavdel
ningarna icke återges här. Son1 exempel nämnes endast undcrindelningen av 
huvudavdelning 2. 

57 



2. Jordarternas allmänna egenskaper (inkl. laboratorieapparater för bestäm-
ning av dessa samt hjälpapparatcr på laboratoriet). 

20. Allmänt. 
21. Kapillaritet. 
22. Permeabilitet. 
23. Samband mellan spänningar och deformationer (inkl. konsistens och 

tixotropi). 
230. Allmänt. 
231. Skärhållfasthet. 
232. Konsistens. 
233. Tixotropi. 
234. Kompressibilitet utan sidoutvidgning. 
239. Andra samband mellan spänningar och deformationer. 

28. Hjälpapparater på laboratoriet. 
29. Övrigt. 

Efter mönster av DK-systcmet kan man kalla ovanstående beteckningar, i 
vilka som synes ingå högst tre siffror, för huvudtal. I institutets klassifikations
system förekommer dessutom en motsvarighet till DK-systemets anslutningstal. 
De benämnas här anslutningstccken, eftersom de omfatta både siffror och bok
stäver. Anslutningstecknen fogas till vissa i klassifikationssystemet särskilt an
givna huvudtal för att i vissa avseenden precisera ämnet. Två olika slag av 
anslutningstcckcn användas. Det ena hiinför sig till jordarternas indelning enligt 
nedanstående förteckning och placeras efter huvudtalet, åtskilt från detta genom 
ett kommatecken. 

0. Allmänt. 
1. Kohesionsjord. 
2. Friktionsjorcl. 
3. Mellanjordarter. 
4. Torv. 
9. Andra massor. 

Anslutningstcckncn av det andra slaget, vilka utgöras av bokstäver, äro föl
jande; de placeras efter alla siffror. 

a. provningsapparater och -metoder. 
b. allmänt. 
e. åtgärder. 
cl. beräkning. 
e. modellförsök. 
f. observationer i verkligheten. 

För att belysa systemets användning anföras två exempel. Beteckningen 
231.1 betyder i ordning efter tecknen »skärhållfasthet, kohesionsjorcl». Beteck
ningen 901 cf betyder »ytvattenerosion, åtgärder, observationer i verkligheten». 
I båda exemplen torde innebörden klart framgå. 
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Det här i korthet beskrivna klassifikationssystcmet skiljer sig avsevärt från 
det ursprungligen uppgjorda. Det har successivt vuxit fram efter upprepade änd
ringar och kompletteringar för att på bästa sätt anpassa sig efter den skiftande 
karaktären hos de alster, som påträffats i litteraturen. I sitt nuvarande skick 
har systemet prövats rätt länge och befunnits väl fylla sin nppgift. 

Klassificeringen efter ovannämnda system, som ju är rätt detaljerat, utföres 
av ingenjörer med geoteknisk utbildning. Den sker noggrant efter det reella 
innehållet i varje uppsats, icke enbart efter uppsatsens titel. Innan en uppsats 
klassificeras, ägnas den därför alltid ett mer eller n1indre ingående studium. 
Klassilikationsbeteckningarna bliva därför också ofta flera till antalet. 

Slutord. 

Redan vid igångsättandet av katalogiseringen av den geotekniska litteraturen 
stod det klart, att arbetet skulle bli mycket omfattande. Det torde dröja åtskil
liga år innan kartoteket kan anses vara något så när fullständigt. Redan i sin 
nuvarande relativt blygsamma omfattning har kartoteket dock varit till viss 
nytta för institutet, icke enbart för forskningen utan även för konsultationsarbe
tet, där speciella problem ofta kräva litteraturstudier. I fullständigare skick 
kommer kartoteket därför säkerligen att ha elen allra störsbt betydelse för insti
tutets hela verksamhet. Det är emellertid att hoppas, att kartoteket skall bliva 
till värdefull hjälp även för utomstående forskare och andra, som arbeta med 
geotekniska problem. 
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8. Grovkorniga jordarters elasticitets

egenskaper 

Jordarternas clasticitctsegenskaper äro mycket ofullständigt utforskade. Vid 
Statens geotekniska institut och dess föregångare, Väg- och vattenbyggna<lssty
rclsens geotekniska avdelning, har behovet av en undersökning av dessa egen
skaper speciellt vad beträffar grovkorniga jordarter (friktionsjordarter) gjort sig 
starkt gällande i olika sammanhang. 

Vid ett par olika tillfällen har problemet varit att bestämma rörelsen i en 
jorddamms tätkärna till följd av de elastiska deformationerna hos den stödandc 
jordfyllningcn vid uppdämning av vattnet på dammens uppströmssicla. För pro
blemets lösning fordras kännedom 01n elasticitctscgenskaperna hos de olika jord
rnaterial, som ingå i fyllningen. 

En mycket aktuell fråga är vidare storleken av jordtryckct mot fasta väg
gar, vilken fråga - såsom ovan nämnts - står på instilulcts forskningspro
gram. Jordfyllningcns elasticitetscgenskapcr besUimma som bekant jordtrycket 
i de fall, då den stödande väggen undergår ingen eller mycket liten rörelse. l\lan 
kan därför icke få en fullständig lösning på jordtrycksproblemet utan att utreda 
frågan om jordarternas clasticitetscgenskaper. 

Dessa egenskaper äro av intresse även vid många andra geotekniska pro
blem, nämligen överhuvudtaget då det gäller att bestämma en jordmassas defor
mation på grund av en viss belastning. Ett mycket vanligt sådant problem 
är sjunkningen hos en grundplatta. 

En undersökning av de grovkorniga jordarternas elasticitetsegenskaper måste 
sålunda anses vara av stor betydelse ur geoteknisk synpunkt. Institutet har 
därför anskaffat apparatutrustning för ändamålet och även utfört vissa försök; 
dessa ära dock ännu av otillräcklig omfattning. Utrustningen har konstruerats 
med ledning av en äldre apparat, som byggts för samma ändamål; delvis ut
nyttjas också samma anordningar. Denna äldre apparat iordningställdes i sam
band med ett större jorddammsbygge för Vattenfallsstyrclsens räkning, där 
ovannämnda problem att bestämma tätkärnans rörelse förelåg. Den var dock 
i viss mån provisorisk, och det visade sig, att större noggrannhet var önskvärd. 

Föreliggande kapitel omfattar en beskrivning av den nya apparaturen, dess 
användning och teoretiska underlag, samt redogör i korthet för några hittills 
utförda försök. 
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Provning·sapparatur. 

Allmänt. 

Konstruktionen av apparatutrustningen har utförts med utgångspunkt från 
alt alla spänningar och deformationer skola vara kända. Eftersom provnings
apparaturen skulle användas för grovkorniga jordarter, måste den få stora 
dimensioner. Önskvärt var, att material med så stora korn som möjligt skulle 
kunna provas. Av praktiska skäl ha dimensionerna, vilka framgå nedan, icke 
kunnat göras större än att jordmatcrialcts kornstorlek bör maximeras tm ca 
50 mm. 

Pron1ingsapparaturcn består egentligen av två apparater, för vilka dock i 
stor utsträckning samma utrustning användes. Den ena apparaten, den vik
tigaste, är i princip lika institutets vanliga komprcssomcter. På grund av sina 
stora dimensioner brukar den därför benämnas »jättekompressometer». Genom 
försök i denna erhåller man ur de på jorclprovet verkande spänningarna och 
de därav orsakade deformationerna de båda clastieitetskonstanterna E och 1n. 
Sedan dessa äro kända, kan G enkelt beräknas, under förutsättning, att liookes 
lag gäller för jordarterna, vilket torde vara fallet endast för små Jastintervall. 

Den andra apparaten är en skärapparat, i princip verkande på samma sätt 
som institutets vanliga för finkorniga jordarter avsedda skärapparat. l\Ied skär
apparaten kan G bestämmas ur applicerad skärspänning och därav framkallad 
vinkeländring hos jordprovet, varigenom man får en kontroll på det enligt 
ovan beräknade G-värdct. Om försöket drives till brott~ kan man dessutom be
stämma jordprovcts friktionsvinkel. 

Hela apparaturen är uppställd i ett temperaturreglerat rum. 

Jättekon1pressometer11. 

I jättekompressomctcrn, som visas på fig. 4,1, utsättes ett jordprov, smn har 
formen av en vertikal cirkulärcylinder och i sidled omgives av en något elastisk 
vägg, för ett vertikalt känt tryck. Provets vertikala hoptryckning och hori
sontala utvidgning samt sidotrycket på provet uppmätas. 

Den provet omslutande sidoväggen är uppbyggd av ett antal, vanligen 18 st 
cirkulåra stålringar, var och en 1ned ca 50 cm diameter, 5 cm höjd och 0.7 cm 
godstjocklck. Ringarna ha kapats ur ett stålrör (vattenledningsrör) och därefter 
svarvats ut- och invändigt för att erhålla exakt cirkulär form och jämn gods
tjocklek. Vid försökets början ligga ringarna på ett par mm avstånd från var
andra. Avsikten härmed är att nedbringa den vid jordprovets hoptryckning 
uppkommande friktionen mot provets mantelyta till ett värde, som icke nämn
värt inverkar på försöksresultatet. 

Jordprovet med omslutande ringar står på en vagn, som kan förflyttas längs 
två räler. Ovanpå provet ligger en tryckstämpel bestående av en tjock ekskiva. 
Vertikaltrycket åstadkommes medelst en hydraulisk domkraft. Denna är pla
cerad på undre tvärbalken till en av stålbalkar hopsvetsad rektangulär ram, 
som står på golvet i apparatrummet. Domkraften angriper via en kulled på vag-
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Fir;. ,fl. Bild av »jättclwmpressometern)). 

ncns undersida och lyfter vid provningen Yagnen och hela jorclprovet. Sedan 
provet lyfts ett stycke, pressas tryckstfönpcln via en kulled mot ramkonstruk
tionens övre tvärbalk (se fig. 4,1). Domkraftens hydrauliska tryck alstras av 
en motorpump. En tryckregulator håller autmnatiskt trycket konstant vid ett 
inställt värde oberoende av provets hopprcssning. Trycket mätes noggrant av 
en till domkraftens trycklcdning ansluten pendclmanometer, som även grafiskt 
kan registrera detsamma. l\Iotorpumpen, tryckregulatorn och pendelmanmne
tern ära hopbyggda till den anordning, som framgår av fig, 42, Samtliga anord
ningar äro dimensionerade för 25 tons maximilast, motsvarande ett vertikaltryck 
på provet av 12.a kg/cm'. 

Provets vertikala hoptryckning mätes medelst fyra mätklockor, jämnt för
delade runt ringarnas omkrets. För att noggrannast möjliga medelvärde på 
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Fig. -i2. 1lfotorpmnp, tryckregulator och pcndelmanometer. 

den relativa hoptryckningen skall erhållas, har mätlängden valts så stor som 
möjligt. Hänsyn har dock även tagits till inverkan av krossning i anliggnings
ytorna mellan provet och vagnen resp. tryckstämpeln. För att denna inYerkan 
skall elimineras, sker mätningen mellan näst översta och näst understa ringen. 
Vid bearbetning av lörsöksresultaten tages medeltalet av de fyra mätklockornas 
utslag. 

63 



Pi.1. 'i,J. Del (ll' mätriny med stålband och rnllar. 

Provets horisontala utvidgning och dess tryck mot ringarna erhålles genom 
att mäta töjningen hos vissa ringar, nedan benämnda mätringar. Enär ringarna 
måst göras ganska kraftiga för 'att icke undergå alltför ojämna deformationer 
till följd av den ojämna fördelning av jorcltryckct, som kan uppkomma vid 
grovkorniga jordmaterial, blir deras töjning ytterst liten. Vissa svårigheter har 
därför mött att finna en lämplig mätmetod för bestämning av horisontaltryeket. 
Flera olika metoder ha provats, varav två ha Jämnat tillfredsställande resultat. 

I den ena av dessa 1nctodcr bestämmes töjningen medelst en mätklocka, som 
mäter rörelsen 1nellan ändarna av ett tunt stålband, spänt runt vederbörande 
mätrings omkrets. För att friktion mellan mätring och stålband skall undvikas, 
löper bandet över 20 st stålruHar, jämnt fördelade runt ringen. Av konstruk
tiva skäl har ena änden av stålbandet och mätklockan fästs i ringen. Infäst
ningen samt en del av mätringen med stålband och rullar visas på fig. 43. 

Denna mätmetod ger relativt noggranna resultat. Den synes kunna i någon 
mån förbättras, genom att man ersätter mätklockan med en spcgclmätnings
anordning. l\:Ian kan därvid fästa en spegel i en av stålrullarna och avläsa 
dess vinkeländring på en skala, antingen medelst kikare eller direkt på skalan, 
genom att spegeln får reflektera ett smalt ljusknippe. Då denna förbättring stö
ter på vissa svårigheter på grund av kompressometerringarnas vertikala rörelse 
under försökets gång samt den andra mätmetoden synes ännu bättre, har för
bättringen icke genomförts. 

Den andra mätmetoden grundar sig på principen, att en metalltråd ändrar 
sitt elektriska ledningsmotstånd vid töjning, en numera mycket vanlig metod 
för mätning av små deformationer. Runt mätringens hela omkrets är fastlim
mad en konstantantråd n1ed 0.05 mm diameter. Då mätringen töjes på grund 
av jordtrycket mot dess insida, töjes även konstantantråden lika mycket. Den 
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Fia. 44. ]fätring med 1notståndstråd (strain gage). 

därav förorsakade ändringen av trådens elektriska motstånd uppmätes med en 
elektrisk mätbrygga. För att icke även en temperaturändring hos mätringen 
skall registreras som en deformation, vilket skulle medföra felaktigt värde på 
jordtrycket mot ringen, finnas anordningar för eliminering av temperaturvaria
tionernas inverkan. (Temperaturregleringen har av vissa orsaker icke kunnat 
göras fullt effektiv, varför temperaturen varierar inon1 ett intervall på närmare 
två grader.) Genom att mätbrygga användes för motståndsmätningen, kan 
denna eliminering ske på enkelt sätt. En utanför komprcssometern belägen obe
lastad kompressomcterring, nedan benämnd temperaturkompcnsationsringcn, 
är på samma sätt som en mätring försedd med en konstantantråd, som är kopp
lad till mätbryggan på sådant sätt, att en och samma temperatnrändring hos 
både mätring och temperaturkompcnsationsring icke ger utslag på mätinstru
mentet. Enbart detta arrangemang, som provades först, visade sig emellertid 
icke tillfyllest. En temperaturdifferens på några tiondels grader kan förekomma 
mellan de båda ringarna, vilket är tillräckligt för att ge ett icke godtagbart 
mätfel. l\'.Iätringen och temperaturkompensationsringen ha därför försetts med 
ytterligare en elektrisk ledningstråd avsedd för temperaturmätning samt dess
utmn utvändigt isolerats med filt. Den nya tråden, som är av koppar och 
O.o:5 mm i diameter, är löst lindad i flera varv runt vardera ringen och fäst vid 
denna endast i ett fåtal punkter. Därigenom påverkas tråden icke av deforma
tioner i ringen utan endast av temperaturvariationer. Genom kalibrering har 
en kurva uppgjorts över erforderlig korrektion vid olika temperaturdifferenser. 
Emellertid behöver temperaturdifferensen icke vara känd, utan kurvan angiver 
erforderlig korrigering av instrumentavläsningen, då enbart konstantantrådarna 
äro inkopplade (d. v. s. den egentliga mätningen) såsom funktion av instrument
avläsningen, då enbart koppartrådama äro inkopplade. Med hjälp av korrige-
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ringskurvan, vilken visade sig bli en rät linje, kunna alla instrumentavläsningar 
av mätringens töjning under ett försök med stor noggrannhet korrigeras till att 
gälla vid en och samma temperaturdifferens hos de båda ringarna, lämpligen den 
som rådde vid försökets början. En del av mätringen med kopplingsplint och 
filtisolering, vilken borttagits närmast plinten, ses på fig. 44. 

Ur de avlästa värdena kan man såväl vid stålbandsmetoden som vid den 
elektriska mätmetoden räknemässigt få fram mätringens töjning, varur jord
trycket mot ringen kan beräknas medelst Hookes lag med avseende på ringen. 
Tillförlitligare värden på jordtrycket och därmed även på töjningen fås emel
lertid ur en genom kalibrering av mätringen erhållen kurva över sambandet 
mellan avläsningen på mätklockan resp. på det elektriska mätinstrmnentet och 
trycket mot ringen. Kalibreringen har utförts i en specialtillverkad apparat, 
i vilken man kan utsätta en kompressomcterring för ett godtyckligt, känt in
vändigt tryck. I denna apparat ha samtliga mätringar kalibrerats. 

Antalet mätringar var vid försöken fyra, varav en med stålband och 1nät
klocka och tre med elektriska mätanordningar. Den förra ringen och en av de 
senare voro, som framgår av fig. 41, placerade vid provets n1itt och intill var
andra, för att mätresultaten frfm de båda metoderna skulle kunna direkt jäm
föras med varandra. De båda återstående mätringarna voro inmonterade en 
vid vardera änden av provet. (Den översta ringen på fig. 4,1 är den friliggande, 
obelastade tempcraturkompensalionsringen, gemensam för samtliga elektriska 
mätringar.) Vid uträkningen av elasticitetskonstantcrna har i allmänhet medel
talet av observationerna för samtliga mätringar tagits. 

1\1ontaget av ett försök tillgår på följande sätt. I vagnen fastskruvas tre ver
tikala styrlister, vilkn, fasthålla ringarna i sidled under ifyllningen av jordpro
vet. Därefter staplas ringarna. ovanpå varandra mellan styrlisterna och åtskil
jas genom pHttmellanlägg, så att de tidigare omnämnda spalterna niellan ring
arna bildas. Därefter ifylles jorclmaterialct och fördelas efter hand jämnt över 
hela ytan. Är jordmaterialct så finkornigt, att det kan tränga ut i spalterna 
mellan ringarna, lägges en sträng av grövre jordmatcrial n1ittför varje spalt. 
Skall provet packas, sker utfyllningen i tunna skikt, som vart och ett bearbetas 
med en järnstöt. När jordprovet är uppfyllt till full höjd placeras tryckstäm
peln ovanpå detsamma, mätanordningarna färdigställas, styrlisterna borttagas 
och vagnen skjutes in ovanför domkraften. Provets vikt, varur voly1nvikten 
kan beräknas, erhålles genom vägning av provet jämte vagnen, ringarna m. m. 
1ne<lelst domkraften, som har tillräckligt noggrannhet härför. Därefter pftlägges 
en viss mindre last, så att friktionen mellan jordprovct och kompressometer
ringarna kvarhåller dessa, när mellanläggen borttagas. Sedan detta. gjorts, sker 
första avläsningen av mätinstrumenten, varefter försöket kan börja. 

Skiirapparaten. 

I skärapparaten, som visas (efter ett avslutat försök) på fig. 45, utsättas sain
tidigt två lika jordprover, s01n vart och ett har formen av en vertikal cirkulär 
cylinder med 50 cm diameter och 20 cm höjd, under förhindrad sidoutvidgning 
dels för ett vertikalt tryck, dels för en horisontal skärkraft i ena ändytan och 
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Fig. 45. Apparaten monterad för slciirförsök. 

en lika. stor motriktad rcaktionskraft i den andra ändytan. Vartdera provets 
från början vertikala axel kommer därigenom, efter hand som skärkrafterna i 
ändytorna öka, att luta alltmer mot vertikalen. Vinkeln mellan vertikalcn oeh 
provets axel är lika med skjuvningsvinkeln. 

Vartdera provet omgives i sidled av 8 st cirkulära stålringar med 50 cm 
diameter, 2 cm höjd och 6.:i cm godstjocklck. Ringarna, smn svarvats ur tjock 
plåt, ha gjorts så kraftiga för att icke deformeras för mycket av den ojämna 
tryckfördelningcn mot deras insidor vid provets skjuvning. Vid början av ett 
försök ligga ringarna av samma skål som i fråga om jättekompressometern med 
ett par mm inbördes 1ncllanrum. (På fig. 45 ser man ringarna något snedställda, 
eftersom bilden tagits efter provets skjuvning.) 

Vid skärförsöket utnyttjas jättekompressometerns ramkonstruktion, vagn, be
Iastningsanordningar m. m. 
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F'ig. 46. Bild av skärapparaten med belastnings- och registreringsanordningar. 

Under försöket vilar det understa provet på en räfflad stålplatta, vilken i sin 
tur vilar på vagnen. Ovanpå detta prov ligger en på båda sidor räfflad stål
platta, ovanpå denna det översta provet och överst åter en räfflad stålplatta, 
vilken stöder mot ramkonstruktionen på sådant sätt, att den icke kan vinkel
ändras eller röra sig i sidled, då provet skjuvas. Vertikaltrycket åstadkommes 
med domkraften under vagnen, vilken kan röra sig vertikalt utan att vinkel
ändras. Skärkraften appliceras i plattan mellan proverna, vilken därför är för
sedd med två diametralt motsatta utskjutande tappar. I vardera tappen är 
fäst ena änden av ett horisontalt dragstag. Dragstagens motsatta ändar haka 
på ett ok, på vars mitt en liggande hydraulisk domkraft angriper. (Ena drag
staget synes mitt på fig. 46. Oket och domkraften befinna sig till vänster utan
för bilden.) Domkraftens oljetryck alstras av en speciell pump, som automa-
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tiskt håller trycket konstant vid ett inställt värde oberoende av provets defor
mationer.· TryckavHisningen kan göras på en särskild manometer men sker 
noggrannare på pendclmanometern, son1 under ett försök genom en omkopp
lingsanordning kan fås att ange antingen vertikaltrycket på provet eller skår
kraften. 

Apparaten i sin helhet är dimensionerad för en maximal skärkraft av 50 ton. 
motsvarande 12.5 kg/c1112 i skärspänning på provet. l\iaximal tryckkraft är 25 
ton, vilket svarar mot 12.5 kg/cm2 i normaltryck på provet. 

Provernas skjuvningsvinkel erhålles genom att dividera mittplattans sido
rörelse, vilken mätes medelst två mätklockor, en på vardera sidan om plattan, 
med provhöjden 20 cm. 

Jordmaterialets volymförändring under skjuvningen kontrolleras. Detta sker 
genom 1nätning av över- respektive underplattans förskjutning i förhållande till 
mittplattan medelst tre mätklockor för vartdera provet, såsom framgår av 
fig. 45. 

Beräkning av elasticitetskonstanterna. 
Beteclcningar: 

Kända storheter. 

a,. = provets normaltryck i vertikallcd. 
ah = » » » horisontalled. 
Ev= » relativa hoptryckning i vertikalled. 
Ei = komprcssometerringarnas elasticitetsmodul. 
d = » inre diameter. 
6 = , godstjocklek. 
h = , höjd. 

~ h = spalten mellan komprcssometerringarna. 

Okända storheter. 

e11 = provets relativa töjning i horisontalled. 
E= :> elasticitetsmodul. 

G= ' skjuvningsmodul. 
m= » Poissons tal. 
Oj = ringarnas spänning. 

För provets Yertikala och horisontala deformationer gälla uttrycken 

a,,. 2 a11
{;\' =-- -- (I)

E mE 

01;
-e11= -- ....................................... (2)

E 

Rörelsen i horisontalled bestämmes emellertid även av ringarnas formföränd
ring. Ringarnas relath·a töjning är nämligen lika med c1i-
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iVIan får sålunda 

- OjE11--E. 
'i 

Insättes häri 

a1, d (h + t::,. h) 
ui= 2ho 

fås 

"" d (h + t::,. h)
~=--~~~ ................................. w 

Ei 2 h 6 

vilken ekvation tillsammans med (1) och (2) ger E och m på följande sätt. 
Om E elimineras mellan (1) och (2), erhålles 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (,J,) 

Nu visar sig ch, beräknad ur (3), --vara en ytterst liten kvantitet i jämförelse 

med det observerade värdet på ev; relationen ~ överstiger sällan O.oo;,. l\'.Ian 
8\' 

kan därför i (4,) försumma 2 eh vid sidan av Ev och eh a\. --vid sidan av t\- ah. 
Efter förkortning övergår ekvation ( 4) i 

m=l+~........................................ ~)
611 

Om vidare 01, elimineras mellan (1) och (5), fås 

r,,. [ 2 ]E = - 1 - --,-------:-c ................................... (6)
l', m(m-1) 

Vid ovannämnda härledning har visserligen utgåtts från samma ekvationer 
som uttrycka Hookes lag, nämligen (1) och (2), men å andra sidan gäller här
ledningen oberoende av om E och ni äro konstanta eller ej. IIärledningen kan 
sålunda sägas vara generell och oberoende av Hookes lag. 

För beräkning av de sökta storheterna E och m åskådliggör man försöks
resultaten lämpligen på följande sätt. I ett diagram uppritas horisontalspän-

ningen som funktion av vertikalspänningen. Härur erhålles Ov och därav 1n 
O'h 

enligt (5). I ett annat diagram uppritas den Yertikala hoptryckningen som 

funktion av vertikalspänningen. Härur erhålles "' och därav E enligt (6). 
E~· 
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Sedan E och m beräknats, erhålles G ur det i elasticitetsläran härledda sam
bandet 

Kontroll på G fås ur skärförsöket, för vilket gäller 

G = .!_ 
r 

där r == skärspänningen och y == skjuvningsvinkeln. 

Försöksresultatet åskådliggöres grafiskt i ett diagram över y som funktion 
av r. 

Försöksresultat. 

I jättekompressomctern ha ett flertal försök med olika jordmaterial med varie
rande kornstorlcksfördelning, packning och kornform utförts. Försöken ha i 
allmänhet tillgått så, att elen vertikala lasten på provet ökats stegvis med I a 
2 kg/cm' i taget upp till en last av ca 10 kg/cm' och därefter på samma sätt 
111inskats till noll. Efter varje laständring ha provets deformationer fått fortgå, 
tills deformationshastigheten blivit mycket liten; i allmänhet har väntetiden 
varit en a två timmar. 

Ett typiskt resultat av en provning är åskådliggjort på fig. 47 och 48 medelst 
kurvor på sätt som tidigare beskrivits. Provningen avser ett grusmaterial, som 
är packat till porositeten 34.5 % och har fuktigheten 3 %- I figurerna äro med
tagna såväl kurvorna över observationernn. för varje mätklocka resp. mätring 
för sig som medeltalskurvorna. De senare ha använts Yid beräkning av elastici
tetskonstanterna. 

l\iånga provningar utfördes, innan de ovan beskrivna anordningarna för 1nät
ning av provets horisontalutvidgning och sidotryck ännu voro kompletta och 
fullständigt utprovade. l\Iedclkmvan över horisontaltryckct som funktion av 
vertikaltrycket blev då ganska oregelbunden. Poissons tal har i dessa fall be
räknats ur en med ledning av försökskurvan inlagd rät linje och sålunda an
tagits konstant oberoende av vertikallastens storlek. Givetvis är det så beräk
nade värdet mycket approximativt. Det ligger för de undersökta jordmaterialen 
i regel mellan 3 och 4. Sedan mätningsförfarandet helt utexperimcnterats, ha 
vid de fåtal försök, som därefter utförts, erhållits en jämnare kurva, vilken så
som på fig. 47 visat sig vara ganska exakt en rät linje. Dessa försök, s01n om
fattade dels sandigt grus, dels enbart grus, dels en blandning av grns och sten, 
gåvo värden på m mellan 3.2 och 3.5. 

Kurvorna över vertikala hoptryckningen som funktion av vertikallasten äro 
i allmänhet jämna och regelbundna. I regel äro kurvorna konvexa uppåt, såsom 
i fig. 48, för material med runda korn och konkava uppåt för material med 
skarpkantiga korn (krossmaterial). Endast undantagsvis äro de räta linjer. 
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Fiy. 47. Försö/;, med grus. Ilorisontalspänningcn och lwrisontaltöjninycn som funktion av 
-vertikalspänninyen. 

Även om Poissons tal förutsättes konstant, kan därför elasticitetsmodulen i all
mänhet icke antagas konstant mer än inom ett litet lastintervall. Vid uträk
ningen av E-värdet har detta lastintervall antagits till 2 kg/cm2 ; ett värde har 
sålunda erhållits för interrnllet 0-2 kg/em', ett annat för intervallet 2-•l• 
kg/cm2 o. s. v. I överensstämmelse med kurvformerna har en serie värden 
på elasticitetsmodulen erhållits, som för material med runda korn i regel ökar 
med stigande last och för material med skarpkantiga korn i regel avtar med sti
gande last. Detta gäller vid första lastpåföring och givetvis inom de gränser 
för normaltrycket, som ovan angivits. 
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Fig. 48. Försök med grus. l'ertilwla lwptryclcningen som funldion av vertilwlspänninge,n. 

Undersökningen, som ännu är ofullständig, ger vid handen, att värdet på 
elasticitetsmodulen beror av flera faktorer, såsom kornstorlek, packningsgrad, 
kornform m. ni. Ju större kornen ära, desto högre synes elasticitetsmodulen 
vara. För ett och samma material ökar vidare elasticitetsmodulen med pack
ningen, och för material med skarpkantiga korn erhålles lägre E-värde än för 
material med runda korn. 
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För de undersökta materialen ligger elasticitetsmodulen uttryckt kg/cm2 

inom följande gränser. 

lVIakadam 100-1000 
Singel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250-2 500 
Grus och sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-800 

I skärapparaten har hittills endast ett enda material provats) nämligen maka
dam. Provningen tillgick så, att normaltrycket, som var tämligen lågt, först på
lades. Sedan kompressionen i huvudsak upphört, anbringades skärkraften stegvis 
med ca 0.1 kg/cm2 i taget. Efter varje laststeg avvaktades i stort sett stillestånd 
i rörelsen, vilket tog en halv a en timme) innan nästa last pålades. 

Då endast ett material provats och detta dessutom skett vid ett lågt normal
tryck, där kurvorna för försöket i jättekompressometern äro mindre noggranna, 
är det för tidigt att draga några generella slutsatser om överensstämmelsen 
mellan ur skärförsöket erhållet och på förut angivet sätt beräkn,it G-värde. 
I den mån man kan göra någon jämförelse vid detta enda försök, synes det, 
som om det ur kompressomcterförsöket beräknade G-värclet ligger rätt nära 
tangentmodulen i origo för den krökta kurvan över sambandet 1nellan y och i:. 
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9. Några jordartsfysikaliska problem 

Föreliggande kapitel behandlar den fysikaliska och kemiska forskning, som 
bedrivits vid institutet under tiden 1/7 1946-1/7 1949. Denna del av forsk
ningsverksamheten har hittills fått bedrivas med knappa anslag till apparatur 
och personal. 1\1an har därför huvudsakligen kunnat anskaffa endast allmän 
Iaboratorieutrustning, enldare mätapparatur o. s. v., och blott i n1indre utsträck
ning specialapparater. I början av 1949 har dock ett speciellt laboratorium kun
nat inredas och en del nyanskaffningar ske. 

Fysisk-kemiska sektionens personal (2 a 3 personer) har varit mer eller mindre 
tillfälligt engagerad i såväl konsultationsuppdrag som i mer eller mindre tek
niskt betonade forskningsuppdrag. Detta gäller t. ex. sedimentationsanalys, 
kvalitativ och kvantitativ kemisk analys, elektriska mätningar, svängningsmät
ningar, fotografiska arbeten, fra111ställning av tunga vätskor för borrningsända
mål o. s. v. I--IuYudparten av arbetet har dock ägnats några speciella pro
blem av huvudsakligen fysikalisk eller kemisk natur eller sådana tekniska pro
blem, beträffande vilka ett fysikaliskt eller kemiskt betraktelsesätt kan vara 
fruktbärande. De flesta av dessa forskningsuppgifter ära av den art, att de 
fordra ett långvarigt och noggrant arbete, varför under den korta tid, som stått 
till förfogande, icke så många slutgiltiga resultat kunnat uppnås. Vissa preli
minära resultat kunna dock redogöras för redan nu. 

Seclimentationsanalys. 

De båda sedimentationsmctoder, som tidigare använts inom institutet, ära 
Atterbergs slamningsmctod samt en modifikation av OdCns sedimentvägnings
metod.1 Atterbergs metod är, rätt utförd, mycket tillförlitlig, men den är tids
ödande. Om man vill åstadkomma en fullständig kornfördelningsanalys, tar me
toden flera veckor att utföra. OdCns metod är tämligen komplicerad och är 
behäftad med diverse felkällor. Institutet hade i början av sin verksamhet sökt 
efter en enkel, noggrann och om n1öjligt självregistrerande metod, t. ex. genon1 
att sedimentationskärlet genomlyses av en ljusstråle, som får falla på en foto
cell. Genom automatisk registrering av fotoströmmens styrka skulle man få en 
kurYa, varur sedimentationsförloppet skulle kunna utvärderas. Av flera orsaker 

1 För en utförlig behandling aY olika metoder hiinYisas till t. ex. Gessner, Die Schliimmanalyse. 
Lpz. 1931. SåYiil sikt- som slamningsmeloder finnas behandlade i Ingenjörshandboken. D. 4. Kemi 
och hmisk teknologi. Slhlm 1948. 
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ledde dessa försök icke till något resultat. Absorptionen av infallande ljus
mängd är nämligen ej entydigt bestämd av koncentrationen av material i strå
lens väg utan även beroende på partikelstorleken, som ju beträffande lerfrak
tionen delvis är av samma storleksordning som det synliga ljusets våglängder. 
Den därav uppkommande ljusspridningen åt alla håll är en tämligen invecklad 
funktion av partikelstorleken. l\1an kan givetvis tänka sig att mäta det spridda 
ljusets intensitet, t. ex. i rät vinkel mot den infallandc ljusstrålen, och därur 
räkna sig till ett medelvärde av storleken hos de partiklar, som ljuset träffar i 
det ögonblick mätningen göres, eller också begagna strålning av så kort vftg
längd (ultraviolett eller röntgen), att spridningen ej längre har någon bety
delse. Dock torde apparaten bli invecklad och oekonomisk. 

I U. S. A. begagnas ofta den s. k. hydrometermetoden, som grundar sig på 
att tätheten hos suspensionsvätskan kontinuerligt 1ninskar, alltefterson1 sedi
menteringen fortgår. Ilydrometern är en sjunkkropp, vars nedsjunkning vid 
olika tidpunkter mätes. För de finare partiklarna är dock n1etoden föga nog
grann. 

En metod, som de senaste årtiondena fått stor spridning, är pipettmetoden, 
som finnes i olika utföranden. Ett av dessa är Andreasenapparaten,2 som f. n. 
användes vid institutet vid alla sedimentationsanalyser. Den följande redogörel
sen avser icke att vara en fullständig redogörelse för denna metod, som finnes 
i princip beskriven i ett flertal uppsatser av Andreasen 111. fl. Dock skall redo
göras för den försöksmetodik, som tillämpas vid institutet, till ledning för dem 
som ämna börja använda metoden. Vissa kritiska synpunkter komma också att 
anföras. Metoden är snabb och tämligen tillförlitlig. För att undvika fel måste 
man dock vidtaga en del försiktighetsmått. För att förhindra konvektionsström
ningar i kärlet måste temperaturen vara lika överallt. Detta åstadkommes genom 
att apparaten står nedsänkt i ett vattenbad med konstant temperatur, Yanligen 
+20° C. Sommartid kan det av praktiska skäl vara lämpligt hålla vattenbadet 
vid 25°. Uppsugningen måste ske mycket långsamt och jämnt. En anordning 
för uppsugningen av proven visas i fig. 49.3 Trevägskranarna B och C ställas i 
läget 1-2 och kranen A öppnas, varvid vatten strömnrnr från flaskan F genom

1 
den fina spetsen S ned i flaskan F,,. Därigenom skapas ett undertryck i flaskan 
Fl' varvid suspension ur kärlet D ;uges upp i pipetten E. Kranen C stänges, då 
pipetten fyllts till det märke, som angiver 10 ml. Kranen A stänges. Kranen B 
ställes först i läget 1-3, för att undertrycket skall upphävas, och därpå i läget 
2-3, varefter provet kan urtappas, genon1 att kranen C ställes i läget 1-3. 
Destillerat vatten nppsuges i pipetten E, för att allt fast material skall kunna 
överföras i det kärl, vari provet inclunstas till torrhet. Spetsen S mynnar under 
vatten, för att inte droppbildning skall orsaka ojämn sugning. Tiden för upp
sugningen kan varieras genom att man tar grövre eller finare spetsar S. Tiden 
får ej understiga 30-40 sek. 

l\rlaterialets kemiska och mekaniska förbehandling, innan sedimentationen 
börjar, är mycket viktig. Som dispersionsn1edel (peptisator) anYändes natrium-

!! Se t. ex. Ber". Dlsch. kcrnm. Ges. 1030 Bd 11 s. 2'49. 
3 En liknande anordning har beskrh·its av Yintlwr & Lasson, Ber•·. Dtsch. keram. Ges. 1933 Bel 14, 

s. 259. 
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D 

Fig. 40. Enlcel anordning för järnn uppsugning av prov ·ur Andreasens 
sedimentationsapparat. 

pyrofosfat (Na,1P20 7 ) i sådan mängd, att suspensionen blir ca 0.003-molar. An
vänder man ingen peptisator, får man i regel ingen sönderdelning i primärpar
tiklar, utan dessa äro aggregerade till sekundärpartiklar, som sjunka med avse
värt större hastighet. För att få dispersionen fullständig måste den kemiska be
handlingen ko1nbineras med skakning. Vid institutet användes en skakmaskin, 
i vilken man samtidigt kan insätta flera sedimentationseylindrar (slutna med 
gummipropp). Cylindrarna röra sig fram och tillbaka i sin längdriktning med 
reglerbar hastighet. Skakningstiden är n1inst 3-4 timmar, ofta 16-17 timmar. 

Följande provtagningsmetodik har utprovats: I proveylindern tages 10-20 g 
av materialet; 01n detta föreligger j torr form, sker noggrann uppvägning. Det 
är dock ej nödvändigt att från början veta totalmängden substans. Ca ½ l 
dest. vatten ihälles, och 25 ml 0.1-m Na4P 20 7-lösning tillsättes, varefter cylin
dern tillkorkas och placeras i skakapparaten. Efter skakningen sättes pipetten 
i apparaten, och dest. vatten påfylles till övre märket. Kranen C (fig. 49) 
slänges, och apparaten skakas kraftigt, så att allt material blir så likformigt 
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fördelat som möjligt. l\Ied hjälp av munnen uppsuges ett prov så fort som 
möjligt (prov nr 0) och överföres i indunstningskärlet, vanligen en porslins
clegel. Vikten av den torkade substansen minskas först med den beräknade 
indunstningsresten av peptisatorn. Aterstodcn är a g. Följande samband råder

0 

V
~=~A .......................................... ... (1) 

där v är provets volym, Y suspensionens voly111 och A totalmängden substans. 
Detta gäller endast, 0111 0-provet uppsuges så snabbt, att man kan räkna med, 
att alla kornstorlekar finnas närvarande i sin ursprungliga koncentration, cl. v. s. 
att de största partiklarna ej hunnit sedimentera förbi pipettspetsen. Sedimenta
tionscylindern omskakas grundligt, placeras i vattenbadet och tiden noteras. 
Prov nr 1-6 tagas efter 3, 6, 12, 30, 60 oeh 120 min. Den redueerade substans
vikten efter torkning kallas a1-a,;. Prov nr 7 tages efter 4, 5, 6, 7 eller 8 timmar, 
beroende på när försöket startats. Prov nr 8 tages efter 8 t., om prov nr 7 
tagits efter •1 t., t. ex. kl. 17, om försöket startats kl. 9. I övriga fall tages prov 
nr 8 på morgonen efter elen dag försöket startats, d. v. s. efter 20-26 t. 
Ev. tages ett 9:nde prov efter 2-4 dygn, om man önskar konuna ned till en 
partikelstorlek av l.o-0.7 !'· Värdet på falltiden t beräknas som medelvärdet 
av den tidsavläsning, som sker, när elen uppsugna vätskepelaren når kranen C, 
och elen tidsavläsning, som sker, då pipetten är fylld. Då det är omö.iligt alt 
alltid få elen exakta provtagningsticl, som ovan angivits, är det icke säkert, att 
proven i två olika försök n1otsvara samma partikelstorlekar. En hjälptabell har 
beräknats, som för temperaturerna 20° och 25° C och för specifika vikter, varie
rande mellan 2.59 och 2.ia, ger den kornstorlek, som svarar mot ovannämnda 
provtagningstider i prov 1-9. Här har hänsyn tagits till nyssnämnda faktum, 
att man icke i förväg exakt kan bestämma provtagningstiden. För t. ex. prov 
nr 1 ha upptagits 9 olika tider inom intervallet 2' 40"-3' 20". Inon1 detta inter
vall varierar kornstorleken för t. ex. 20° och spec. v. 2.G:i inom intervallet 
36.o-33.o !'· Allt som allt omfattar tabellen 1 072 kornstorlekar, varierande mel
lan 37.G och 0.GG /l· De ha beräknats enligt den på Stoke's lag grundade formeln 

d = ,1( = C ,1 h18 I/ h ................................. (2)
s1 -s,) g t t 

cl== kornstorlek i cm. 
1J == vätskans viskositet i g/cm s. 

= partiklarnas täthet.s1 
s., = vätskans täthet. 
fJ = jordaccelerationen i cm/s2 • 

h == avståndet från suspcnsionens yta till pipettspetsen i cm. 
t =tiden från försökets början till provtagningen i s. 

Emedan för varje provtagning 10 ml suspcnsion tagas bort från apparaten, änd
rar sig h under försökets gång. För ett visst prov, då h == hi. t = ti och a == ai, 
beräknas procenttalet 

a, 
p, = - 100 (3)

ao 
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Av partiklarna i vätskan ligga Pi viktsprocent under storleken di, där 

~=•~~ ····························· ·············••W 

Det värde på cl, som bestämmes med hjälp av ekv. (2), är den s. k. ekvivalent
diametern, d. v. s. diametern hos den sfär, som skulle falla med samma hastig
het som partikeln. Det har dock visats, att Stoke's lag med tämligen god nog
grannhet gäller även för partiklar, s01n avsevärt avvika från den sfäriska 
formen. 

Felkällor vid analysen: Tidigare har påpekats nödvändigheten av att ha kon
stant temperatur i hela cylindern för att undvika konvektionsströmmar. Vidare 
är tempcraturkonstans nödvändig under hela sedimentationsförloppet, främst 
på grund av att viskositctens temperaturkoefficient för vätskan är relativt stor. 

Ett fel i viktsbestämningen kan insmyga sig, om det torkade provet före eller 
under vägningen har möjlighet att adsorbera fuktighet från luften. Det kärl, 
vari indunstningen företages, flyttas därför direkt till en exsickator, vari det 
får svalna1 varefter det våges så snabbt som möjligt. Våghuset kring analys
vågen bör innehålla så torr luft som möjligt. 

Det kan vara av intresse att studera vilken procentuell inverkan fel i de 
storheter, som ingå i fo11neln för cl, ha på bestämningen av kornstorleken. Loga
ritmisk differentiering ger: 

!:,,del=]:__ (6 'I_ 6 (s, - s,l + 6 h _ 6 t)· .................. (5) 
2 l) S1 - S2 1L t 

l) Temperaturhöjning ger en minskning av vätskans viskositet och i någon 
mån av dess täthet. Fasta materialets täthetsändring kan försummas. Om 
vätskan är vatten, betyder vid rumstemperatur en höjning av temperaturen av 
I O en ändring i cl med -l.2 o/o. 

2) Ett fel i bestämningen av det fasta materialets täthet s av 0.1 g/cm:i 
betyder en ändring i cl med o., o/o. 1 

3) En ökning av fallhöjden h av 0.1 cm betyder en ändring i cl med +o., o/o. 
4) En felbestämning av tiden t av 10 sele betyder vid prov nr 1 en ändring 

i d med 2.78 %, vid prov nr 6 med endast Om o/o. 
Den korrektion 1 som utföres för peptisatorns vikt i det torkade provet, bru

kar beräknas på följande sätt: Antag, att 25 ml 0.1-m peptisator med molekyl
vikten 1VI tillsatts. Suspensionens totalvolym är V, provets voly1n v. I(orrek
tionen blir då: 

1 V 25 ( ) ,c=-v10000.,Mgram ................................... 

Vid ett tillfälle, då sedimentationscylinclern stått så länge, att övre delen av 
vätskan var fullständigt klar, gjordes ett indunstningsprov. Den erhållna vik
ten var endast ca 50 % av ovannämnda korrektion, vilket visar, att peptisatorn 
delvis förbrukats, genom att den adsorberats av det fasta materialet. Då det 
synes antagbart, att denna korrektion är relativt starkare vid de finare frak-

6 
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tionerna, vilkas specifika yta är avsevärt större än de grövre fraktionernas, 
torde det vara möjligt, att härigenom ett fel införes. Korrektionens storlek borde 
kanske varieras i förhållande till den vid varje provtagning uppsugna substans
mängden och i förhållande till kornstorleken. 

Angående 0-provets tillförlitlighet kan t. v. följande anföras. Om man väger 
in en viss mängd pulverformigt n1aterial i apparaten, t. ex. A gram, och snabbt 
suger upp volymen v av suspensionens totalvolym V, borde man givetvis, om 
substansen varit likformigt fördelad, erhålla en indunstningsrest 

V 
ao = V A gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 

Det har dock vid kontrollförsök med kaolin visat sig, att det trots vidtagande 
av alla försiktighetsmått blivit en för låg vikt på 0-provet, 95-96 % av elen 
beräknade. Orsakerna kunna vara, att den lilla vätskevolym, som vid början 
av uppsugningen befinner sig i pipettens kapillärrör, ej innehåller så stor kon
centration av de grövre partiklarna som den övriga suspensionen, att det under 
uppsugningen kan tänkas, att i pipettkulan redan uppsugna grova partiklar 
hinna sedimentera ned i kranen igen eller något dylikt. Det förefaller därför, 
som om bestämningen av den ursprungliga koncentrationen sker noggrannare, 
genom att man bestämmer A i torrt tillstånd och beräknar a0 ur (7), än om man 
bestämmer a0 genom 0-prov. Ofta är 111an dock uteslutande hänvisad till sist
nämnda metod. 

En osäkerhet i analysen är också, att man strängt taget icke vet specifika 
vikten hos det sedimenterandc materialet, då man icke vet storleken av de vat
tenhöljen, som partiklarna äro omgivna av och vilka kunna tänkas orsaka dels 
en minskning av medeltätheten, dels en ökning av vätskemotståndet enligt 
Stoke's lag. Dessa vattenhöljen bero av kornstorlek.en, 1nineralsammansättningen 
samt av arten och mängden av de vid partiklarnas ytor adsorberade jonerna. 

En apparat speciellt avsedd för bestämning av de minsta kornstorlekarna, 
kallad mikropipettapparat, har konstruerats. Följande teoretiska överläggning 
ligger till grund för denna. 

Vid sedimentation av mycket små partiklar blir hastigheten så ringa, att sedi
mentationstiden måste väljas mycket lång. Andreasenapparaten med 20 cm 
urspnmglig fallhöjd är därför olämplig. Man kan givetvis använda avsevärt 
mindre mängd vätska för att få låg fallhöjd, men dels betyder då uttagningen 
av ett 10 ml prov en alltför stor förändring i fallhöjden h i förhållande till 
totala höjden, dels är det, som senare skall visas, olämpligt att ta provet så 
nära botten av kärlet, då det gäller dessa små partiklar. De Brown'ska rörel
serna, värmerörelserna, uppkomna genom molekylstötar mot partiklarna, börja 
ju visa sig redan, när partiklarna konnna ned till storleksordningen 10~1 cm. 
l\1an hör ofta den invändningen, då det gäller sedimentationsanalys, att de 
Brown'ska rörelserna skulle sätta en gräns för sedimentationen, när man kom
mit ned till en viss partikelstorlek. Sedimentationshastigheten skulle alltså 
bli= 0. Man glömmer då, att alla partiklar i en gas eller en suspcnsion (ända 
ned till molekylstorlekarna) stå under inflytande av gravitationen, som för-
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länar Yarje kropp en nedåtriktad acceleration av 9.s1 m/s2 . Låt oss först be
trakta förhållandena i en gas, innesluten i ett kärH Den fria medelvägHingden 
för en 1nolekyl, innan den kolliderar n1ecl en annan, är beroende av ett flertal 
faktorer, såsom tryck, temperatur, 1nolekylvikt m. m., men den är för gaser 
i normaltillstånd av storleksordningen 10-0-10-0 cm. Det är därför tydligt, 
att molekylen icke hinner få någon hastighet att tala om i gravitationsfältet, 
innan den stöts iväg i en annan riktning. Dock finnes hela tiden gravitationens 
inverkan med i spelet, varför de banor, vari molekylen rör sig, icke äro riktigt 
räta linjer, utan i själva verket svagt krökta parabelbågar, vilkas kröknings
centrum alltid ligger nedanför banan. Slutresu!tatet av några miljarder molekyl
stötar (antalet kollisioner per sck. är av denna storleksordning) blir, att mole
kylen förflyttats en liten sträcka i gravitationsfältets riktning. Nedre delen av 
kärlet kommer därför att få större antal molekyler per volymsenhet än övre, 
men med ökat molekylantal följer ökat antal kollisioner, d. v. s. ökat gas
tryck, vilket motverkar denna täthetsförändring. Vi komma alltså till ett jäm
viktstillstånd, som för gaser enklast uttryckes med den barometriska höjdfor
meln. övergå vi till att betrakta en vätska, vari en tyngre vätska eller en fast 
kropp finnes suspenderad, äger i princip samma sak rum, varvid vi dock ha 
att ta hänsyn till vätskemolekylernas stötar samt (i mycket ringa mån) de 
suspenderade partiklarnas stötar mot varandra. Då vi komma till storlekar, 
som ligga avsevärt över molekylstorlekarna, blir gravitationens inverkan i för
hållande till partiklarnas tendens att sprida ut sig över större volym, betydligt 
k:raftigare än i gasfallet. Det som nu motsvarar gastrycket, är det osmotiska 
trycket, som just innebär en strävan hos partiklarna att sprida ut sig över den 
vätskevolym, s01n står till buds. Den »atmosfär», som utbildas över bottnen i ett 
sedimentationskärl, är därför mycket lägre än i gasfallet, men liknande lagar gälla. 
Experimentellt har denna »sedimentationsjämvikt» undersökts av Perrin,4 som 
studerade fördelningen av mastixpartiklar i vatten. Partiklarna vara av enhet
lig storlek, 2.1 · 10-5 cm. Med hjälp av mikroskop bestämdes partikelantalet 
per volymsenhet på olika höjder över bottnen. Det visar sig att förhållandet 
mellan antalet partiklar på två nivåer kan uttryckas i följande lag: 

cr n, _ N :n: cl' (s, - s,) g h10
0 

- ----'-c~~~- .................................. . (8) 
n, 6 R 1' 

och n~ == partikelantal per volymsenhet. n1 

N = A vogadros tal. 
cl = partikeldiametern. 
= partikelns täthet.s1 

s" == sedimentationsvätskans täthet. 
g= jordaccelerationen. 
h == höjddifferensen mellan nivåerna. 

R == allmänna gaskonstanten. 
T == absoluta temperaturen. 

·l Perrin, Die Atome. 3. Aufl. Dresden 19'23. 
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Fir;. 50. 111ilaopipettapparat. Användninr; av en injeldionsspruta för provtayning. 

Genon1 antagandet, att denna lag gällde, kunde Perrin med denna 1netod att 
begagna mastixpartiklar som »jättemolekyler» bestämma ett värde på Avogadros 
tal, smn visade sig stämma mycket bra med andra bestämningar av l>l med helt 
väsensskilda metoder. Formeln (8) kan enkelt uttryckas på följande sätt: Natur
liga logaritmen för förhållandet mellan partikelantalet på två skilda nivåer är 
proportionell mot höjdskillnaden mellan dessa nivåer. Detta är ju ingenting 
annat än den barometriska höjdformeln, som i stället har förhållandet mellan 
gastrycken på två nivåer. Enligt kinetiska gasteorien är ju gastrycket direkt 
proportionellt mot antalet molekyler per volymsenhet, varför identiteten n1el
lan lagarna är fullständig. 

Betydelsen av dessa sammanhang för sedimentationsanalysen är självklar. 
Den förut omnämnda OdCns vågmetod innebär i princip, att man kontinuerligt 
registrerar vikten av det sediment, son1 avsätter sig på en liten vågskål pla
cerad på en konstant nivå i sedimentationskärlet. Utbildandet av en »Perrin-
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atmosfär» över vågskålen torde vara orsaken till den vid denna metod obser
verade »paraplyeffekten», som gör, att efter en viss tids sedimentation partik
larna icke längre öka sedimentets vikt utan föras åt sidan och passera vågskå
len. Gäller det att använda pipettmctod för bestämning av de minsta partikel
storlekarna, bör man därför icke ta provet i närheten av botten. Vidare bör 
fallhöjden vara så liten, att provet hinner tagas, innan PerrinatJnosfären hunnit 
utbildas. Detta sker lämpligast genom att man söker ta provet på så litet djup 
under suspensionens yta som möjligt. 

Den vid institutet konstruerade mikropipettapparaten visas i fig. 50. En 
injektionsspruta med volymen 10 ml är stabilt fastsatt i en hållare och kan 
med hjälp av en mikrometerskruv sänkas till ett djup av 0-4 cm under suspen
sionens yta. Injektionsnålens spets är omformad, så att hålets plan är hori
sontalt. Uppsugningen av provet kan ske mycket långsamt och jämnt 1necl hjälp 
av en vev, varvid 1 varvs vridning betyder 1 mm höjning av kolven. Den upp
sugna mängden suspension bestämmes genom sprutans vägning före och efter 
provtagningen. Sedimentationen får ske i en tämligen vid och djup skål, pla
cerad i vattenbad av konstant temperatur. Närmare detaljer 0111 metoden och 
därmed erhållna försöksresultat komma att publiceras senare. 

För de- allra minsta partikelstorlekarna gäller det att minska Pcrrinatmosfärens 
inflytande genom att öka gravitationsfältets styrka med hjät'p av ccntrifuge
ring. Några olika metoder finnas utprovade för ccntrifugbestämningar av korn
storleksfördelning i finkorniga jordarter, men det är icke anledning gå in därpå 
i detta sammanhang, då institutet ännu icke använt någon av dessa metoder. 
Jiär skall endast påpekas den svårighet, som uppkommer av att man har en 
kontinuerlig övergång mellan kornstorlekarna, varför i en centrifugcell inga 
bestämda gränsytor, markerandc olika. faser, komma att uppträda. Optisk regi
strering av centrifugeringens förlopp möter mycket stora svårigheter. 

Lerors per1ueahilitet vid små tryckgraclienter. 

För vattenströmning genom jordarter brukar 1nan vanligen använda följande 
strömningslag: 

v = ki ...................................................... (9) 

v = strömningshastighct per ytenhet. 
i= det hydrauliska tryckfallet. 
k = permeabilitetcn. 

Denna lag uppställdes efter experimentella undersökningar av strömningen 
genom sandskikt (Darcy 1856). Här bör observeras, att v är beräknad på 
hela ytan, som ju dels upptages av fasta partiklar och dels utgöres av öpp
ningar mellan dessa. Strömningshastigheten i porerna blir alltså betydligt större 
än v. Permeabiliteten le. är givetvis beroende av temperaturen, som ju influerar 
på den strömmande vätskans viskositet och Uithet. Ett fundamentalt faktum 
är dock däremot, att k antages vara oberoende av tryckgradienten i. 
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Fig. 51. Prilicipcn för pcrmcabilitetsmätning med variabel nivå i båda rören. 

Giltigheten av formeln (9) är begränsad uppåt, <l. v. s. för stora strömnings
hastigheter i relativt grovkorniga skikt1 då turbulens och andra störningar in
träda. Nedåt har någon gräns för giltigheten hittills ej konstaterats. Sålunda 
har Terzaghi vid uppställandet av sin konsolidationsteori för leror infört (9) 
som grundförutsättning. (I praktiken betraktas lera ofta som ogenomtränglig 
för vatten, men förutsättningen för att konsolidation i lerlager skall äga rum, 
är ju, att en, om ock ringa, permeabilitet förefinnes.) 

Permcabiliteten hos lera kan bcsUin1mas på två olika sätt: 
I) Indirekt beräkning av medelpermeabiliteten ur ett konsolid,itionsförlopp 

med hjälp av teorien. 
2) Direkt mätning av genomströmmad vattenmängd Yid appliccrandet av 

en känd tryckgradient. 
Direkt mätning av permeabilitcten är viktig, då lera eller lerblandat n1aterial 

skall användas för tätningsändamål, t. ex. vid dammbyggnader. 
På grund av pcrmeabilitetcns ringa storlek har man vid mätning alltid an

vänt relativt höga hydrauliska gradienter, ofta av storleksordningen 50 och där
över (mätt i cm vattenpelare per cm provtjocklek). Dylika gradienter före
kmmna aldrig i praktiken, i vanliga fall endast en bråkdel därav. Det är där
för av stort intresse att undersöka porvattenströmningen i lera vid avsevärt 
mindre tryckhöjder, och i det följande skall redogöras för en apparatur, speciellt 
gjord för detta ändamål, och några därmed erh/tllna resultat. 

En permeabilitetsmätning omfattar bestämning av den vätskemängd, som 
strömmar genom ett prov, av det hydrostatiska övertryck, s01n orsakar ström
nmgen, samt av den tid, som åtgår för denna. Givetvis måste också provets 

84 



-vattenavgång 

! 
<-Vattenavgång 

5ummi
p�ck
ning 

Fig. 52. Anordning vid prov Fig. 5.J. Anordning vid prov ~lian 
med normaltryck. normaltryck. 

geometriska dimensioner vara kända. I alla hittills publicerade anordningar 
för permcabilitetsmätningar har man mätt antingen den in- eller utströmmande 
vattenmängden, och den ena eller båda av de fria vattennivåerna har hållits 
konstant. I den nedan beskrivna anordningen äro båda vattennivåerna rörliga, 
varigenom möjlighet gives att mäta såväl in- som utströmmande vattenmängd. 
Principen framgår av fig. 51. Den enkla differentialekvationen för strömningen 
har följande lösning. 

aL H 1k=--~- ........................................ (1~
2 A t II, 

A == provets genomskärningsyta. 
L = » tjocklek. 
a == till- och avloppsrörens genomskärningsyta. 

Il,= nivåskillnaden vid tiden 0. 
I-12 == » » ,> t. 

Om man nu gör successiva nivåavläsningar med låmpliga tidsintervall, kan 
man ur (10) beräkna ett värde på k för varje par av på varandra följande av
läsningar. 

l\fonteringen av lerprovet har gjorts på två olika sätt, beroende på om provet 
före permeabilitetsmätningen skall utsättas för normaltryck eller ej. 

Fig. 52 visar provets montering i en kompressometer av institutets typ. Ler
provet befinner sig n1ellan två vattenfyllda, porösa stenar och omgives av en 
gummihud, som stabiliseras av aluminiumringar, vilka befinna sig på sådant 
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Fiy. 54. Anordning för rnätning av nivåskillnadcr. 

avstånd från varandra, att det vertikala trycket vid lerprovets komprimering 
ej kommer att upptagas av ringarna, men ändå på tillräckligt litet avstånd, 
för att gummihuden ej skall trängas ut mellan dem. Belastningen påföres den 
rörliga men i stativet styrda överstämpeln, och provets komprirnering kan av
läsas pii en indikatorklocka. Vattnet tillföres och avrinner genom nipplar i 
resp. under- och överstämpel. Tryckfallet i ledningarna och i de porösa ste
narna anses försumbart i förhållande till tryckfallet i lerprovet. Stor omsorg 
måste ägnas 1nonteringen av oomrörda prov, för att effektiv tätning mellan 
prov och gummihud skall åstadkommas. Vattnet, som skall användas i per
meabilitetsförsöken, måste befrias från ev. lösta gaser. 

Fig. 53 visar en montering utan normaltryck. Provet befinner sig även i detta 
fall mellan två porösa stenar, men omgives denna gång av en massiv metall
cylinder. Gummipackningar åstadkomma effektiv tätning mot kompressome
terns båda stämplar. De porösa stenarna och provet ha i detta fall, som synes 
av fig., mindre diameter än i föregåndc fall, och den belastning, smn lägges 
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Fig. 55. Anordning för parallaxfri avläsning av viitslwnivåer i glasrör. 

på överstämpeln, tjänar endast ändamålet att säkra tätningen. Anordningen 
möjliggör enkel montering och läckagerisken är liten. 

Anordningen för mätning av nivåskillnaclcrna synes i fig. 54. över- och under
stämplarna i komprcssomctern ära anslutna via kopparrör till två st. kapillär
rör, vertikalt monterade och förskjutbara i vcrtikalled med grov- och finjuste
ring. För justering av vattennivåerna i kapillärrören finnas två förrådskärl an
slutna via en grenledning, som kan avstängas med en slangklämma. För a.tt 
möjliggöra en parallaxfri avläsning av vattennivåerna har en särskild avläsnings
anordning konstruerats, som är förskjutbar längs rören (se fig. 55). Framför 
kapillärröret befinner sig en horisontell, tunn metalltråd i höjd med 0-streekct 
på nonieskalan. Röret synes genom ett fönster i främre väggen. Bakre väggen, 
som alltså befinner sig bakom röret, är invändigt försedd med en speglande 
yta. l\led hjälp av metalltråden oeh dess spegelbild i bakre ytan kan man nu 
n1yckct noggrant ställa in på meniskens lägsta punkt. Nivåns läge kan avläsas 
på millimeterskalan på 0.1 mm när. 

S01n exempel på resultat erhållna med den nu beskrivna apparaturen må 
nämnas några kurvor över sambandet mellan permeabilitet och tryckgradient 
för ett par leror från Stockholmstrakten. Fig. 56 visar detta samband för ett 
prov, son1 före mätningen fått konsolideras under ett normaltryck av O.::i kg/cm2• 

För detta tryck var den relativa kompressionen ca 8 o/o. När vertikalrörelsen 
avstannat, låstes den rörliga stämpeln, varefter permeabilitetsmätningen vidtog. 
I fig. åskåcUiggöras tre mätserier, utförda på samma prov. I två fall har be
gynnelsetryckgradientcn varit ea 6 oeh i ett fall ea 10. Varje mätpunkt mot
svarar ett medelvärde på k mellan två nivåavläsningar, och det värde på Il, 
som använts vid beräkningen av gradienten, är medelvärdet av dessa nivåavläs
ningar. De erhållna värdena påk variera här mellan 4.G • 10-s och' 0.78 • 10-s cn1/s. 
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Fig. l'SG. Permeabilitetcns beroende av tryclcgradienten. Tre miitserier på ett och samma 
prov, som före miitningen färdigkonsoliderats för ett normaltryck av 0.3 lcglcn1/!, 

Fig. 57 visar 4 miitserier på ett prov, son1 ej konsoliderats och som under mät
ningen ej stod under annat normaltryck än det som förorsakades av den övre 
porösa stenen och nivåskillnaden mellan vattenytorna. Enligt Tcrzaghis kon
solidationstcori blir normaltrycket mellan två genomsläppliga lager efter upp
nående av stationärt tillstånd = halva hydrauliska tryckskillnaclen. Denna 
tryckskillnad skulle kunna tänkas orsaka en obetydlig kompression av provet 
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Fig. 57. Penneabilitetens beroende av tryck-gradienten. Provet ej utsatt för normaltryclc. 
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Fi[!, 58, Permeabilitetens beroende av trycl~gradienten. Smnma prov sorn i jig. 57 men ·vid 
högre gradienter. Vid jä1nförelse med föregående jig. bör man 

observera skillnaden i skala längs i-axeln. 

och en därav förorsakad vattenströmning, som skulle behöva införas som en 
korrektion vid mätningen. En 111atematisk analys har dock visat, att denna 
korrektion ej skulle påverka huvuddragen av kurvan. Provets tjocklek har i 
detta fall varit 1.n cm. Begynnelsegradienterna ha varit 1.7, 4.1, 8.;:; och 
13 resp. Värdena på k variera här mellan 19 • 10-s och l.G • I0-8 cm/s. 

Fig. 58 visar en mätscrie på samma prov, varvid begynnelsegradienten varit 
28.G. Värdena på k variera här mellan 19 • 10-8 och 16 • 10-s cm/s. 

1\Ian torde icke kunna draga alltför vittgående kvantitativa slutsatser av de 
hittills utförda försöken, då försöksanordningarna ännu äro ofullkomliga och 
alltför känsliga för vissa störningar. Vissa principiella betänkligheter kunna 
också anföras mot anordningen med variabel tryck.höjd och låst stämpel, som 
ju kommit till användning vid det konsoliderade provet. En förbättrad appara
tur för erhållande av konstanta tryckhöjder men med bibehållande av den 
känsliga volymsmätningen i kapillärrör har tillverkats men ännu icke prövats. 

De preliminära resultat, som erhållits med den förut beskrivna apparaturen, 
kunna sammanfattas sålunda. 

I) Vid hydrauliska tryckgradienter större än ca 10 cm vattenpelare per cm 
lerprov kan man approximativt anse lerans permeabilitet som konstant. 

2) Ett lerprov, som först konsoliderats vid ett tryck av 0.:1 kg/cm2 , visar för 
gradienter mellan 10 och 5 cm Il,,0/crn prov svagt avtagande permcabilitet. 
Vid gradienter mindre än 5 avtager pcrmeabilitetcn hastigare och praktiskt 
taget lineärt. 

3) Ett lerprov, som icke utsättes för normaltryck, visar för gradienter 1nindre 
än 10 till en början svagt avtagande permeabilitet, 1nen för gradienter under 
3 faller permeabiliteten mycket hastigt och i det närmaste lineärt. 

4) Försöken synas kunna ge stöd för det antagandet, att permeabiliteten kan 
gå ned till 0, innan tryckgradienten blir 0, cl. v. s. det kan finnas ett tröskel
värde, som måste överskridas, för att någon vattenströmning överhuvudtaget 
skall äga rum. 

5) Permeabilitetskurvorna för ett och samma prov sammanfalla icke utan 
äro, särskilt vid lägre gradienter, beroende av begynnelsegradienten, av tiden, 
som förlöper 1nellan två mätserier, och av provets »förhistoria» f. ö. 

De nämnda iakttagelserna utgöra ju en avvikelse från Darcy's formel (9), i 
,~iJken le förlitsättes ha ett konstant värde, oberoende av tryckgradienten. Det 
synes alltså som om även en nedre gräns skulle existera, då det gäller använd-
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Fig. 59. Swnma prov som i fig. 57 och 58. Resultatet framställt som en ölozing av 11or
vattnets viskositet vid sjunkande tryclcgradient. Efter y-axeln förhållandet mellan den 

skenbara vislwsiteten (r;) vid olilca tryclcgradient (i) och den slcenbara 
vislwsiteten vid i= SO. 

barheten av (9) på vattenströmning i jordarter. Fig. 59 är en framställning av 
resultatet som en skenbar ökning av viskositeten, då tryckgradienten avtager." 

En naturlig förklaring till de ovan nämnda iakttagelserna kan erhållas, om 
man tar hänsyn till lerans egenskap av kolloidalt system. Lerpartiklarna äro 
till största delen av kolloidal storleksordning, varav följer, att specifika ytan 
(ytan per viktscnhet) blir mycket stor. Alla ytcffekter bli därför mycket fram
trädande, såsom adsorptionsfenomen, elektrokinetiska effekter o. s. v. De spe
ciella lermineralen äro också särskilt aktiva i detta avseende. Förhållandet 1nel
lan vatten och 1nineralkorn är också ett helt annat i lera än exempelvis i sand. 
Praktiskt taget allt vatten, som finnes i porerna i sand, har vattnets vanliga 
fysikaliska egenskaper, medan porvattnet i lera står under inflytande av kraf
ter från partiklarnas ytor. Man bmkar tala om »fritt» och »bundet» vatten 
i lera. Här är icke platsen att gå in på en diskussion av den komplicerade koordi
nations1nekanismen vid lermineralens vattenadsorption. Om förhållanden i detta 
sammanhang äro meningarna delade. Detta gäller t. ex. sammanhanget mellan 
jon- och vattenadsorption. Här må endast konstateras, att såväl suspensioner 
av rena lermineral som i naturen förekommande leror mer eller mindre utpräg
lat visa. kolloidegenskaper. Sålunda få lerorna betraktas som mycket koncen
trerade geler, d. v. s. stelnade kollo idala system. Dessa uppvisa i viss mening 
fasta kroppars egenskaper, följa t. ex. IIooke's lag för åtminstone små påkän
ningar. De mest utpräglade kolloidala lersystemen, bentoniterna, kunna formas 
till »fasta» elastiska stavar ännu vid en utspädning 1notsvarande 10-20 delar 
vatten på 1 del fast substans. Det torde ntan vidare stå klart, att man i dessa 
fall måste antaga, att allt eller nästan allt vatten i ,systemet är »bundeb. Visko-

r, Ang. skillnader i porrnllnels Yiskositct i fin- och grovkorniga jordarter, se Terzaghi & Pt:ck, 
Soil mechanics in engineering practice. New York 1048. s. 4,7. 
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sitet, täthet o. d. ha undergått stora förändringar. Att på dylika system till
lämpa vanliga hydrauliska lagar, synes oförsiktigt. Nu tillkommer emellertid 
hos lersystemen en företeelse, s0111 är känd även inom den vanliga kolloidkemien, 
nämligen tixotropi. Detta fenomen innebär en obegränsat reversibel, isoter1nisk 
övergång från gel till sol vid omrörning, skakning eller annan 1nekanisk bearbet
ning. Vid vila återbildas gelstrukturen. Denna egenskap har rent vetenskap
ligt studerats hos tämligen utspädda lersuspensioner. Särskilt tixotropa äro 
bentonitsuspcnsioner, men även andra naturliga lermaterial uppvisa denna egen
skap i större eller mindre utsträckning. För teknikern är det sedan länge känt, 
att naturliga leror vid omrörning förlora en ofta mycket stor del av sin håll
fasthet. Till en del torde denna hållfasthetsminskning bero på en störning i 
den geometriska struktur, som naturen byggt upp vid lerpartiklarnas sedimenta
tion. En annan del utgöres av en mer eIIer 1nindre fullständig nedbrytning av 
strukturen hos de vattenskikt, som förläna leran dess speciella gelkaraktär. 
Endast denna del av hållfasthetsminskningen kan sedan återvinnas, då leran 
får vara i vila, och är aIItså tixotrop. Så länge deformation, t. ex. i fann av 
kompression och vattenströmning, förekommer i leran, förhindras den tixotropa 
återuppbyggnaden av gelstrukturen, 1nen när deformationen börjar avstanna 
och vattenströmningen blir långsammare, sker en successiv uppbyggnad av vat
tenskikten. 

Om man vid direkta permeabilitetsförsök på lera applicerar en tillräckligt 
stor tryckgradient, uppkomma så stora skärspänningar i de vid partiklarna 
bundna vattenhöljena, att dessas struktur går förlorad, varför vattenström
ningen sker tämligen obehindrat genom de porer, som begränsas av lerpartik
larna eller av ett vattenskikt runt dessa av molekylär storleksordning. Darcy's 
formel (9) kan (med viss grad av noggrannhet) användas (fig. 58). Då tryck
gradienten sjunker, minska även nämnda skärspänningar, varför vattenskikten 
ånyo kunna byggas upp. Detta har som följd, att »kanalerna,> i leran synas 
krympa samman, d. v. s. permcabiliteten minskar. Om ett tröskelvärde i tryck
gradient existerar, betyder detta helt enkelt, att för tillräckligt låga tryck inga 
öppna kanaler existera. Allt vatten i leran är då under inflytande av krafter 
från partiklarnas ytor, »fritt» vatten existerar ej. Detta kan också tolkas, 
som om vattnets viskositet växte med avtagande gradient, för att vid mycket 
små gradienter ev. bli oändligt stor.0 

Efter denna mycket schematiska tolkning av leran som ett tixotropt, kol
loidalt system är det sålunda möjligt att ge en naturlig förklaring till de förut 
redovisade försöksresultaten. 

Som tidigare nämnts, komma dessa undersökningar att återupptagas 1ned 
en apparatur, som möjliggör mätning vid konstant tryckhöjd. Denna skaII 
åstadkommas genom att två parallella horisontella kapillänör placeras på 
skilda nivåer. Mätningarna skola då utsträckas till att omfatta såväl ett flertal 
olika naturliga leror som varierande blandningar av olika lersubstanser. Spe-

6 Genom teoretiska resonemang kom Th. Brenner fram till möjligheten av ett tröskelvärdes 
exislens. Se Brenner, Om mineraljordarternas hållfasthelsegenskapcr. Helsingfors 1946. (Bull. Comm. 
g'eol. Finlan<le Nr 139.) s. 30. 
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ciellt skall undersökas, om ett tröskelvärde, som måste överskridas, för att en 
strömning skall komma till stånd, verkligen existerar, och vilka faktorer som 
påverka detta tröskel värdes storlek. 

Förrän dessa undersökningar bekräftat, att de preliminära resultaten äro 
korrekta, kunna vittgående praktiska konsekvenser ej dragas av dessa. Det 
må endast påpekas, att här föreligger en möjlig förklaring till att slutstadiet 
i ett lerskikts konsolidationsprocess ofta avviker från det med hjälp av kon
solidationsteorien förutsagda. De s. k. »sekundära sättningarna» skulle då 
kunna förklaras, åtminstone kvalitativt. Att införa permeabilitetens tryck
beroende i konsolidationsteorien kommer fönnodligen att stöta på matematiska 
svårigheter. Första utvecklingsstadiet härvidlag är att finna en funktion som 
så noggrant som möjligt åskådliggör detta beroende. 

Elektrokmnisk behandling av lera. 

Under 1930-talet påbörjade Leo Casagrande undersökningar av möjligheten 
att förstärka lergrunder med elektrokemisk behandling. Laboratorieförsök samt 
några tillämpningar i stor skala utfördes. Särskilt användbar syntes 1netoden 
vara, då det gällde att förbättra friktionspålars bärförmåga.7 

Principen för Casagrandes metod är följande: Två metallplattor tjänstgöra 
som elektroder och förenas med en likströmkälla. I sina första försök använde 
Casagrande koppar som katod- och aluminium som anodmaterial. Anoden 
upplöstes under strömgenomgången, och elen mellan elektroderna befintliga 
lervolymen hårdnade. Denna härdning började vid anoden och fortskred sedan 
genom hela volymen. I senare försök använde Casagrancle aluminium i båcln. 
elektroderna, då det hade visat sig1 att ett hårdnande i så fall inträdde vid båda 
elektroderna. 

För att friktionspålars bärförmåga skulle ökas, beslogos de med aluminimn
plåt runt mantelytan. Sedan de neddrivits i marken, sattes aluminium
beslagen i förbindelse med en likströmkälla. I motsats till vad som framkom
mit vid elektrokemisk behandling av hela lervolymen, visade det sig, att 
pålarnas bärförmåga icke steg vid allt längre fortgående behandling utan nådde 
ett maximum, varefter den åter sjönk. 

Vid institutet ha försök påbörjats med en modifierad metod, innebärande, 
att de joner, s0111 på elektrolytisk väg skola införas i leran, tillföras i fonn av 
lösningar, speciellt aluminiumsaltlösningar. Utgångspunkten var vissa av I. Th. 
Rosenqvist utförda laboratorieförsök att på elektrokemisk väg stabilisera norska 
s. k. kvickleror, varvid han rekommenderade införande av natriumjoner.8 Under 
några preliminära laboratorieförsök med svenska leror visade det sig då, att 
aluminiumjoner visade sig särskilt lämpliga för förstärkningsändamål. Jäm
förande försök med användande av Casagrandes metod visade sig i många fall 
ge sämre resultat än den modifierade 1netoden med saltlösningar. 

7 Casagrande, Die elektrochemische Bodenvcrfestigung. Bauteclm. 17 (1939). H. 16 s. 22S. 
8 Roscnqvist, Om leires pla.stisitet. Stat, Vegv. Veglab. Oslo l\Iedd. Nr 4 s. 12-16. 
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Glo5rör 

Bägare 

Pig. GO. Enkel laboratorieanordning för elektrolcemislc. behandling av lerprov. 

Fig. 60 visar principen för de första, enkla försöken i glascellcr. Lerprovet 
befinner sig i ett glasrör, som sättes i en bägare, innehållande tämligen koncen
trerad aluminiumldoridlösning. Samma lösning hälles i glasröret ovanför leran. 
Strömtillförscln sker 1ned ett par platinatrådar, som doppa i saltlösningen i 
bägaren resp. glasröret. Denna enkla försöksanordning är lämplig, då det gäller 
att pröva lerans motlaglighet för elektrokemisk behandling, saltlösningars art 
och koncentration m. m. Lerans hårdhctsförändring kan prövas med något 
enkelt intrycksprov. Vanligen har konprovet använts. 

Försöken ha utförts på lerprover från stockholmstrakten, tagna på 2-10 m 
djup. Betydande skillnader mellan leror från olika fyndorter ha konstaterats 
beträffande möjlighet till förstärkning. Vissa leror ha efter ea I timmes behand
ling med 0.2-l amp. hårdnat så kraftigt, att 100 g-30°-konen ej gör något 
märkbart intryck i vare sig positiva eller negativa änden av provet. Vattenhal
ten har i allmänhet 1ninskat något. 

Försök med olika salter ha visat, att natriumjoner orsaka någon förstärk
ning. Kalcium- och järnjoner däremot ha i de undersökta fallen givit uppmjuk
ning av provet. Aluminiumjoner ha visat de ojämförligt bästa egenskaperna 
i fråga om förbättring av hållfastheten. Denna har ökat i såväl oomrört s0111 
omrört tillstånd. Som ex. kan nämnas 11

1
- resp. Ila-värdena för ett prov, behand

lat med almniniumklorid: 
H, H, 

Före behandlingen 2.i 34 
Efter » 90 I 600 

(H
1 

och H3 äro de med konprov erhållna »relativa hållfasthetstalen» med resp. 
utan omrörning.) 
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Fiy_ 61. Elelctroödometer av ebonit för 1.mdersölcning av den elelctrolw-miska behandlingens 
inverlwn på lerans lwnsolidationsförlopp, lcornpressibilitet o. d. 

I ett fall seriekopplades en cell med aluminiumbleck som elektroder (alltså 
en!. L. Casagrande) och en cell med aluminiumkloridlösning en!. fig. öO. Ler
proven voro lika stora och från samma fyndort. Samma strömstyrka fick alltså 
gå genom cellerna under lika lång tid. Hållfasthetsökningen var betydligt större 
i det senare fallet. 

Den nu beskrivna enkla försöksanordningcn har många brister. Bl. a. visar 
det sig ofta, att provets krympning blir så stor, att det blir sprickbildning, var
vid förstärkningsprocessen avbryter sig själv, då praktiskt taget hela ström
men går genom dessa sprickor. Det var därför önskvärt att utföra den elektro
kemiska behandlingen i en apparat, i vilken man kunde anbringa ett normal
tryck på provet samtidigt som kompressionen kunde avläsas. Efter ett för
beredande försök i en kompressometer, varvid understämpeln isolerades från 
stativet med en ebonitplatta, konstruerades en s. k. elektroödometcr av ebonit 
(fig. öl). Provet befinner sig mellan två perforerade ebonitplattor, fastsatta 
i de båda ihåliga stämplarna. Understämpeln, som vilar mot bottenplattan, 
står i kommunicerande förbindelse med ett glasrör, vari den ena elektroden 
(platinatråd) neddoppas. Den andra elektroden införes genom ett hål i den 
rörliga överstämpeln. Vertikalrörelsen kan avläsas på två indikatorklockor. 
Bottenplattan 1ned tillhörande ring för fastklämning av ödometern samt last-
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Fiy. 62. Elektrokemisk lwnsolidationskurva. Provet -under konstant normaltryck 0.o leg/cm2
• 

Ursprunglig provhöjd 18.1 mm. 

plattan äro av stål. Apparaten kan användas dels för vanligt kompressionsför
sök, dels för elektrokemisk behandling av provet. 

Fig. 62 visar en konsolidationskurva erhållen 1necl elektroöclometern. Längs 
abskissan har avsatts tiden och längs ordinatan medeltalet av de båda indika
torklockornas rörelser i hundradels mm. Ursprungliga provhöjden var 18.7 mm. 
Vid försökets början pålades ett normaltryck av 0.G kg/cm2• Aluminiumklorid 
var påfylld i såväl över- som undcrstämpeln. När konsolidationen för den på
lagda lasten praktiskt taget avslutats efter ett dygn, slöts strömmen (0.04-0.1, 
amp.), varvid ett nytt konsolidationsförlopp inträdde. Efter ca 50 min. hade 
konsolidationen avstannat och övergått till en liten svällning, som pågick i 
20 min. Då strömmen bröts, inträdde förnyad konsolidation. Denna pågick 
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Pig. 66. Förstärlrningsförsölc enl, Casagrande, Tillförd energimängd 0.25 lcWh. 

större delen upplösts, vilket begränsade strömstyrkan. Vattenhalten hade min
skat i så gott som hela provet, mest vid anoden. Provet visade redan efter en 
kort stunds elektrolys vertikala sprickor och vatten samlades på ytan av pro
vet (under de två första timmarna ca 70 cm3), vilket tydde på en volyms
minskning. 

Ett liknande försök utfördes med dränerna fyllda med aluminiumklorid i form 
av små kristaller. Strömmen försvagades också denna gång genom att järntrå
darna upplösts. Hårdnandet hade då skett i nästan exakt samma omfattning 
som i föregående försök. Emellertid insattes nya järntrådar i dränen, och elek
trolysen fortsatte. Då försöket avbröts, hade bårdnandet sträcl<t sig genom 
hela volymen men var kraftigast i närheten av anoden (se fig. 65). Totala 
energiförbrukningen var då 0.39 kWh. Vattenhalten hade nu minskat kraftigt. 
Maximala nedsjunkningen var i detta fall 16 cm. 

Som jämförelse gjordes ett försök med Leo Casagrandes ursprungliga arrange
mang med aluminiumanod och kopparkatod. Motståndet i cellen var då myc
ket större, varför det tog flera gånger längre tid att nå i det närmaste samma 
förstärkningsgrad som i första fallet. Provets volym var i detta fall 3.25 dm3 

och totala energiförbrukningen 0.25 kVVh. Som fig. 66 visar, erhölls även någon 
förstärkning vid katoden, som ju bestod av koppar. 

De uppnådda försöksresultaten få t. v. betraktas som preliminära. Att av 
dessa försök draga några slutsatser angående metodens praktiska användbar
het och kostnaderna för dess användning är icke tillrådligt. Ur teoretisk syn
punkt är förfarandet mycket intressant och kan komma att bidraga till en dju
pare förståelse av jon- och vattenadsorptionsfenomenen i lera. 

Beträffande den kemiska förklaringen till hårdningsprocessen kan ännu ingen
ting definitivt sägas. Dock synes det, som om den elektrokemiska behandlingen 
kan ha åtminstone tre olika effekter med sig: 
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1) En elektroosmotisk vattenströmning (angående elektroosmos, se särskilt 
avsnitt!). En del av vattenhaltsminskningen torde ha denna orsak. 

2) Ett jonutbyte, genom att införda aluminiumjoner ersätta andra vid ler
partiklarna adsorberade joner, varigenom troligen lerpartiklarna koagulera, 
d. v. s. sammansluta sig till större aggregat, varvid en del av de bundna vatten
höljena blir fri och kan utpressas. 

Dessa effekter torde kunna äga rum i alla leror oberoende av sammansätt
ningen. Dessutom tycks vid vissa leror tillkomma: 

3) En hopkittning av partiklarna, ev. genom utfällning av någon olöslig för
ening med förmåga att cementera ihop partiklarna. Orsaken till att endast vissa 
leror kunna bilda »stenhårda» klumpar är icke utredd. En röntgenupptagning 
för att konstatera, om i dessa hopkittade partier någon ny kristallinisk förening 
bildats, har givit negativt resultat. 

En uppgift av Leo Casagrandc, att hans metod skulle vara användbar på 
alla leror, har icke visat sig stämma för svenska leror. I ett par fall, då Casa
grandcs metod med aluminiumklädda pålar använts i Tyskland, är det av bifo
gade kornfördelningskurvor att döma ej fråga 01n lera, då halten av partik
lar< O.002 mm rör sig om endast 15 resp. 2 %-" 10 

Undersökningarna om orsakerna till den elektrokemiska markförstärkningen 
och om möjligheterna till dess praktiska användning under svenska förhållanden 
skola fortsättas i den mån personaltillgång och forskningsanslag tillåta. 

Elektroos1nos. 

Elektroosmos är ett fenomen nära besläktat med elcktrofores, kolloidpartik
lars vandring i ett elektriskt fält. Denna partikelförflyttning äger rum, om par
tiklarna äro suspenderade i en vätska eller en gas. Om partiklarnas koncentra
tion är så stor, att ingen förflyttning är möjlig, d. v. s. partiklarna bilda en 
porös massa, sker i stället under det elektriska fältets inverkan en transport 
av vätskan i porerna. Detta fenomen äger rum i diverse porösa material, glas
kapillärer o. s. v. Fenomenet kallas elektroosmos. 

Efter att ha varit känt sedan 1809 kom fenomenet till praktisk användning 
inom geotekniken först genom Leo Casagrandes arbeten under 1930-talet. 
F. n. arbetas i flera länder med utforskning av lagarna för metoden och dess 
användbarhet. J\1ycken oklarhet över orsakerna till elektroosmosen och i arran
gerandet av försöken har gjort, att resultaten i många fall äro svåra att tyda 
och i en del fall stridande mot varandra. 

En synnerligen vanlig företeelse är, att man vid studiet av lagarna för elek
troosmosen hos jordarter bortser från elektrodernas inverkan på förloppet. Som 
i kapitlet om den elektrokemiska behandlingen beskrivits, kunna genom elektro
lys främmande joner införas i jordarten och åstadkomma stora förändringar i 

0 Erlenbach, Anwendung <ler elektrochemischen Verfesligung auf schwimmen<le Pfahlgriindungen. 
Bauteclm, 14 (1036). H. l!) s. 2'57-259. 

10 Casagrande, GrossYersuch .zur Erhöhung <ler Tragfiihigkeit Yon schwebenden Pfahlgrilndungen 
durch elektrochemische Belmndlung. Bauteclut. 15 (1037) H. 1 s. 14--16. 
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~1,,1--~ 
Fig. 67. Till vän.Yter principen för 11iätning av eleläroosmotisl, penneabilitet. Till hö_qer 

principen för mätning av elelctroosmotisk stighöjd. 

dess egenskaper. Dessa joner kunna tillföras antingen gcnmn att elektroderna 
göras av sådant material, som genom elektrolysen upplöses, eller genom att 
elektroderna införas i redan beredda saltlösningar, innehållande de joner, son1 
skola införas. På detta sätt utförd behandling kallas här »elektrokemisk» in
verkan till skillnad från »elektroosmos», som skall vara oberoende av elektrod
materialet. På laboratoriet är det därför oundgängligen nödvändigt att för elek
troosmotiska försök använda sådana elektroder, som icke kunna påverka jord
arten genom jonutbyte eller på annat sätt, alltså använda platina, kol eller 
dylikt som elektrodmaterial. Om man studerar litteraturen på området, finner 
man, att detta försiktighetsmått sällan vidtagits av geoteknikerna. L. Casa
grande t. ex. publicerade 1948 ett arbete angående de teoretiska lagarna för 
elektroosmos. Som elektroder i sina försök hade han använt järntrådsnät. 
Andra författare ha använt kopparplattor, porösa bronsplattor o. s. v. Läser 
man däremot om de arbeten, som utförts inom de fysikalisk-kemiska laborato
rierna för att undersöka de elektrokinetiska fenomenen, finner man genomgå
ende, att elektroder av inaktivt material använts. Nu är man givetvis i den 
praktiska användningen i ,stor skala av kostnadsskäl hänvisad till de billigare, 
oädlare metallerna och får alltså en kombination av elektrokemisk inverkan och 
elektroosmos, men om det gäller att på laboratoriet studera de fundamentala 
lagarna för förloppen, är en så skarp gränsdragning som möjligt nödvändig. 

På grund av personalbrist har vid institutet 1nycket litet kunnat göras på 
detta intressanta och aktuella forskningsområde, men ett par försök och appa
ratkonstruktioner må nämnas. 

Principen för elektroosmotiska mätningar framgår av fig. 67. I vänstra 
fig. visas mätning av den »elektroosmotiska permeabiliteten» kE, medan rent 
hydraulisk strömning är eliminerad. l\1an kan nämligen för elektroosmotisk 
strömning uppställa en formel analog med Darcy's lag (9). 

VE = kE E .................................................. (11) 

där vE betyder den per tids- och ytenhet genmnströmmade vattenmängden, då 
den elektriska fältstyrkan är E volt/cm. lcE beror av flera faktorer, bl. a. av 
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porositeten samt av _;-potentialen i det Helmholtz'ska dubbelskiktet vid par
tikelytan. 

Om det hydrostatiska flödet ej är= 0 utan vrr, få vi, om de båda ström
ningsriktningarna sammanfalla, följande totala filterhastighet: 

v = VE + V[l = kE E + k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 

Då i praktiken de hydrauliska och de elektroosmotiska strömningslinjerna icke 
alltid sammanfalla, är det lämpligare att framställa strömningen i vektorform, 
varvid lämpligen den elektriska potentialen </Je och den hydrauliska potentialen 
<Pn införas: 

+ 
v = - 'v (kE <PE + k <Pn)- .................................... (13) 

I fig. 67, högra delen, ära förutsättningarna för strömningen förenklade genom 
att de båda strömningarna äro antiparallella. Den hydrostatiska tryckskillnadcn 
ökar efter (som lätt kan visas) en exponentialfunktion, tills den hydrauliska 
strömningen blir lika stor som den elektroosmotiska. v i (12) blir då= 0 och 
man erhåller 

lkeEl=lkil .............................................. (14) 

Kallar man nu den maximala stighöjden l-Imax och den pålagda spänningen V, 
får man följande uttryck för den maximala elektroosmotiska stighöjden (kallas 
stundom ,elektroosmotiska trycket») 

Hmnx = ~~ V • . • . • • ..... • ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15)
k 

Detta maximala värde på II skall enligt teorien uppnås först efter oändligt 
lång tid. I praktiska försök visar det sig ofta svårt att komma ens i närheten 
av detta maximala värde, då bl. a. sprickbildning i provet orsakar komplika
tioner. Ett användbart konstgrepp är att från början på prov anbringa ett 
hydrostatiskt tryck av den väntade storleksordningen och sedan så snabbt som 
möjligt pröva sig fram till den erforderliga spänningen för att balansera detta 
tryck. 

Av stor betydelse för elektroosmosens praktiska användning är frågan om 
den elektroosmotiska vattenströmningen utövar något strömningstryck på kor
nen i jordarten eller ej. För belysning av denna fråga utfördes ett par experi
ment med kvartspulver i en anordning, som visas i fig. 68. Två identiska 35 mm 
höga prov av kva.rtsmjöl voro placerade i ett glasrör med 27 mm inre diameter 
på sandfilter mellan finmaskiga mässingsnät. Dessa filter vilade på korkringar, 
som voro intryckta i röret. Det nedre provet befann sig mellan två grafitelek
troder, som kunde anslutas till en likströmkälla. Glasröret stod i förbindelse med 
ett förrådskärl och med tre nivårör, som visas i fig. 68. Genomströmmad vat
tenmängd kunde mätas i en horisontell mätbyrett. Apparaten var fylld med 
destillerat vatten, vartill satts några droppar saltsyra för ökning av lednings-
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Fig. 69. Det elelämosmotislca flödet som funktion av den elelctrislca potentialgradienten. 
Det laitislca hydraulislca flödet är markerat i jig. Intet genombrott inträffade i det 

eleläroos11wtislca fallet, trots att flödet stegrades till 4 gånger det kritiska 'Värdet. 

förmågan. Gasutveckling vid elektroderna stör förloppet, om försöket drives 
länge, men de elektroosmotiska mätningarna utfördes så hastigt, att denna gas
utveckling ej hann åstadkomma någon störning. Efter varje dylik mätning bort
spolades de bildade gasblåsorna. Den temperaturstegring, som orsakades av 
strömgenomgången, mättes icke direkt. En korrektion för den minskade viskosi
teten utfördes dock med hjälp av en speciell bestämning av elen hydrauliska 
permeabiliteten omedelbart efter ett elektroosmotiskt försök. 

I det första försöket voro kranarna inställda så som fig. 68 visar. Den 
genom elektroosmosen transporterade vattenmängden orsakade en höjning av 
det hydrostatiska trycket i mellanrummet nicllan proven och därav en vatten
strömning genom det övre provet. Genom stegring av potentialen ökades denna 
vattenström, tills brott inträdde i det övre provet. Det undre provet befann sig 
dock fortfarande i vila. 

I det andra försöket kopplades det översta provet helt och hållet ifrån genom 
omställning av kranarna och det undre provet undersöktes separat. Den elek
troosmotiskt genomtransporterade vattenmängden mättes för olika potential
gradienter och en relativt god linearitet erhölls (fig. 69). Detta är ju även i 
överensstämmelse med ekv. (11). Något brott i provet inträdde icke, trots 
att flödet stegrades till mer än fyra gånger det flöde, som i första försöket orsa
kade brott. Så kopplades strömkällan bort, och ett vanligt permeabilitetsförsök 
utfördes för några olika hydrauliska gradienter (elen helclragna linjen i fig. 70). 
Permeabiliteten var 9.3 · 10-1 cm/s. Gradienten stegrades, tills brott inträdde 
vid den kritiska gradienten I.o. Den kritiska strömningshastigheten blir alltså 
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Fig, '70. Den lteldragna kurvan markerar ett rent hydrauliskt flöde. En adderad eleläro
osmotisk strömning orsal.-ar endast en parallellförsl;.jutning av l-..ur1.:an. Genombrottet har 
inträffat vid nåyot hö,qre hydraulish gradient ån i. det hydrauliska fallet. (Strecktide 
kurvan.) Oregelbundenheten i början av kurvan förlclaras av att den elektroosmotiska 
strömningen i början av för,'löket var något dÖrre än sedan stationiirt tillstånd inträtt. 

även 9.3 · 10-1 cm/s. Därefter pålades en konstant spänning på provet, och elen 
hydrauliska gradienten ökades på nytt från O till det kritiska värde, för vilket 
brott inträffade. Den genomströmmade vattenmängden ökades naturligtvis, då 
de båda strömningsförloppen adderades, Det visade sig nu, att den räta linje, 
som åskådliggjorde sammanhanget mellan flöde och hydraulisk gradient (den 
streckade linjen i fig, 70) endast parallellförskjutits och alltså behållit samma 
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Fig. 7'1. Elelctroödometer av plexiglas för elelctroosmotislca försölt. 

lutning som förnt. Vidare inträffade brottet i provet först vid gradienten Lo,, 
alltså vid något högre värde än i det rent hydrauliska försöket. 

Av det utförda försöket synes framgå, att elen elektroosmotiska vattenström
ningen ej förorsakar vare sig något strömningstryck i det genomströmmade ma
terialet eller några andra utåt märkbara effekter, Det är därför möjligt, att 
sådana fenomen som konsolidation, sprickbildning, vattenhaltsföränclringar 
m. m., som enligt vissa författare förorsakats av elektroosmotiskt strömnings
tryck, i själva verket innebära elektrokemiska inflytanden från elektrodmate
rialet eller från i vattnet befintliga joner. En vattenhaltsminskning genom elek
troosmos är endast möjlig, om vattentillförseln stoppas. Den första delen av 
försöket kan illustrera det förhållandet, att en elektroosmotisk strömning kan 
tjäna som »motor» för en rent hydraulisk strömning utanför det elektriska fäl
tet. Denna senare strömning följer då rent hydrauliska lagar i fråga om ström
ningstryck o. s. v. 

Fig. 71 visar en s. k. elektroödometer, utförd i plexiglas. Denna är avsedd 
huvudsakligen för mätning av den elektroosmotiska permeabiliteten som en 
funktion av parvolymen och för undersökningar av clektroosmosens inflytande 
på konsolidationsförloppet, Belastningen påföres med hjälp av lastplattor i ett 
vanligt kompressometcrstativ av institutets typ. ödometern vilar då på en 
speciell metallcylinder. Provet befinner sig i en löstagbar ring, som fasthålles 
i bottenplattan n1ed hjälp av en klämring med gummipackning. Omedelbart 
under provet befinner sig en porös sten. Ovanför provet ligger en ring. vari 
packats pulveriserat båglampskol. Därpå trycker överstämpeln, varigenom en 
grafitstav förmedlar kontakten med »kolsanden». Den undre elektroden utgöres 
av ett nät av hopsvetsade platinatrådar i ett kanalsystem under filterstenen. 
Tilledningstråden är utförd genom en nippel, varigenom vatten kan tillföras. 
Den andra nippeln är till hjälp vid det undre elektrodkärlcts genomspolning 
för avlägsnande av gas, som bildats vid elektroden. Vätskeströmningen sker 
alltid nedifrån och upp. Avrinningen sker genom ett bräddavlopp över en ring, 
fäst på provhållaren. Överstämpelns diameter är något mindre än provhålla-
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rens inre diameter, varför vattnet har möjlighet att avgå från övre delen av 
provet. Om den nedre elektroden göres positiv och den övre negativ, blir den 
elektroosmotiska strömningen uppåtriktad. 

Endast ett försök har hittills gjorts med apparaten. Provet bestod av kaolin
pulver, som komprimerades med några olika belastningar. Den elektroosmotiska 
perrneabiliteten bestämdes, sedan provet färdigkonsoliderats för varje ny belast
ning. På grund av vissa bristfälligheter utvisade värdena någon spridning, 
men redan av detta preliminära försök, som avsåg att prova apparatens an
vändbarhet, framgick att den elektroosmotiska permeabilitctcn avtager med 
parvolymen, vilket naturligtvis var att vänta. Den procentuella minskningen 
i kE var approximativt lika stor som n1inskningen i portalet e. Gasbildning och 
polarisati~n av elektroderna förorsakade svårigheter vid försöket, men under
sökningarna skola fortsättas. 

Ytterligare en elektroosmotisk apparat, närmast för fortsättande av de tidi
gare nämnda undersökningarna av strömningstryck har konstruerats. Den be
står i princip av tre delar, samtliga av glas: två elektrodkärl med insmälta pla
tinairidiumelektroder och en utbytbar provhållare. Någon närmare beskrivning 
av denna apparat må icke givas i detta sammanhang, då elen ännu icke fått sin 
slutgiltiga utformning. 

Av intresse i samband med de elektroosmotiska försöken är det inversa. feno
menet, strömningspotential. Om man med hydrostatiskt tryck pressar en vätska 
gcnmn ett kapillärrör eller ett poröst material, så kan man konstatera en elek
trisk potentialskillnad mellan rörets eller provets ändar. Rent kvalitativt har 
förekomsten av en dylik potentialskillnad konstaterats i den beskrivna clek
troödometern, varvid givetvis hänsyn tagits till de båda elektrodernas olika 
kontaktpotential i förhållande till vätskan. Kvantitativa försök skola utföras, 
när beställd mätapparatur erhållits. 

Jonaclsorption och jonuthyte. 

Lerpartiklarnas förmåga att vid sina ytor binda olika slags joner är av mycket 
stort intresse inom jordbruksforskningen, keramiska industrien o. s. v. Lagarna 
för bindning och utbyte av joner ha därför gjorts till föremål för ingående stu
dium. Det är först på senare tid, som man har konstaterat, att dessa frågor 
äro av intresse även inom geotekniken. Det har nämligen visat sig, att de tek
niska egenskaperna hos lerorna äro mycket beroende av n1ängden och arten 
av de vid partikelytorna adsorberade jonerna. Kan n1an byta ut dessa joner 
1not andra, t. ex. genom elektrokemisk behandling, kunna olika tekniska egen
skaper varieras avsevärt. 

Att ett intimt samband råder mellan det adsorberade jonslaget och de tek
niska egenskaperna har visats av tyska och amerikanska forskare. Alltför litet 
undersökningsmaterial föreligger ännu, för att nrnn skall kunna säga, att för
hållandena äro klarlagda i detalj. Helt generellt kan dock sägas, att de adsor
berade jonerna ha stort inflytande på de vid partiklarna befintliga vatten
höljenas tjocklek och stabilitet. 
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Fig. 7"2. Eleldrodialysapparat av plexir;las. Främre hälften genonukure,i för att visa 1.tpp
byg,r;11aden. Elektroderna inplaceras lösa i resp. elelctrodlwmnwre. 

Jonadsorptionsförmågan varierar för olika leror, beroende på mineralsamman
sättningen. Här är icke platsen att redogöra för de olika faktorc1\ som bestämma 
lermineralens förmåga att adsorbera joner. För en sammanfattning av hithö
rande frågor se t. ex. \\Til<lander.11 

Den vid institutet hittills använda metoden för bestämning av en jordarts 
totala katjonutbyteskapacitet innebär i korthet följande: Provet behandlas 

11 Wildamlcr, Studies on ionic ex:change. Diss., Uppsala HH.6. 
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med neutralt kalciumacetat, tills alla utbytespositioner mättats med kalcium
joner. Kalciumjonerna utdrivas därefter med ammoniumjoner, genon1 att det 
kalciummättade provet behandlas med salmiaklösning. De frigjorda kalcium
jonema fällas med ammoniumoxalat, varefter det bildade kalciumoxalatet över
föres till oxalsyra genom behandling med svavelsyra. Oxalsyran titreras slutligen 
med kaliumpermanganat. 

Metoden är tämligen tidsödande med de upprepade filtreringar och tvätt
ningar, som förekomma. Någon snabbare arbetande metod torde därför komma 
att prövas. 

I samband med arbetena med jonutbyte har en ny elektrodialysapparat kon
struerats, som visas i fig. 72. Apparaten, som är praktiskt taget helt utförd i 
plexiglas, är i stort sett en modifikation av en apparat, som beskrivits av 
l\1attson.12 De tre rummen i apparaten äro separerade genom pergamentpap
per, som stödjas av tunna perforerade plexiglasskivor. Som anod användes ett 
platinanät och som katod en grafitplatta. Elektroderna äro ej synliga i figuren. 
Om man använder grafit i båda elektroderna, visar det sig, att kolpartiklar 
från anoden så småningom gå i kolloidal lösning, varför vätskan i ano<lkamma
ren blir brunfärgad. De båda elektrodkamrarna äro nedtill försedda med nipp
lar, varigenom vätskorna i dessa kamrar lätt kunna avtappas. Under dialysen 
äro dessa avlopp stängda med hjälp av slang oeh klämmare. På grund av att 
plexiglaset mjuknar vid högre temperaturer, bör strömstyrkan vid dialysen av
passas, så att temperaturen ej överstiger 50°. 

Genom elektrodialysen kan lermaterialet befrias från adsorberade joner. Leran 
blir vätemättad genom påverkan av vätejoner från vattnet, som sönderdelas 
genon1 strömmens inverkan. Elektrodialysera<l lera är lämplig som utgångs
material, om man vill framställa ett lerprov, mättat med visst jonslag. 

Dehydratiseringsanalys. 

Om man successivt stegrar temperaturen hos ett jor<lprov, minskar det i 
vikt. Denna viktsminskning kan bero på förbränning av brännbara äinnen. 
t. ex. mer eller mindre förmultnat organiskt 1naterial, på termisk sönderdelning, 
t. ex. karbonaters avgivande av koldioxid, och på avgivande av vatten. Om 
man genom lämplig förbehandling eliminerat andra förlopp än det sistnämnda, 
talar man om dchydratiseringsanalys. Det vatten, som bortgår vid upphettning
en, är till att börja med vanligt kapillärt vatten, senare hygroskopiskt bundet 
vatten och så småningom sådant vatten som bildas, då n1ineralstrukturen brytes 
ned, genom att två hydroxylgrupper kunna avspjälka en vattenmolekyl. 

Den försöksmetodik, som använts vid upptagande av dehydratiseringskurvor
na, har varit följande. Upphettningen av proven har skett i porslinsdeglar, som 
först glödgats utan prov vid 1 000° till konstant vikt. Proven ha sedan fått stå 
vid varje temperatur, tills konstant vikt erhållits. De använda temperaturerna 
ha varit 20°, 100°, 150°, 200°, 250° ........ 1000°. Denna metod med ökning 

1
~ Jiattson, Elcctrodialysis of thc colloidal soil material and the exchangeable bases. J. agricult. 

Res. 1926 Vol. 33 Nr. 6. 
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Pig. 73. Dehydratiseringslwrvor. Utgångsmaterialet i lufttorkat tillstånd. 

av temperaturen, först sedan konstant vikt nåtts för närmast lägre tempcratu1\ 
är godtyckligt vald. Vissa forskare använda för dehydratiseringsanalys kontinuer
lig viktsregistrering vid lineärt stegrad temperatur. Detta är givetvis bekvämt, 
emedan 1nan slipper låta deglarna svalna före vägningen. En nackdel finnes dock: 

109 



Om en vattenavspjälkningsprocess äger rum vid en viss temperatur, hinner den 
ej fullbordas, förrän temperaturen redan stegrats avsevärt. Effektn1aximum kom
mer därför att förskjutas i förhållande till den verkliga reaktionstemperaturen. 
Den stegvisa uppvärmningen synes därför erbjuda vissa fördelar, då det gäller 
att noggrannare bestämma reaktionstemperaturens läge. 1\fan kan givetvis, om 
man har en ugn med tillräckligt känslig temperaturregulator, göra temperatur
ökningen i mycket små steg inom det område, som man vill undersöka närmare. 

Fig. 73 visar några dehydratiseringskurvor, upptagna på detta sätt. De under
sökta proven ha utgjorts av kaolin, bentonit, kvarts, ett par svenska och en 
mexikansk lera. För att viktsminskningskurvorna skola vara jämförbara, har 
för varje prov slutvikten vid 1 000° tagits smn enhet. Fig. 73 visar i kurvorna 
för kaolin och bentonit utpräglade språng inom tämligen små, karakteristiska 
temperaturintervall. Den modifikationsförändring, som kvarts genomgår vid 
upphettning är däremot ej märkbar i viktsminskningskurvan, vilket ej heller 
var att vänta. De naturliga lerorna, som ofta innehålla ett flertal mineral, 
uppvisa språng, varigenom förekomsten av vissa mineral kan konstateras. Ett 

.. f f k 1 . . 1 1 .. ·· L,. G f I t·annat satt att a 0 ram ~ara denstis rn ntrvor ar att avsatta -- som un c 1011 
6 t 

av temperaturen (.6. G är viktsändringen för temperaturändringen .6. t). 
Dehydratiseringsanalys kan tjäna som ett komplement till mineralanalys en

ligt andra. metoder och torde därför komma till mera vidsträckt användning, då 
institutet får möjlighet att utföra röntgen- och differentialtermisk analys. 

Vid humusbestämning enligt den s. k. glödgningsmetoden brukar man redu
cera för den viktsminskning, som härrör från det vatten, som ej bortgår från 
provet vid torkning vid 105°. Denna viktsminskning kan variera avsevärt, be
roende på mineralsammansättningen och kornfördelningen hos leran. Fordras 
någon högre grad av tillförlitlighet vid humusbestämningen, bör därför glödg
ningsmetoden ej användas. 

Diverse arbeten. 

Bland övriga påbörjade arbeten inom lerornas fysik må nämnas ytterligare 
några, son1 ännu ej kunnat fullföljas, men som förtjäna intresse ur såväl geo
teknisk som rent fysikalisk synpunkt. 

1) Lersuspensioners tixotropi. Speciellt är det angeläget att undersöka i vad 
mån svenska leror uppvisa tixotropa egenskaper i utspädda suspensioner såväl 
som i naturligt tillstånd. En utförlig undersökning av de norska »kvicklerorna» 
visar aktualiteten av dylika undersökningar.13 Närbesläktade leror finnas även 
i Sverige, ehuru synbarligen i mindre omfattning. 

2) Lerpartiklars orientering i elektriska fält. Några enkla laboratorieexperi
ment ha visat, att de skivformiga partiklarna i en lersuspension orientera sig 
på ett speciellt sätt i de relativt starka elektriska fält, som existera i närheten 

1 
:: A-.ckcrmann, Thixotropie und Fliesseigensdm(ten feinkörniger Böden. Geol. Rundschau 194S 

Bd 3,5 s. 10. 
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av cylindriska elektroder med ytterst liten diameter, där partiklarna kunna 
orsaka ett slags »polarisation» av elektroden. 

3) Det på lerpartiklarna adsorberade vattenhöljets täthet, Slutsatser därom 
torde kunna dragas genom undersökningar av specifika vikten hos lermaterial, 
som mer eller mindre »mättats» med adsorberat vatten. Undersökningsmetoder
na bestå av olika volurncter- och pyknomcterförfaranden. 

l(o1nmancle utveckling. 

Det synes vara ett mycket intressant forskningsområde att ställa lerornas 
fysikaliska och tekniska egenskaper i relation till deras mineralogiska samman
sättning, jonutbytesförmåga o. d. Några utländska arbeten på detta område 
ha givit intressanta resultat. I elen mån forskningsanslag och personalresurser 
tillåta, torde dylika arbeten komma att ägnas avsevärt intresse. Apparatur för 
differentialtermisk analys är beställd, Vidare kommer anslag att sökas för rönt
genapparatur för strukturundersökning och identifiering av lermineral. 
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10. Nykonstruktioner av jordborrar 

Problemet att få fram lämplig borrmateriel för geotekniskt ändamål innebär 
ett mycket stort arbetsfält. Den äldre materielen, som användes i början på 
detta århundrade, var mycket bristfällig. Den första mera användbara utrust
ningen konstruerades av Statens järnvägars geotekniska kommission. Fastän 
flera decennier förflutit sedan dess, återstår dock mycket, innan den geotek
niska fältutrustningen kan anses vara fullt ändamålsenlig. Det gäller att erhålla 
korrekta uppgifter om de olika marklagrens beskaffenhet och egenskaper ur 
geoteknisk synpunkt, men samtidigt få icke bonningarna bliva alltför tids
ödande och därmed kostsamma. Det är självfallet sv,n-t alt förena dessa båda 
önskemål. 

Av nya borrar, som konstruerats inom institutet, behandlas foliekårnborren 
och vingborren i särskilda kapitel. Nedan skaII i korthet redogöras för vissa 
nykonstruktioner i fråga om kolvborr, kannborr och s. k. snabbsonderings
apparat. 

Kolvborr. 

Det är ett stort önskemål, att man skall kunna taga upp ostörda jordprover 
ur marken, och detta är särskilt betydelsefullt, när det gäller att bestämma 
lerors skärhållfasthet. Tyvärr lir det icke möjligt att undvika all inverkan 
på provet, och det gäller sålunda att hålla denna så liten som möjligt. 

Härvid bortses från sådana förändringar i jordprovet, som sammanhänga 
med tryckminskningen vid upptagningen till markytan. Som bekant räknar man 
med att lerans kapillaritet skall förhindra provets svällning, så att korntrycket 
i provet bibehålles oförändrat och ett lika stort undertryck uppkommer i por
vattnet. Då provet tagits från större djup än vad som motsvarar kapillariteten, 
är detta givetvis icke möjligt, utan en minskning av hållfastheten måste in
träda vid provets upptagning. Det är dock tänkbart, att en sådan minskning 
av hållfastheten inträder, även när provet upptages från mindre djup. Det oför
ändrade korntrycket förutsätter nämligen helt inkompressibelt parvatten. Om 
detta exempelvis skulle innehålla lösta gaser, kan vid tryckminskning en rela
tivt kraftig svällning hos jordprovet uppkomma med därav följande hållfast
hetsnedsättning. Nämnda resonemang leder till att man möjligen bör bestämma 
lerans skärhållfasthet in situ, vilket något närmare behandlas i kapitlet om 
vingborren. 
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Problemet hur en kolvborr bör vara beskaffad för att de därmed upptagna 
jordproverna skola bliva så ostörda son1 möjligt har ingående studerats av den 
sedan många år tillbaka i U. S. A. verksamme dansken i\I. Juni Hvorslev.1 

Bland de fordringar denne uppställer på en god kolvborr, kunna särskilt näm
nas följande. 

Förhållandet i tvärsektion 1nellan väggarean och den totala. arean, ::-area 
ratio», bör vara så litet som möjligt och helst icke överstiga 0.10 a 0.rn. (Detta 
gäller särskilt öppna provtagningstuber; vid kolvborr är det möjligt att den 
tillåtna gränsen ligger högre.) 

Provets diameter bör uppgå till 2 a 3 tum vid rutinundersökningar och 4 it G 
tum vid specialundersökningar. 

Den skärande eggen skall vara skarp, cl. v. s. spctsvinkeln skall vara så liten 
som möjligt (högst 10 till 15" utom närmast eggen, där spetsvinkeln kan få 
uppgå till 20 till 30°). 

Utom vid mycket kort prov bör på borrens insida finnas en släppning ()>insidc 
clearance ratio») på 0.5 till 3.o procent. Större släppning kan erfordras i speciella 
fall, t. ex. när man i första hand eftersträvar ett långt prov, men i vanliga fall 
torde en släppning på 0.1;-1 till 1.5 procent vara lämplig. 

J.\Icd ledning av de utländska erfarenheterna beträffande kolvborrar, framför 
allt H vorslcvs undcrsökninga1\ har institutet utfört vissa ändringar i den tidi
gare kolvborrskonstruktionen. De nya typerna ha hittills hunnit prövas i en
dast obetydlig utsträckning, och några resultat i detta avseende kunna icke 
meddelas nu. 

Då man observerat, att elen översta delen och den nedersta delen av jord
provet lätt skadas, har en s. k. förlängd kolvborr konstruerats. Vid denna erhål
les den del av jordprovet, som skall användas, i en särskild burk, 1nedan den 
översta delen erhålles i en annan burk. Ej heller användes den nedersta delen 
av den i kolvborren inträngande jordmassan. Denna kolvborr har även för
setts med betydligt spetsigare egg och gjorts mera tunnväggig än den äldre 
kolvborren. En sammanställning av kolvborrens nedre del (tagdonet) visas på 
fig. 74. 

I mycket lös mark och särskilt i mellanjordarter visar det sig ofta svårt att 
få provet att stanna kvar i kolvborren under uppdragningen. l\Ied hänsyn här
till har konstruerats en s. k. slutare. Denna verkar så, att vid borrens uppdrag
ning fyra stålfjädrar inskjutas radiellt mot centrum i provets undre ände och 
hindra provets utglidning. Vid den äldre kolvborren ersättes vid användning av 
slutare ytterröret med ett särskilt rör (se fig. 75). Vid den förlängda kolvbor
ren är slutaren vid ett alternativt utförande inbyggd i borren (vänstra delen 
av fig. 74). 

Vid den ovan angivna konstruktionen av slutare fordras en rörelse hos kolv
borren relativt slutaren, för att denna skall verka, och provets avskärning sker 
sålunda, medan provet rör sig ett visst stycke uppåt. IConstruktion pågår av 

1 Subsurface Exploration and Sampliug of Soils for CiYil Engineering Purposes. Vicksburg: Water~ 
ways Experiment Station 1948. 
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Fig. 75. Slutareanordninr; till äldre lwlvborr. 

en sannolikt förbättrad typ av slutare, där provet med hjälp av en fjäderanord
ning avskäres på önskad nivå, utan att borrens höjdläge behöver ändras. 

Det har i några undersökta fall visat sig, att den på laboratoriet erhållna skär
hållfastheten hos proverna betydligt förbättrats, när dessa blivit tagna vid 
användning av slutare. 

Kannborr. 

Det är givetvis ett önskemål, att man alltid skall kunna taga upp ostörda 
prover ur marken, men så långt vågar man - i varje fall för närvarande -
icke sträcka sina förhoppningar. n1an har därför i många fall måst begränsa 
sina fordringar till att gälla upptagande av omrörda prover, och även detta 
stöter ibland på mycket stora svårigheter, när fasta jordlager måste genom
borras. 
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Geotekniska kommissionen konstruerade som bekant för upptagning av om
rörda prover en borr, bestående av en cylindrisk kanna, förlängd uppåt med 
rördelar. Kannan kunde öppnas eller slutas, beroende på om borren vreds mot
sols eller medsols. Borren kunde emellertid icke användas i särskilt hård mark, 
och man har därför försökt att konstruera mera kraftiga borrar. l\ian har kallat 
även dessa, nya borrar kannborr, men de kunna knappast sägas ha annat gemen
samt n1ed den ursprungliga kannborren, än att de användas för upptagning av 
omrörda prover. 

De borrar, som här skola beskrivas, ha benämnts serielcannborr och jalusi
borr. Båda dessa grunda sig på samma huvudprincip. Den förstnämnda borren 
är den äldre, medan den senare, vilken ännu endast finnes i ett försöksexemplar, 
har omändrats med hänsyn till vunna erfarenheter, bl. a. förstärkts. I detta 
avseende kan man dock tyvärr icke vinna så mycket genon1 att öka godstjock
leken, ty därvid ökas även borrens ytterdimensioner och dess neddrivnings
motstånd, och påfrestningarna på borren öka. l\Jan måste clärför även använda 
så högvärdigt material som möjligt. 

Seriekannborren visas på fig. 76. Borren har en yttcrdiamcter av ca 40 mm 
och en innerdiamcter av 20 mm. Den är försedd med en längsgående slits utom 
mitt för skarvarna. Borren neddrives på en gång till önskat djup, varvid den 
inre öppningen är tilltäppt med en längsgående sondstång. Därefter uppdrages 
sondstången, och borren kringvrides, varvid omrört material införes i borren, 
som sedan uppdrages. l\Ian erhåller sålunda en hel serie av jordprov vid endast 
en neddrivning, vilket skulle innebära den största fördelen med seriekannborren. 
Dess största nackdel är, att det fordras gott omdöme och stor uppmärksamhet, 
för att icke misstag skola begås vid insamlingen av det upptagna jordmaterialet. 
Under borrens neddrivning kan nämligen jord fastna i sjålva slit.sen och med
följa borren ned. Vid borrens kringvridning kommer därvid detta missvisande 
material först in i borren . ..:i.ven vid borrens uppdragning kan slitsen fyllas med 
material, som icke motsvarar dess plats utefter borren. 

Trots anförda olägenhet har seriekannborren varit till mycket stor nytta 
och i många fall medfört betydligt lägre borrningskostnad, än om annan borr
materiel måst anlitas. Man har dock försökt att förbättra borren, och detta har 
lett till konstruktionen av jalusiborren. 

Denna har i motsats till seriekannborren en helt genomgående slits, sålunda 
även vid skarvarna, vilket dock har medfört dyrbara skarvanordningar, enär 
vanliga gängor därvid icke kunna användas. Slitsen är under borrens neddriv
ning tilltäppt av ett stålband (jalusi, varav namnet), vilket uppdrages före 
borrens kringvridning och därefter på nytt nedsättes, innan borren uppdrages. 
Borren är inuti försedd med ett antal små »hyllor», så att den blir uppdelad i 
fack. Avsikten härmed är, att 01n av någon orsak material icke skulle intränga 
i en del av borren, material icke skall kunna falla ned från högre belägna delar 
av borren och därmed lämna vilseledande resultat. En sammanställning av bor
ren visas på fig. 77. 
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Snabbsonderingsapparat. 

Den av geotekniska kommissionen konstruerade sonden användes fortfarande 
i relativt stor utsträckning. Den är emellertid tidsödande och arbetskrävande; 
särskilt borrningsledaren blir dåligt utnyttjad. Avsikten med den s. k. snabb
sonderingsapparaten är, att man skall få en borr som går fortare och har större 
neddrivningskraft än den gamla sonden. Dessutom försöker man få bättre upp
lysningar om de genomborrade marklagren genom att n1an skiljer på spetsmot
stånd och mantelmotstånd. Detta kan ske på följande sätt, oaktat sondstång 
med spets ncddrives i ett sammanhang. 

Liksom i fråga om den gamla sonden sker neddrivning genom samtidig vrid
ning och belastning men med den skillnaden, att förhållandet mellan vridnings
hastighet och neddrivningshastighet genom en påtvingad styrning hålles kon
stant. Vridningsmotståndet härrör helt från borrens mantelarea, 1nedan neddriv
ningsmotstånclet sammansättes av friktion (eller kohesion) utefter mantelarean 
och spetsmotstånd. Enär sonden så att säga skruvas ned med känd stigning, 
blir förhållandet mellan mantelareans vridningsmotstånd och nedclrivningsmot
stånd känt, och enär vridningsmotståndet mätes, kan nedclrivningsmotståndet 
beräknas. Då även totala necldrivningsmotstån<let mätes, erhålles spetsmotstån
det som skillnaden mellan det förra och det till mantelarean hörande neddriv
ningsmotståndet. Principen framgår schematiskt av fig. 78. Apparaten, som be
finner sig under utarbetande, konstrueras för en total necldrivningskraft av 
maximalt 1 000 kg, ett maximalt vridande moment av 25 kgm och en neddriv-

Vridningsmotstönd i 
montel'!fafl. 

....,_ 

.)!? 
Q 

E 

.t 
C: 
>·r::: 

::g 
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Fig. 78. Princip för sonderingsapparat. Vridningsmotståndet och totala neddrivnings
motståndet mätes, varigenom, spetsmotståndet erhålles. 
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Fig. '79. Sonderingsapparat. 
1. Drivmotor 10. Fjiider för målning av nrlikalkrafl 
2. Friktionskoppling 11. ,. vridande momen L 
3. Växellåda 12. Liinder för överföring aY mät.rörelse 
4. Snäckor för verlikalrörelsen 13. Kraftregistrering 
5. Fast fundament 14. Chuck för hopgiingning a,· stänger 
6, Svängbar bygel 15. Sondstiinger U 1 m 
7. Rotor 16. Kullagrad spets
8. Neddrivningsvalsar 17. Flak till transportanordning
9. Balansfjäder 
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Fi{J. 81. Samma apparat som i Jig. 80.Fig. 80. lnsitumaslcincn i ny 
111otståndskroppen synes ltängan<leutformning. 

undet apparate1t. 

ningshastighet av 3 m/min. l\Iotorn, som har en effekt av 10-12 hkr, utgöres 
av en vanlig utombordsinotor. Apparatens utseende framgår av fig. 79. 

Den nya apparaten kan i viss mån sägas vara likartad institutets äldre sonde
ringsapparat (den s. k. insitumaskinen), vid vilken som bekant en kropp upp
drages genom marken med konstant hastighet. Vid neddrivningen är kroppen 
vänd så, att den gör så litet motstånd som möjligt och rör om jorden inom en
dast en liten sektion, medan den vid uppdragningen vänder sig så, att kroppens 
största sektion rör sig mot jorden. Denna apparat har erhållit en ny, enklare 
utformning i enlighet med fig. 80 och 81. Som framgår av dessa är apparaten 
bärbar och manövreras för hand. 
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11. Foliekärnborr 

Vid markundersökningar skulle det vara värdefullt att kunna upptaga långa. 
sammanhängande jordborrkärnor med oskadad struktur. 

Om man för detta ändamål driver ned ett vanligt rör i marken, visar det sig, 
att röret genom friktion och adhesion på sin insida i viss grad drager den bil
dade jordkärnan med sig nedåt. Jordmassan under rörets nedre mynning pres
sas därvid delvis åt sidan i stället för att fångas av röret. Undanpressningen 
blir desto fullständigare, ju mjukare denna jordmassa är, och ju fastare och 
längre kärna man redan fått in i röret. Dårför komma de naturliga jordlagren 
att ingå i kärnan med en i okänd grad reducerad tjocklek och en i okänd grad 
skadad struktur. I de flesta jordarter kunna överhuvudtaget endast mycket 
korta jordkärnor, d. v. s. jordprovcr, erhållas på detta sätt. 

I den av John Olsson uppfunna typ av provtagningsborrar, som benämnes 
kolvborr och är försedd med en i borren lufttätt slutande kolv ovanför jord
provet, utnyttjar man vakuum för att övervinna friktions- och adhesionsmot
ståndct 1not jordprovets inträngande i borren. I provtagningsborrar brukar 
man numera söka minska friktionen och adhesionen mellan jordprovet och 
borrväggen genom att giva borren en liten »släppning», cl. v. s. göra dess inner
diameter något mindre i nedre mynningen än i övrigt. För samma ändamål 
rekommenderar man i U. S. A., där intensiv forskning pågår i dessa frågor, 
att borren neddrives med en enda snabb rörelse. 

Genom dessa åtgärder har man lyckats att ur kohesionsjord upptaga täm
ligen oskadade jordprover av upp till någon meters längd. Ur friktionsjord där
emot torde det icke vara möjligt att upptaga längre jordprover än omkring en 
halv meter. De flesta provtagningsborrar äro konstruerade för en största proY
längd av omkring en halv meter. 

Principiellt verkningssätt. 

Kärnborren har till uppgift att möjliggöra upptagning av mycket långa, sam
manhängande borrkärnor av jord med oskadad struktur. Dess princip består 
däri, att man eliminerar den friktion och adhesion mellan jor<lprov och borr
vägg, som i hittillsvarande provtagningsborrar så starkt begränsar provlängden 
och skadar provet. 

Detta sker därigenom, att jordkärnan isoleras från borrväggen n1edelst ett 
antal tunna, axiellt gående metallfolier, vilkas övre ändar äro fästa vid en kolv, 
sittande i borröret omedelbart ovanför kärnan. I(olven är medelst en kätting 
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fastgjord vid en på niarkytan stående borrställning och hålles sålunda tillsam
mans med folierna på konstant nivå, medan borröret drives ned. Under neddriv
ningen glider borrväggen mot folierna; elen därvid uppkomn1ande friktionen för
orsakar en dragkraft i folierna och deras förankring men påverkar icke kärnan. 
Någon glidning 1nellan kärnan och folierna uppkommer icke. 

Om av någon anledning kärnan skulle tendera att röra sig nedåt eller uppåt, 
hindras denna rörelse omedelbart av elen friktion och adhesion. som i så fall 
uppstår mellan folierna och kärnan. Friktionen och adhesionen mot jordpro
vcts yta, vilka i de vanliga provtagningsborrarna äro huvudorsak till svårig
heterna, ha sålunda i kärnborren förvandlats till nyttiga krafter, som tvinga 
varje jordlager att bibehålla sin ursprungliga tjocklek och struktur oförändrade, 
när det fångas av borren. 

Kärnborrens nedre ände är utformad son1 en vass egg. Strax ovanför eggen 
är borren på en viss sträcka dubbelväggig, så att ett magasin för folierna bildas. 
I den inre väggen finnes längst ned en horisontal slits. Folierna gå genon1 denna 
slits in i borren och fortsätta från slitsen uppåt mellan jordkärnan och borr
väggen till kolven. Efter hand som borren under neddrivningen skär ut kärnan, 
bcklädes denna med folierna, vilka kontinuerligt matas in genom slitsen. 

Spänningsförhållanclena i jordkärnan i huvuddrag. 

Om ett vanligt rör neddrives i lera, överföras genom adhesion nedåtriktade 
skärspänningar från röret till den däri bildade jordkärnan. Därigenom ökas ver
tikaltrycket i kärnan, så att det på varje nivå blir större än vertikaltrycket i 
marken utanför röret. Detta övertryck i kärnan växer från noll vid markytan 
till ett största värde i kärnans nedre ände (se fig. 82 a). Om kärnan är t. ex. 
6 cm i diameter och I.;; m l::'lng, skulle redan en så liten adhesion som 0.01 kg/cm!! 
giva ett övertryck i kärnans nedre ände av icke mindre än I.o kg/cm2• Vid ett 
sådant övertryck skulle kärnan med all säkerhet pressa de under varande 
jordmassorna åt sidan och själv förskjutas nedåt. 

Genom att använda folier skyddar man kärnan mot skärspänningar från 
röret. Vertikaltrycket blir då lika stort i kärnan som i marken utanför röret 
(se fig. 82 a), och kärnan kan därför icke pressa undervarande jordmassa åt sidan 
och själv förskjutas nedåt. Härmed är det närmast avsedda målet nått. 

Emellertid ger horisontaltrycket från kärnan upphov till friktion mellan röret 
och folierna, förorsakande en dragkraft i dessa. Vid stor kärnlängd uppkommer 
därför risk, att folierna brista. 

För att eliminera denna risk ger man röret en viss släppning. Vid inträdet i 
den vidare delen av röret tenderar då jordkärnan att expandera horisontalt, 
vilket i sin tur medför en tendens till kontraktion vertikalt och förskjutning 
nedåt av kärnan. Därvid hänger kärnan genom adhesion upp sig på folierna, 
så att vertikaltrycket och därmed även horisontaltrycket blir mindre i kärnan 
än i marken utanför röret. Uppkomsten av detta undertryck i kärnan reducerar 
rörets friktion mot folierna och därmed dragkraften i dessa till ett ofarligt 
värde. 
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Fig. 82. Inverkan av folier och sliippniny på vertilwltrycket jordl;,änwn (diameter 
6 cm, volym/1.dlä 1.5 t/rn:1). 

Om släppningen är tillräckligt stor, l1änger kärnan helt och hållet i folierna. 
Vertikaltrycket i kärnan blir då noll (se fig. 82 a). Därmed försvinner även 
horisontaltrycket i kärnan och rörets friktion mot folierna. Dragkraften i folierna 
blir då endast lika med kärnans vikt, vilken är obetydlig i förhållande till folier
nas bärförmåga. 

Om ett vanligt rör nccldrives i sand, överföras genom friktion nedåtriktade 
skärspänningar från röret till den däri bildade jordkärnan. Till följd härav 
växer vertikaltrycket och därmed även horisontaltrycket i kärnan. Horisontal
tryckets ökning medför emellertid en ökning av friktionen, vilken i sin tur ökar 
vertikaltrycket etc. Detta fenomen utgör en omvänd siloverkan och kan be
räknas på liknande sätt som vanlig siloverkan. ~ian finner, att trycket i kärnan 
växer oerhört hastigt med djupet (se fig. 82 b), vilket innebär, att endast myc
ket korta kärnor kunna tagas på detta sätt. 

Genon1 att införa folier eliminerar man den omvända silovcrkan, så att verti
kaltrycket i käman blir detsamma som i marken utanför röret (se fig. 82 b). 
I-Iärmed har man förhindrat kärnan att pressa undervarande jordmassa åt sidan 
och själv förskjutas nedåt. 

När dessutom släppning anordnas, uppkommer vanlig siloverkan. Denna redu
cerar vertikaltryekct i kärnan till ett myeket lågt värde (se fig. 82 b). Till följd 
därav blir även horisontaltrycket i kärnan och rörets friktion mot folierna små. 
Så t. ex. skulle vid en friktionskoefficient av 0.a mellan kärna och folier hori
sontaltrycket bliva maximalt blott ca 0.01 kg/cm2. Dragkraften i folierna blir 
endast något större än kärnans vikt och sålunda ofarlig. 

Härmed ha de av folierna och släppningen betingade spänningsförhållandena 
i kärnan beskrivits. Huru vissa andra faktorer påverka dessa spänningar, visas 
i den fullständigare publikation, som kommer att utgivas om någon tid. 
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Snitt A-A 

7 
C 

l. Innervi.igg med recesser 
2. Folierulle 
a. Slits 
4,. ÖHe styrning 
5. Undre styrning 
fi. Yttervägg 
7. Fäste för folierna 
s. Lås 

Fig. 83. Schernatislc ritning av borrlwvudet. 
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Fig. 8G. Bärbar borranorcl11in[1. 

där man vill börja kärntagningen, sänker man en kätting med en gripklo ned i 
borröret, så att gripklon griper 0111 det på fig. 84 c synliga huvudet överst på 
kolven. Därvid frigöres kolven från borrväggen och fasthålles sedan på konstant 
nivå av kättingen, så att borrmynningen under den fortsatta neddrivningen kan 
skära ut kärnan. 

Varje folie är 12.:i mm· bred, och tillsammans täcka folierna nära på kärnans 
hela omkrets. Folierna ära i regel av mjukt järn och hårdvalsade. Folier aY 
härdat stål ha också använts 1ned gott resultat; de äro starkare men rosta lät
tare. Folietjockleken har varierat mellan 0.10 och 0,o, mm. Den största folie
längd, som rymmes i varje rulle i magasinet, varierar med tjockleken mellan 
20 och 40 m. 
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Fig. 87. Borranordning på lciirra i ålcläge. 

Innerväggen, vilken kräver mycken maskinbearbctning, har gjorts av brons, 
varigenom ju även rostfrihet vunnits. Alla övriga delar ha för hållfasthetens skull 
gjorts av stål. 

Borröret nt. m. 

Bon-huvudet förlänges uppåt med 2.r, eller 5 m långa rördelar, som påsättas 
allt efter som borren neddrives. Skarvningen sker medelst gängade muffar. 

Efter hand, som borren med den däri inneslutna kärnan uppdrages, delar 
man av dem i 2.~ eller 5 m långa stycken. 1'luffarna äro delbara i längdled, 
så att skarven kan öppnas utan att någon rördel kringvrides, vilket skulle ha 
skadat kärnan. Därefter klipper man av folierna och skär av kärnan. 

Om man så vill, kan man på platsen medelst folierna draga ut varje kärndel 
ur sin rörde!. I(ärndelarna läggas lämpligen i en träränna i ordning efter var
andra (fig. 80). Den sålunda åter hopsatta kärnan okulärbesiktigas, varvid 
protokollet lämpligen föres på så sätt, att man med användning av fastställda 
jordartsbeteckningar ritar av kärnan i skalan 1: I på en pappersremsa, som 
sedan upprullas på en spole. Därefter utskäras representativa prover ur kärnans 
olika jordlager, förpackas i täta burkar och sändas till laboratoriet för under
sökning. 

Ett annat sätt är, att varje rördel med innesluten kärndel förses med ett 
tättslutande lock i vardera änden och i detta tillstånd sändes till laboratoriet, 
där ovan angiven behandling företages. 
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Fig. 88. Borranorclning på 1-.:ärra i arbetsläge. 

Borrställning 1necl neddrivnings- och uppdragningsanorclningar. 

Under det kärna tages, skall, såsom ovan nämndes, kolven hållas noggrant 
stilla och borröret drivas ned. Om marken är så lös, att hantlangarna förmå 
trycka ned borren för hand, behöver man blott en stadig bock att fästa elen 
kätting i, vari kolven hänger. I fastare mark kan man driva ned borren genom 
hejning, men i vissa jordarter medför detta risk för skador i kärnan. Därför 
bör man i stället använda en i marken förankrad mekanisk neddrivningsanorcl
ning. Denna bör då kombineras med bocken samt med en anordning för upp
dragning av borren. 
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Fig. 89. Jordkiir11a, 10 m lång, tagen med kiirnborren. 

En sådan anordning, som är enkel och lätt, visas på fig. 86. I(raftcn, vilken 
kan ökas till 6 t, alstras aY två kedjedomkrafter. Förankringen består av 4 jord
skruvar. 

En annan anordning för samma ändamål, vilken är kraftigare, och som lättare 
kan transporteras mellan borrställcna, visas på fig. 87 och 88. Kraften, vilken 
kan ökas till 10 t, alstras av två wires med spel. Förankringen består av 4• jord
skruvar. Anordningen är monterad på en tvåhjulig kärra, som kan dragas av en 
bil eller häst. Därvid är anordningens 6 m höga mast nedfälld. I(ärran är för
sedd med lådor, så att hela borrutrustningen kan transporteras på densamma. 

I mark av sand, mo, hård mjäla eller hård lera kan man för kärnborrens 
neddrivning tillgripa sådana vid jordborrning brukliga hjälpmedel som spolning, 
foderrör, fallmejsel och roterande borrkrona. 
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Slutord. 

I(ärnborren kan neddrivas i varje mark, där oomrörda jordprover över
huvudtaget kunna tagas. De långa jordkärnor, som man får med kärnborren, 
torde vara minst lika oskadade som de korta jordprover, som övriga nu kända 
borrar leverera. 

Att med kärnborren taga upp en t. ex. 20 m lång kärna går i regel fortare 
och är billigare än att med annan borr taga upp t. ex. ett oskadat prov pr meter 
ned till samma djup. I förra fallet erfordras blott en enda operation (= ned
drivning + uppdragning), i senare fallet 20 operationer. Dessutom blir elen 
bild man får av markens beskaffenhet väsentligt fullständigare och bättre i förra 
fallet än i det senare. 
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12. Vingborr 

Skärhållfasthetcn hos lera bestämmes vanligen på prover, som upptagits ur 
marken från olika djup. I Sverige utföres denna provning vanligtvis såsom 
tryckprov, konprov eller skärprov. Den på så sätt funna skärhållfastheten ökar 
i regel endast måttligt med djupet under markytan och understiger ofta den. 
som erhålles genom beräkning av inträffade skred i samma mark, när det är 
fråga om djupt liggande glidytor. 

Denna avvikelse kan bero på dels omrörning av leran, förorsakad av prov
tagningsanordningcn, dels förändringar i provet orsakade av den tryckminsk
ning, som provet undergår, då det upptages ur marken. Den sistnämnda fel
källan har sannolikt stor inverkan på provningsresultaten. De båda felkäl
lorna äro omöjliga att helt eliminera, därest provningen utföres på upptagna 
prover. För att man skall undvika dem och i synnerhet då den sistnämnda, 
återstår möjligheten att bestämma skärhållfastheten direkt i marken. 

En sådan metod, där de båda felkällorna kunna förväntas vara praktiskt 
taget helt eliminerade, är under utprovning vid institutet. De provningar, som 
hittills utförts, ära relativt få, men samtliga utvisa samstämmiga och lovande 
resultat. 

Liknande försök ha tidigare utförts i Sverige av J. Olsson' och av C. Forssell 
samt i Tyskland av Deutsche Forschungsgesellschaft fi.ir Boclenmechanik 
(Degebo). På senare tid ha även försök utförts i England av A. W. Skempton." 

Försöksapparaten och dess användning. 

Försöksapparaten har på grund av försökens förberedande natur utformats 
på enklast möjliga sätt. Den utgöres väsentligen av standarddelar till kolvborr 
och sondborr. 

Apparatens utseende framgår av fig. 00. Den består nederst av en borrkropp, 
som utgöres av en axel, på vilken fyra rektangulära vingar av plåt äro svet
sade. Borrkroppcn är uppåt förlängd med en stång hopsatt av 1-meterslängder. 
Den omgives av ett foderrör, likaledes bestående av I-meterslängder. Borrkrop
pens fria axel ovanför vingarna är så lång, att, då borrkroppcn befinner sig i 
det läge, som visas på fig. 00 (provningsläget), vingarna torde vara utanför det 

1 Nordendahl, Einar, Beskrh·ning över nya Lidingöbl'on. Stockholm 1928. 
~ Slcempton. A. W., Vane tests in lhe al!m·ial plane of the rh·er Forth near Grangemouth. Geo

teclmique 1948 Vol. 1 Nr 2 s. 111-124. 
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Fig. 90. Den första försöksapparaten. 

område, som vid neddrivningen omröres av fodcrröret (se fig. Dl). Tack vare 
vingarnas tunnhet torde åvcn leran längs den borrkroppen omskrivna cirkulära 
cylindern (brottytan) till väsentlig del vara ostörd (se fig. 91). I•'odcrröret hop· 
skarvas med n1uffar, och i vissa av dessa. äro styrningar för stången placerade. 
I den nedersta muffen finnes en bussning. genom vilken bonkroppens axel 
löper med god passning. På den översta 1nuffen, som medelst en stoppskruv kan 
låsas till foderrören, 1ir en gradskiva fäst. På samma muff lagras även ett vrid
handtag. Överst på stången finnes en hävarm, på vilken en visare är fäst, som 
möjliggör avläsning på gradskivan. :i\Iellan hävarmen och vridhandtaget ära 
två fjädervågar kopplade, så att - om vridhandtaget utsättes för ett vridande 
moment - detta överföres genom fjädervågarna till hävarmen. 

Apparaten neddrives i marken genom tryckning eller hejning, varvid häv
armen, den översta muffen och till denna hörande anordningar äro avtagna. 
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- . ~- omrörd/.::ro 

i---1--0arriropp 

Fig. 91. Princips/ciss, visande störningsområcle i marla•n vid borrens nedclrivniny. Överr;t 
vertikalprojelction, nederst horfoontalprojelction en i lera necldriven borrkropp. m 1 

Vid neddrivningen är borrkroppen - för att vara bättre skyddad - lyftad, så 
att vingarna ligga an mot den nedersta muffen. 

Då önskat djup är uppnått, påmonteras de ovan nämnda delarna, och borr
kroppen nedtryckes till sitt undre läge. Därefter utföres provningen gen0111 att 
vridhan<ltaget vrides, så att hävarmen får en viss konstant vinkelhastighct, 
vilken kontrolleras medelst en klocka och gradskivan. Fig. 92 visar apparaten 
under pågående provning. 

Vid vridningen ökar belastningen på fjädervågarna till ett maximum, varefter 
den avtar relativt snabbt. Den maximala belastningen visar sig vid provning i 
ren lera inträffa efter en vridning av bon-kroppen av ungefär 4°. Fig. 93 visar 
ett typiskt provningsresultat. 

Under provningen antecknas fjädervågarnas utslag med jämna tidsintervall. 
och då maximiutslagen äro registrerade, avbrytes vridningen. 

Sedan provningen avslutats, neddrives apparaten till nästa provningscljup, 
där samma procedur upprepas. 
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Fl[!. 9-Z. Vingborren (första försöksexe,nvlar) under pågående provning. 

Brottytans forn1. 

Några enkla försök ha utförts för att studera brottytan, som uppstår i leran, 
<l~ borrkroppen omvrides. 

En borrkropp med två vingar ned<lrcvs ett stycke i lera och omvreds, tills den 
maximala belastningen registrerats, varvid vridningen avbröts och borrkroppcn 
drogs upp. Därefter uppschaktades det lerstycke, i vilket bonkroppen hade 
suttit. Då detta lerstycke avplanadcs vinkelrätt mot den riktning, i vilken borr
kroppens axel hade suttit, kunde en rclatiYt tydlig brottyta iakttagas. Fig. 94 
visar ett sådant avplanat lerstycke. Såsom framgår av fig., synes leran ha 
brustit längs en mantelyta, med oval, i det närmaste cirkulär genomskärning. 
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Fig. 93. Provningsresultat, visande sambandet mellan hävarmens vridning 
och det vridande momentet. 
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Fig. 9.1. Brottyta i efteråt upptaget lerstycke, 1.wri vingborren provats. 

Vridningshastighetens inverkan. 

J'ör undersökning hur hävarmens vridningshastighet inverkar på det maxi
malt erforderliga ,'ridande momentet, ha försök utförts med en tvåvingad borr
kropp vid olika vridningshastigheter i samma lera. Försök ha utförts på olika 
djup, och alla ha lämnat likartade resultat. Fig. 95 visar ett typiskt resultat. 
Såsom synes av fig., minskar momentet med minskad vridningshastighct. 

I verkligheten, då brott uppstår i lera, påföras belastningarna i regel mycket 
Jångsamt. En vridningshastighet i det närmaste lika med noll torde bäst mot
svara verkligheten. Av praktiska skäl kan man dock icke, åtminstone ej om 
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Pig. 95. 1.liaximalt vridande mo11ient vid olika vridningslwstigheter 
för en borrkopp med två vingar. 
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vridningen utföres för hand och utan några utväxlingsanordningar, använda en 
mycket liten vridningshastighct. Hastigheten 0.10 grad/sek synes vara en prak
tisk undre gräns och har även valts för de fortsatta provningarna. Värdet på 
det maximala, vridande momentet vid denna hastighet skiljer sig endast obe
tydligt från det värde, som erhålles, om kurvorna för sambandet mellan moment 
och vridningshastighct extrapoleras till hastigheten noll. Av de försök. som 
utförts, synes skillnaden, uttryckt i procent av momentet vid hastigheten noll. 
ligga mellan 3 och 5 o/o. 

/Jo"vorm 

Pig. 9(;, Schematis/1', bild av vingborrens Ö1,•re del. 

Beräkning av skärl1ållfastl1ete11 (T). 

Då fjädervågarna belastas, förlängas de. Detta medför, att fjädervågarnas 1110-

mentarm varierar med belastningen. För beräkning av det vridande momentet 
(M) kan emellertid en korrektion lätt införas härför. l\fccl beteckningar enligt 
fig. 96 erhålles: 

1vf = (P1 + P,) il eos a. 

Faktorn cos a, som endast beror av belastningen, kan bestämmas experimen
tellt för olika belastningar. 

Under antagande, 
att leran för det maximalt erforderliga ,Tidande momentet (ivlma:.J brister efter 

en brottyta, som är lika med den provkroppen omskrivna cirkulärcylindern_. 
att skärhållfasthcten är fullt utvecklad på de två cirkulära ändytorna. 
att det mathållande moment, som leran utövar på bonkroppens axel, kan 

försummas, 
att friktionen i apparaturen kan försummas, 

erhålles 

D n D' 2 D)Mmox=-r (:n:DII 2 + 2 - -
4 3 2 

l Il " ..ilfmnxoc 1 a tsa. r == C 

där C är en konstant. 

II = provkroppens höjd. 
D == » diameter. 
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Fi[I. 97. Försölc på Bromma fly[!plat.<; (vid lum,qar [Il). Slcärhållfastheten 
bestämd med olilw metoder. 

Jämförelse 1nellan skärbållfastheten bestämd n1eclelst vingborr och 

densanuna bestämd dels 1ned ledning av inträffade skred, dels 

niedelst lahoratorieprovningar på upptagna prover. 

Vingborren har provats på flera platser, där omfattande markundersök
ningar tidigare ha utförts och där i vissa fall skred ha förckonunit. Fig. 97 och 
98 visa resultaten från provningar vid Bromma flygplats resp. platsen för skre
det vid Lidan år 1946. På figurerna är även markens skärhållfasthet enligt tryck
prov, konprov och beräkning av inträffade skred återgiven. De senare värdena 
äro endast ungefärliga och ha erhållits genom beräkning med cirkulärcylindriska 
glidytor. Fig. 99 visar resultaten från provningar i Agnesberg vid Göta älv, där 
något skred ej förekommit men i övrigt samma undersökningar utförts. Av tabel
lerna till vänster på figurerna framgå även jordarternas benämning, volymvikt 
och porositet. 

På fig. 100 slutligen visas resultatet av utförda provningar vid Centralstationen 
i Göteborg, där enligt vingborren skärhållfastheten i stort sett rätlinigt växer mot 
djupet, medan den enligt konprovct icke nämnvärt växer på större djup än 
25 a som. 

Av figurerna framgår, 
att skärhållfastheten enligt vingborren vid små djup under markytan är 

ungefär lika den enligt tryckprov, 
att skärhållfastheten enligt vingborren ökar snabbare med djupet under mark

ytan än den gör enligt samtliga övriga metoder samt 
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Fig. 100. Försök invid Göteborgs centralstation. Sl~ärhållfastheten bestämd med 
lwnprov och med vingborr. 

att skärhållfastheten enligt vingborren synes stämma med värden erhållna 
genom beräkning av inträffade skred. 

överensstämmelsen mellan vingborr och tryckprov på små djup samt den vid 
vingborr starkare än vid laboratoriemetoderna framträdande ökningen av skär
hållfastheten med djupet synes överensstämma med teorien om provernas för
sämring på grund av elen avlastning de undergå, då de upptagas ur marken. 
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Fig. 101 a. Vingborren i dess senaste 1ttform11ing. Överdelen. 
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Fig. 101 b. Vingborren i dess senaste utformning. Nederdelen. 
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Utprovning av en vingborr för praktiskt bruk. 

Jämsides med fortsatta försök för att verifiera provningsmetodens riktighet 
pågår vid institutet utprovning av en vingborr lämplig för praktiskt bruk. För 
närvarande har borren en utformning som framgår av fig. 101 a och b. 

Borren skiljer sig såsom framgår aY fig. ganska avsevärt från den första 
experimentborren. 

Nederdelen är bl. a. försedd med en skyddskåpa, som under borrens neddriv
ning skyddar vingarna. Vidare är borrkroppens axel försedd med ett skydds
rör, vilket löper genom en speciell tätningsanordning, där tätning huvudsakligen 
erhålles av fett under tryck. Nederdelen är vidare försedd med en lås- och fri
kopplingsanordning, vilken möjliggör låsning av bonkroppen i dess övre läge. 

I borrens överdel äro de olika detaljerna. sammanförda till en enhet, ett instru
ment. Det vridande momentet mätes medelst en torsionsstång och uppritas 
automatiskt på en pappersremsa av en registreringsanordning. Vridningshastig
heten bestämmes av en tidangivare, vilken, liksom registreringsanordningen, dri
ves av ett urverk. 
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13. Komprimering av lösa marklager med 

hjälp av atmosfärstrycket 

Denna metod, som benämnts vakuununetoden, är icke ny. Den är beskriven 
i korthet i »Soil Mechanics in Engineering Praetiee» av Terzaghi-Peek,1 enligt 
vilka den använts med framgång i åtminstone två fall. Enligt nämnda källa 
framkom metoden i U. S. A. under åren 1925-30. Principen framgår direkt av 
fig. 102. 

Det av institutet utexperimenterade förfaringssättet framgår i princip direkt 
av fig. 103. Det skiljer sig som synes i vissa väsentliga avseenden från det ame
rikanska. För att avskilja den behandlade jordvolymen från atmosfären använder 
man sålunda icke en lertätning i varje brunn utan i stållet en enda membran, 
s01n täcker hela området. Vidare behöver man icke ett sugrör i varje brunn utan 
kan tack vare ett på markytan under membranen utlagt sandskikt nöja sig med 
ett enda sugrör, gående från detta skikt. Slutligen kan man i stället för brunnar 
använda enkla dräner av t. ex. papp. Dessa avvikelser torde medföra betydande 
kostnadsbesparing, där marken har låg permeabilitet, så att dränerna måste stäl
las tätt. Så torde oftast vara fallet, där vakuummetoden överhuvudtaget kon1-
mer i fråga. 

På fig. 104, vänstra bilden, visas det korntryck och porvattentryek, som ur
sprungligen härskar i marken. Härvid har förutsatts, att marken är konsoliderad 
för sin egen vikt, samt, för enkelhets skull, att grundvattenytan ligger i mark
ytan. Om nu markytan täckes med en tätande hinna och vakuum anordnas 
under denna, erhålles efter konsolidering ett korutryek och p01·vattentryek en
ligt fig. 104, mittbilden. Dränerna tjäna liksom vid vanlig djupdränering till att 
påskynda sättningsförloppet. Om man i stället anordnar en vakuumpump på 
större djup, t. ex. 20 m djup såsom i fig. 104, högra bilden, erhållles vakuum efter 
dränernas hela längd. (Någon nämnvärd förångning av parvattnet torde icke 
komma att ske, enär man i praktiken ej kan sänka trycket tillräckligt härför.) 
Vid konsolidering kommer vid nämnda fall sålunda allt porvattentryek att för
svinna, och totala trycket övergår i korntryck enligt fig. 104, högra bilden. 

I princip erhållas samma förhållanden vid det amerikanska förfaringssättet, 
dock med den skillnaden att porvattentryeket växer från noll i nivå med tät
ningens underkant till en atmosfär vid markytan, varigenom korntrycket i 
nämnda skikt blir lägre än vid institutets förfaringssätt. 

1 New York och London 1948. 
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I verkligheten kan man givetvis icke åstadkomma fullt vakuum. Vid clc av 
institutet utförda försöken har erhållits ett undertryck på ca S m vattenpelare, 
d. v. s. ett absolut tryck på ca 2 m vattenpelare. 

De största svårigheterna vid det svenska förfaringssättet sammanhänga med 
följande två problem. 

1) Att framställa en lämplig hinna. 
2) Att åstadkomma en tillräckligt tät anslutning Yid hinnans kanter mellan 

hinnan och nrnrkcn. 

Ht>oder Pipe, 
AlmosphericVacvvm Pvmp 

Pressure P.,.Attachecl'\ 

Capillarv WalerSatorated with ' 
-,-----

loriqinal 
Plezometric 

Secrl 

Leve/ 

Sand Filt&r, 
Vo1a's vncler 

Vacuom_,,, 

Waler-L.eve/ 
;;::; in Filter 
:1~, 

Fig. 102. Princip för den amerilwnska tillämpningen av vak1wmmetoden 
(enligt Terzaghi-P,pck). 

För läsandet av det förstnämnda problemet utfördes till en början vissa. labo
ratoricförsök. Bland material, som diskuterades, voro gummi, plast samt något 
tänkbart material, som kunde utbredas i flytande tillstånd. Tre olika plasthin
nor med tjocklekarna resp. O.10, 0.15 och O.20 mm provades på följande sätt. Ett 
upptill öppet cylindriskt kärl fylldes med makadam. Ovanpå denna lades plast
hinnan, vilken anslöts lufttätt till kärlets kanter. En luftpnmp anslöts till kärlet 
och ett kraftigt undertryck åstadkoms, så att plasthinnan av det yttre lufttryc
ket pressades mot underlaget. Det visade sig härvid, att även den tunnaste 
hinnan förvånansvärt väl tålde det uppkomna trycket, vilket var ca 750 mm 
Hg. Då en plasthinna dessutom är relativt billig, valdes en O.2 mm tjock sådan 
till ett planerat fältförsök. 

I den beskrivna apparaten provades även hinnor försedda med olika skarvar, 
utförda medelst klistring ( olika klister) och svetsning. Denna senare utfördes 
dels genom vanlig uppvärmning, dels genom s. k. högfrekvens-svetsning. Det 
bästa resultatet erhölls med det sistnämnda skarvsättet. 
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Fig_ 103. Princip 'Vid den av institutet ~ttexperimenterade valcuinmnetoden. 

}fan kunde lätt konstatera, att små hål i hinnan, vilka normalt kraftigt redu
cerade undertrycket, icke inverkade något nämnvärt, om hinnan täcktes 1ncd 
vatten. 

Ett fältförsök utfördes sommaren 1947 på Väsbyfältet ca 30 km norr om 
Stockholm. Kring ett rektangulärt område om 10 X 20 m 2 med ett tidigare ut
lagt ytskikt av grus grävdes ett 1.5 m djupt dike med en bottenbredd av O.a m 
och en dagöppning av 1.5 1n. Detta dike sträckte sig några decimeter ned i den 
under ton·skorpan belägna såpleran. över hela området inklusive dikena lades 
en 0.2 mm tjock plasthinna med en area av 20 X 30 m2 • Hinnan var tillverkad 
av ett antal 20 m långa och O.v 1n breda remsor, vilka hade svetsats samman 
inomhus, dock icke i härför särskilt lämpliga lokaler. Vid utläggning av duken 
visade sig också skarvarna. vara mycket dåliga, varför duken måste intagas på 
nytt. Den hade då blivit fuktig, och några perfekta. skan·ar kunde därför icke 
erhållas sedan heller, men elen användes dock till detta första försök. 

Vid igångsättning av den till grusskiktet anslutna vakuumpumpen kunde icke 
åstadkomm.as större undertryck än 250 mm I-Ig, tydligen beroende på att duken 
gick sönder allt mera, enär den icke tålde den starka solbestrålningen. Duken 
kunde icke helt täckas med vatten, beroende på dels elen dåliga vattentill
gången, dels på att duken låg för högt i förhållande till de omgivande vallarna. 
Som resultat av försöket erhölls sålunda, att tjockare hinna måste användas, och 
att bättre skarvar måste utproYas. Vidare hade det visat sig nödvändigt att 

0 10 ZO 30 40 

Pig. 104. Korntryclc och porvattentryclc i marlcen. Till vä,13ter, innan några åtgärder 
vidtagits, i mitten, efter lwnsoliderinr1 vid fullt 1)akmmi 'Vid 'rnarl~ytan, 

till höger, efter lwnsolidering i:id fullt vakuum på 20 1n djup. 
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Fig. 105. Försöhet sommaren 1948 under montering. 

ständigt hålla plastduken täckt med vatten till skydd mot uttorkning och mot 
sönderbränning av solbestrålningen. (Från början hade man tänkt sig, att vatt
net endast skulle ha till uppgift att förhindra lnftinströmning genom mindre 
hål i duken.) 

Ett nytt fältförsök utfördes sommaren 1048 invid samma plats som det före
gående. I-Iärvid nedsattes även pappdräner i marken (se kap. 4), men i övrigt 
utfördes försöket på i stort sett samma sätt som föregående år. Den dränerade 
försöksytan valdes här till 10 X 10 m2. Kring denna yta grävdes ett l.75 m 
djupt dike med 0.4 m bottenbredd och Lo m dagbredd. 

Dränerna, son1 voro av typen med limmade bommar, nedstuckos på ett in
bördes avstånd av 1.o m till ett djup av ca 4.5 m. Ovanpå dränerna utlades ett 
lager av säckväv och därpå ett skikt av grovsingel, vilket i sin tur täcktes med 
säckväv som skydd för plastduken mot eventuella, skarpkantade stenar. 

En plasthinna av samma typ som tidigare användes, 1nen tjockleken var nu 
0.3 mm. Hinnan försågs med ett antal ventiler för inkoppling av en vanlig kvick
silvermanometer för 1nätning av undertryckets storlek. Sådana ventiler anord
nades vid pumpbrunnen, vid försöks ytans hörn. och dessutom på två ställen mel
lan pumpbrunnen och ett av hörnen. Under försökets gång gjordes sedan kon
tinuerliga observationer vid pumpbrunnen och det sistnämnda hörnet, medan 
avläsningar i de övriga punkterna endast skedde sporadiskt. 

1VIätning av sättningen skedde genon1 precisionsavvägning av tre särskilt iord
ningställda avvägningspeglar, utförda av ca O.:.i 111 långa 19 mm rundjärn med 
i övre änden en kupad överplatta, täckt av endast plasthinnan, samt på ett 
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Fig, 106. Försöket sommaren 1948 under gång. 

avstånd därunder lika med evakueringsskiktets tjocklek en fotplatta, som vilade 
på den naturliga marken. Återstoden av järnet var nedstucken i marken. Av
vägningen utfördes på plastduken ovanpå överplattan. De tre peglarna voro 
placerade i en rät linje tvärs över försöksplanet, en ungefär mitt i planet och de 
båda övriga. ca 1 m från vardera dikeskanten. 

Fig. 105 visar försöket under montering och fig. 106 försöket under gång. 
Pumpning skedde till en början med en oljeluftpump, varvid en särskild vat

tenpmnp måste uppsuga det i pumpbrunnen uppsamlade va.ttnet. I-Iärvid kunde 
icke kontinuerligt undertryck erhållas, och det maximala undertrycket uppgick 
till endast ca 0.4 kg/cm2• Kontinuerlig drift med större undertryck erhölls först, 
sedan de båda pumparna utbytts mot en kombinerad luft- och vattenpump. 
Försöket avbröts efter en effektiv pumpningstid av 90 dygn med ett medel
undertryck av 0.s kg/cm2• 

De erhållna sättningarna visas på fig. 107. Som synes är sättningen något 
större vid försöksytans mitt än vid dess kanter, tydligen beroende på upphäng
ning vid dessa. De största sättningarna uppgå till ca 17 cm. 

De väntade sättningarna ha beräknats med ledning av värden på lerans 
kompressibilitet och vattengenomsläpplighet, erhållna från ett närliggande för
sök med djupdränering, beskrivet i kap. 4. Enligt den i nämnda kap. anförda 
teorien erhålles för kompressibiliteten = 0.35 em2/kg, vattengenomsläpplighe
ten= 5 · lQ-S em/s (= 5 · 10-' em4/kg s), belastningen 0.s kg/cm2, cl:ränläng
den == 4.5 m, dränavståndet == I.o m och tiden== 90 dygn, sättningen== 35 cm. 

De erhållna sättningarna blevo sålunda betydligt mindre än de beräknade. 
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Anledningen härtill kan vara bristande överensstämmelse mellan verkliga och 
antagna värden på kompressibilitct och vattengenomsläpplighet. Vid exempelvis 
halva värdet på den sistnämnda mot vad ovan antagits i beräkningen erhålles 
god överensstämmelse. A andra sidan kan givetvis den bristande överensstäm
melsen ha berott på andra faktoret\ varför en diskussion av 1nöjliga sådana 
genomföres. 

1. Vid pumpningen erhölls en vattenmängd, som var betydligt större än den, 
som svarade 1not markytans sättning. Det kunde dårför tänkas, att marken 
innehöll ett jordlager med stor vattengenomsläpplighet eller att elen var gcnmn
dragen med vattenförande sprickor. Härigenom skulle möjligen vattenföringen 
i dränerna kunna bliva så stor, att en avsevärd del av det påförda trycket skulle 
erfordras för att övervinna strömningsmotståndet i clränerna. l\:Ied anledning 
härav utfördes en del försök med införande av koksaltlösning och färgämne 
(metylviolett) i upptagna 2 m djupa spadborrhiil pii 4-5 m avstånd från 
dikena. Det uppumpade vattnet undersöktes sedan i avseende på såväl elek
trisk ledningsförmåga son1 färgning, men någon förändring kunde icke konsta
teras. Vidare bestämdes grundvattennivån i spadborrhål på olika avstånd från 
försöket, men någon differens förefanns icke. Efter försökets avslutande upp
togos med foliekärnborr tre borrkärnor till ett djup av 2.5-4 m. Dessa kärnor 
innehöllo icke något grovkornigt skikt med stor vattengenomsläpplighet, och 
icke heller kunde några sprickor observeras. 

De ovan relaterade undersökningarna tyda på att grundvatten i någon större 
mängd icke kan ha strömmat från omgivande mark till försöksytan, utan över
skottsvattnet måste ha kommit från täck.vattnet ovanpå plasthinnan. Så länge 
försöket pågick, kunde några läckor i denna icke iakttagas, men sedan försöket 
avslutats, upptäcktes två hål i densamma 1 nämligen en reva på 5-8 cm längd 
samt ett annat, mindre hål. 

2. Det kunde möjligen tänkas, att något olika fenomen uppträda, när en 
]era belastas genom utnyttjande av atmosfärstrycket och när en direkt yttre 
last pålägges. För kontroll härav utfördes två olika kompressionsförsök med 
lera, i ena fallet på vanligt sätt och i det andra fallet genom anbringande av 
ett 1notsvarande undertryck i den mot lerprovet anslutande porösa stenen (för
söket utfördes med ensidig vattenavgång). Samma resultat erhölls i båda fallen. 

3. En viss upphängning av försöksytan på den omgivande marken kommer 
givetvis att ske, vilket även de utförda sättningsmätningarna bekräfta. l\iaximi
värclet av denna upphängning kan uppskattas på följande sätt. Yttersidorna 
längs försöksytan ha en area av 4 X 10 X (4.a- 1.7,) = 110 m2 • Då brottskär
hållfastheten kan uppskattas till 1 t/m', blir den maximala upphängningskraf
ten llO t, medan elen totala lasten på ytan är 10 X 10 X 8 = 800 t. Upphäng
ningskraften blir sålunda endast 14 % av totallasten och kan därför förklara 
endast en del av elen erhållna avvikelsen. 

4. Den vertikala sättningen kan ha reducerats i någon mån på grund av kom
pression från sidorna, enär även dikenas insidor påverkas av atmosfärstrycket. 
Någon mätning av sidokompressionen utfördes emellertid icke, och ej heller 
kunde man direkt iakttaga, om någon sådan kompression ägde rum. fnverkan 
härav torde dock vara relativt liten. 
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Fig. 107. Sättningar, erhållna vid försöket sommaren 1948. 1. = mittpegeln, 
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5. Dränernas vattengenomsläpplighet kan ha blivit nedsatt under försöket. 
Detta kan ha orsakats av kemisk utfällning i dränerna, igenslamning av drän
pappen med lerpartiklar eller hoppressning av dränernas kanaler. 

Det i pumpvattnet befintliga roströda sedimentet undersöktes på laborato
riet, varvid konstaterades, att det utgjordes av ferrihydroxid. Denna torde ha 
bildats, då ferrobikarbonat, som finnes i grundvattnet, kommit i beröring med 
luften. En besiktning av ett par efter avslutat försök upptagna dräner visade, 
att någon kemisk utfällning icke hade täppt till dränerna. 

Någon igenslamning av dränpappen med lerpartiklar har icke heller kunnat 
konstateras. Dels ha kompressionsförsök utförts med porvattcnavgång genom 
enbart filtersten och genom såväl dränpapp som filtersten, dels ha direkta vat
tengenomsläppningsförsök utförts på papp fr,rn efter försöket upptagen drän. 
I förstnämnda fallet erhölls icke någon skillnad och i sistnämnda fallet erhölls 
samma resultat som för icke använd papp (det erhållna värdet var ca I • 10-0 

cm/s cl. v. s. ca 20 ggr större än det antagna värdet på lerans vattengenomsläpp
lighet). 

I vanliga fall sker lastpåföringen på en djupdränerad mark relativt långsamt, 
medan i detta fall, då atmosfärstrycket utnyttjas som helastning, denna på
fördes mycket snabbt. I förstnämnda fallet blir porvattentryekets gradient i 
själva dränen obetydlig, medan den i senare fallet vid själva lastpåföringen 
momentant kan tänkas komma att uppgå till så stort värde, att kanalerna i drä
nen tryckas ihop. Denna olägenhet kan givetvis undvikas genom att under
trycket påföres så småningom, men så skedde icke vid det beskrivna försöket. 
Vid besiktning av de upptagna dränerna konstaterades, att dränens sidopapp 
i regel pressats in något i kanalerna, samt dessutom att dränpappen föreföll 
vara av dålig kvalitet, vilket bör ha bidragit till att hoppressningen blivit stö1Te 
än eljest skulle ha varit fallet. Tre utförda vattengenomsläpplighetsprov med 
upptagen drän (i dess längdled) gåvo mycket låg vattengenomsläpplighet. Här
till har givetvis medverkat den mer eller mindre oömma behandling under och 
efter upptagningen, som dränerna blivit utsatta för, särskilt vid inmonteringen 
i apparaten, men det torde dock vara klart, att vattengenomsläppligheten hos 
dränerna varit i minsta laget. Detta bestyrkes av följande observationer, gjorda 
efter avslutat fältförsök. 

De efter försöket upptagna dränerna voro veckade i tvärled i sin övre del 
ned till ca I m djup men icke därunder. Vattenhalten i leran minskade under 
vakuumförsökets gång ned till ca 2., m djup men icke därunder enligt vatten
haltsbestämning på upptagna borrkärnor. Undersökning av skärhållfastheten 
medelst vingbo1T i punkter i och utanför försöksplatsen visade en kraftig steg
ring av hållfastheten ned till ca 2.c. m djup men en relativt liten sådan djupare 
ned. Det synes sålunda vara troligt, att dränerna icke voro tillräckligt effektiva. 

Vid ett nytt, pågående försök ( sommaren 1949) ha på kort tid erhållits sätt
ningar på ca 30 cm. 
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14. Försök avseende ökning av kohesionspåles 

bärighet genom sugning 

En kohesionspåles bärighet kan i stort sett anses vara lika med pålens man
telarea multiplicerad med lerans skärhållfasthet. En ökning av bärigheten kan 
sålunda ske antingen genom att mantelarean ökas eller genom att lerans skär
hållfasthet ökas. Emellertid blir skärspänningen i leran störst närmast intill 
pålen, och en ökning av markens skärhållfasthet längre ifrån denna har sålunda 
ingen effekt. Det är därför tillräckligt, om man på något sätt kan förstärka 
leran närmast intill pålen. Detta kan för resten anses vara liktydigt med en 
ökning av pålens mantelarea, enär ett eventuellt brott kommer att ske ett 
litet' stycke utanför pålen, och leran närmast intill denna sålunda kan anses 
höra samman med pålen. 

En ökning av skär hållfastheten i leran närmast intill pålen kan ske på elektro
kemisk väg enligt ett av Casagrande patenterat förfaringssätt, varvid pålen om
gives av aluminiumelektroder. Ett annat tänkbart sätt är en avvattning av 
leran närmast intill pålen genom sugning i pålen, varvid denna sålunda skulle 
tjänstgöra såsom drän. Enligt vissa för några år sedan utförda laboratorie
försök med trävirke skulle detta vara möjligt vid träpålar, enär vattengenom
släppligheten i trä såväl i fiberriktningen som vinkelrätt däremot visade sig 
vara betydligt större än i lera. I avsikt att pröva metodens användbarhet an
ordnade institutet sommaren 1948 ett fältförsök, vid vilket en påle utsattes för 
sugning under viss tid och därefter jämfördes i avseende på bärighet med en 
annan närbelägen, obehandlad påle. 

Försöksplats och n1arkundersökningar. 

Försöket utfördes intill ett pågående bygge för en transformatorstation i hör
net av Nya Ulvsundavägcn och Karlsbodavägen i Ulvsunda. Efter en förbere
dande sondering i några punkter i närheten av bygget för utrönande av lämp
lig placering av försökspålarna upptagas jordprover medelst kolvborr i de slut
ligen fastställda punkterna. De upptagna jordproverna undersöktes sedan på 
laboratoriet. Resultatet av borrningen och provningen visas på fig. 108. 

Försöksanordningar. 

De båda pålarna voro av furu, nyhuggna (rått virke), barkade, 8 m långa 
och 8" i topp. Längs den ena pålen - den som skulle sugas - hyvlades tre 
1 cm breda och 1 cm djupa skåror, vilka täcktes med plåt. Avsikten härmed 
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Pig. 108. Resultat av sondering och kolvborrning invid de båda pålarna. 

var att underlätta vattenströmningen i pålens Hingdlcd. I detalj framgår utföran
det av fig. 109. 

Två gropar, en för vardera pålen, upptogos på ca 3 m avstånd från varandra 
genom torrskorpan ner till någon decimeter under grundvattenytan. Groparna 
voro 0.ri-0.7 m breda och l.D m djupa. Därefter nedslogos pålarna i botten av 
var sin grop till 6.o m djup under gropbottnen, sedan de försetts 1ned hål invid 
pålhuvuclet för infästning av provbelastningsanorclning. Pålarna. slogos den 10 
april 1948. 

Efter nedslagningen fingo pålarna stå orörda till den 18 maj på grund av 
brist på arbetskraft. Denna dag nedsattes kring påle I (= elen påle som skulle 
sugas) ett rör, vilket nedförcles till ett djup under gropens botten av 0.G m under 
samtidig styrning genom läkt mellan påle och rör. l\Iellan påle och rör fylldes 
sand och grus till 5 a 6 dm över gropens botten. Röret, som mynnade 5 cm 
över pålhuvudet, var försett med ett tätt anslutet lock med nippel för anbring
ande av sugledningen från vakuumpumpen. l\Iellan överytan av grusskiktet 
i röret och nämnda lock anbringades ett antal låkt till förhindrande av rörets 
nedtryckning vid sugningen. Anordningen framgår av fig. 110. 

För att förhållandena skulle bliva jämförbara vid de båda pålarna, nedfördcs 
över påle II ett I m långt rör av samma diameter och godstjocklek som ovan
nämnda rör och till samma djup, cl. v. s. till 0.G 111 under gropens botten. 
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Pig, 109. Påle I ( den evalcuerade pålen). 

Pumpen, ansluten till röret över påle I, var direktkopplad till en 0.4 kW motor. 
Mellan röret och pumpen inkopplades en flaska för uppsamling av det upp
sugna vattnet. Till flaskan anslöts en kvicksilvermanometer för avläsning av 
undertryckets storlek. 

Pun1pning. 

Innan pumpningen igångsattes, fylldes röret med vatten, för att hela den ur 
pålen sugna vattenmängden skulle rinna till flaskan och därigenom lättare 
kunna mätas. Pumpningen påbörjades den 24 maj. 

En uppskattning av vilken vattenmängd, som borde sugas, och erforderlig 
pumpningstid gjordes på följande sätt. Markens ursprungliga skärhållfasthet 
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kan sättas till 0.1 kg/cm2 • Vid sugning i pålen erhålles ett motsvarande under
tryck i porvattnet i marken närmast intill pålen och därmed en ökning i korn
trycket, vilket i sin tur rnedför en ökning av lerans skärhållfasthet. Denna, ökning 
kan uppskattas till 0.2 kg/cm" vid full konsolidering, varvid pålens bärförmåga 
skulle ungefär tredubblas. Som ovan angivits, kan man längre ifrån pålen nöja 
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sig med en mindre ökning av skärhållfastheten. Jän1nstarkhet i vertikala cir
kulärcylindriska ytor på olika avstånd från pålen erhålles, om ökningen succes
sivt avtager i radiell led utåt från O.s kg/cm2 vid pålens mantelyta till O på 
avståndet 2 X pålens radie utanför pålen. Om lerans kompressibilitet antages 
till 0.35 cm2/kg, blir elen totala kompressionen av leran vid ovan antagna rät
liniga hållfasthetsökning ca 50 liter per m pållängd eller totalt ca 300 liter. 
Det bör påpekas, att den gjorda beräkningen förutsätter en viss, antagen, önsk
värd fördelning av vattenavgången ur leran. Det är mycket svårt att förutsäga. 
hur denna fördelning blir i verkligheten. 

En beräkning av den erforderliga pumpningstiden för erhållande av nämnda 
vattenmängd är likaså mycket vansklig beroende på osäkerheten i det antagna 
värdet på vattengenomsläppligheten och svårigheten att korrekt beräkna ström
ningsförloppet. En uppskattning under antagande av vattengenomsläppligheten 
5 • 10-s cm/s gav till resultat, att den ovan nämnda vattenmängden borde kunna 
uppsugas på en tid av 30 dagar. 

Pumpningen pågick kontinuerligt med endast ett par smärre avbrott till den 
24 juli, då elen effektiva pumpningstiden uppgick till 41 dygn. Den under denna 
tid erhållna vattenmängden var 220 liter. Största uppnådda undertryck var 
738 mm Hg. I regel höll pumpen ett undertryck på 720 mm Hg, vilket kan 
betraktas som ett medeltal för pumpningsticlcn. Ett diagram över erhållen vat
tenmängd under denna tid visas på fig. 111. 

Under pumpningen gjordes följande iakttagelser i fråga om pumpvattenmängd 
och pumpvattncts beskaffenhet. 

När pumpningen startades (med fyllt rör), strömmade under några minuter 
vatten kontinuerligt till pumpflaskan. Därefter började vattnet komma stötvis, 
till en början i tämligen sammanhängande »klunkar» 1nen sedan i skumform. 
Skummet övergick relativt snabbt till ren vätska, sedan det kommit ned i 
flaskan. 

För att man skulle få reda på om pumpvattnet verkligen hade passerat 
genom pålen eller om det härrörde från grundvatten, som strömmat från gropen 
ned utefter rörets utsida via dess underände och upp 1nellan pålen och röret, 
prövades följande undersökningsmetoder. 

1. Möjligheten att direkt analysera pumpvattnet undersöktes. Att döma av 
skumbildningen kunde nämligen pumpvattnet innehålla något ämne, som 
eventuellt kunde påvisas ha lösts ur trävirket vid vattnets passage genom 
pålen. En sådan analys gav dock icke något resultat. 

2. I vattnet i gropen blandades ett färgämne, metylviolett, som ger en tydlig 
färg, även om det förekommer i ytterst ringa koncentration. Då färgen på 
vattnet i pumpflaskan efter en tids pumpning tycktes skifta i blågrått, in
sändes prov av vattnet till laboratoriet för analys. Likaså analyserades bot
tensatsen i flaskan. Det visade sig då, att färgen i vattnet hän·örde från en 
flockig utfällning, som kunde frånfiltreras. Analysen gav till resultat, att 
fällningen var ferrihydroxicl, vilket har utfällts ur vattnet, då detta kom
mit i beröring med luften. Analysen av bottensatsen gav samma resultat. 
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Fig. 11;?. Anordninr1 för provbelastning av pålarna. 

Något spår av färgämnet kunde icke iakttagas. Efter nyss nämnda filtrering 
var filtratet fullkomligt färglöst. 

3. Den elektriska ledningsförmågan hos vattnet i pumpflaskan undersöktes före 
och efter det att koksalt blandats i vattnet i gropen. Någon påtaglig föränd-
ring av ledningsförmågan kunde icke iakttagas. · 

Alt 1netoderna enligt punkt 2 och 3 givit negativt resultat, behöver icke 
betyda, att läckage från vattnet i gropen är uteslutet. Om eventuellt läck.vatten 
passerat genom ett lerskikt, kan absorption av färgämne resp. koksalt ha 
ägt rum. 

Provbelastning. 

Efter avslutad pumpning upptogos rören kring de båda pålarna den 12 
augusti. Provbelastning av pålarna ägde rum den 24 augusti för påle II och elen 
26 augusti för påle I, således ca en månad efter pumpningens slut. Väntetiden 
gjordes med avsikt så lång, för att man skulle få med effekten av en even
tuell återgång av den skärhållfasthetstillväxt, som inträffat vid pumpningen. 

De båda pålarna belastades med en dragande haft i stället för med tryck, 
därför att provbelastningsanordningarna då blevo tämligen enkla. Anordning
arna framgå i huvudsak av fig. 112. Lasten ökades stegvis med 0.2 a 0.4 ton i 
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Fig. 113. Resultat av proiibelastning av de båda pålarna. 

taget, tills flytning inträdde. Efter varje lastökning avvaktades stillestånd, innan 
nästa last pålades; stillestånd inträffade i regel efter några minuter. 

Som resultat erhölls en brottlast av 4., ton för den evakuerade pålen och 
3., ton för jämförelsepålen. Ett diagram över försöksresultatet visas på fig. 113. 

Diskussion av försöksresultatet. 

ökningen av den behandlade pålens bärighet har tydligen blivit relativt liten 
och torde i verkligheten vara ännu mindre än provbelastningssiffrorna visa, enär 
markens ursprungliga skärhållfasthet synes vara något större vid påle I än vid 
påle II, såsom framgår av fig. 108. 

Den ovan angivna ökningen av niarkens skärhållfasthct invid pålen med 
0.2 kg/cm2 förutsätter, dels att porvattentryeket här sjunker ca o.s kg/cm', dels 
att korntrycket ökar med samma värde. Längre från pålen skulle minskningen 
av por·vattentryeket bliva lägre och därmed även ökningen av korntrycket. 
Detta skulle innebära, att marken skulle komprimeras mest närmast intill pålen, 
vilket förutsätter, antingen att en sänkningstratt uppkommer intill pålen eller 
- vilket är mera troligt - att markytan sjnnker på något avstånd från pålen. 
Hur än marken följer efter, komma emellertid uppträdande skärspänningar att 
motverka rörelserna, varigenorn korntrycksökningen sannolikt reduceras när
mast intill pålen och i stället sprides längre bort från densamma. Härvid minskas 
hållfasthetstillväxten invid pålen i motsvarande grad. Detta är sannolikt den 
huvudsakliga orsaken till att den väntade ökningen av pålens bärförmåga icke 
uppnåddes. Vid ytterlighetsfallet, då man har en pålgrnpp av relativt tätt stå
ende pålar och utsätter dessa för sugning, erhållas ungefär samma villkor som 
vid djupdränering (se kap. 4), och man kan då anse, att marken sjunker jämnt, 
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d. v. s. ursprungligen horisontala skikt i marken bibehålla sig horisontala. I ett 
sådant fall fordras för uppnående av full hållfasthetstillväxt, att all mark mellan 
pålarna avvattnas motsvarande det anbringade undertrycket. 

Av övriga tänkbara orsaker till att effekten av försöket icke blev elen vän
tade, kunna anföras följande. 

Undertrycket utanför pålen har måhända varit obetydligt beroende på låg 
vattengenomsläpplighet hos pålen i radiell och tangentiell led, 1nöjligen orsakad 
av tilltäppning av träets porer under försökets gång. I-Iärvid borde icke något 
vatten erhållas vid pumpningen, men å andra sidan kan det erhållna vattnet 
härröra från gropen runt pålen. Senare utförda porvattentrycksmätningar invid 
pålen visa e1nellerticl, att undertryck uppkom1ner utanför pålen vid pumpning. 
Den exakta storleken av detta har dock icke kunnat mätas, på grund av att 
de använda manometrarna visa osäkra värden vid mätning av undertryck. 

Leran kan ha förlorat en stor del av den vunna hållfasthctstillväxtcn gcn01n 
svällning efter pumpningens slut. 

För kontroll av det erhållna resultatet ha igångsattsn1oclcllförsök i laboratoriet. 
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15. Sekundära sättningar 

Som bekant beråknas sättningar enligt den av Terzaghi-Fröhlich utarbetade 
teorien för kompression av lerskikt. Enligt denna teori besUimmes tidsförloppet 
av den hastighet med vilken porvattnct i leran utpressas. Teoricn grundar sig 
på att porvattenströmningcn följer Darcy's lag, och vidare antages, att såväl 
permeabiliteten som kompressibilitetcn är konstant under hela sättningsförlop
pct. Dessa approximationer har man gjort för att underfätta lösningen av den 
erhållna differentialekvationen. 

Nu är det välkänt, att det i praktiken erhållna tidsförloppet av sättningar 
icke helt överensstämmer med den teoretiska kurvan (enligt ovannämnda teori). 
Avvikelsen mellan de båda kurvorna. vilken framträder framför allt i sättning
ens slutskede, har man kallat sekundär sättning till skillnad mot den primära, 
vilken följer den teoretiska kurvan. l\Ian tror sig ha funnit, att medan den 
teoretiska sättningskurvan så småningom uppnår ett bestämt asymptotvärde, 
den verkliga kurvan mera närinar sig en sned asymptot, så att sättningen fort
sätter under mycket lång tid med en visserligen låg men i det närmaste oför
minskad hastighet. 

Det har en mycket stor praktisk betydelse, att frågan om de sekundära siitt
ningarna uppklaras. Som exempel kan nämnas, att det var huvudsakligen oklar
heten i dessa spörsmål, som orsakade, att man frångick det tidigare förslaget 
att förlägga atlantflygfältet vid Väsby. 

I det följande göras några allmänna reflexioner i denna aktuella fråga samt 
lämnas i korthet en redogörelse för vissa Yid institutet utförda försök 1 vilka dock 
ingalunda äro slutförda. 

l\1an har velat förklara och även definiera sekundär sättning såsom ett annat 
fenomen än den av Darcy's lag bestämda porvattcnutströmningen ur leran. 
l\Ied en sådan definition reduceras dock de sekundära sättningarna sannolikt 
avsevärt, möjligen till och med i så hög grad, att de bliva utan praktisk bety
delse. 

I verkligheten får man sällan eller aldrig ett så renodlat fall, som det teorien 
stöder sig på, även om de tre gjorda antagandena (om Darcy's Jag, permcabili
teten och kompressibililetcn) skulle vara fullt korrekta. Häiför skulle nämligen 
fordras, dels att man hade en stor lerslätt med nligorlunda homogen lera och 
med ungefär konstant mäktighet - vilket icke torde vara alltför ovanligt -· 
dels att leran är belastad med en jämnt fördelad last av stor utsträckning, vilket 
senare är mycket sällsynt. Vid belastning med begränsad utsträckning bero 
nämligen en del av sättningarna på undanpressning av marken inom ett om-
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råde inYicl belastningsytans begriinsningslinjc, och dessutom hänger marken un
der belastningen delYis upp sig på omgiYande mark. 

Vidare torde många lerslätter ännu ej Yara konsoliderade för sin egen vikt 
(so kap. 17), och om en byggnad grundlägges på en sådan terräng, kommer givet
vis byggnaden - sedan sättningarna på grund av dennas Yikt i huvudsak äro 
aYslutade - att följa terriingens rörelser. I den mån sekundära sättningar rap-

Komprrssiort 

Normaltr~ck 

Fig. 114. Principskiss, visande en leras fortgående 
kompression vicl lastviixling. 

porteras från byggnader på mäktiga lerslätter, kan sålunda en tänkbar förkla
ring vara, att terrängen icke är helt konsoliderad för sin egen vikt. 

Även grundvattenytans läge kan inverka. Om detta varierar, vilket i viss mån 
alltid är fallet, utsättes underliggande marklager för upprepade på- och avlast
ningar. 0111 man Yid ett kompressionsförsök låter normaltrycket växla 1nellan 
två bestämda värden, fih- man som bekant en ny kompression för varje gång 
trycket ökas till det högre värdet (se fig. 114). Hur länge denna kompression 
pågår, är icke känt. Självfallet går man mot ett asymptotvärde, men detta upp
nås sannolikt först efter ett mycket stort antal lastväxlingar. I verkligheten 
erhålles givetvis icke full konsolidering för varje lastväxling, vilket kan fördröja 
förloppet, så att rörelser erhållas för ett ö-kat antal lastväxlingar. 

Till vad som ovan anförts kommer, att de gjorda antagandena om i varje 
fall permeabilitcten och kompressibiliteten ära approximationer. Detta torde 
mest gälla permeabiliteten, vilken i verkligheten sjunker, allt efter som sätt
ningen pågår och lerpartiklarna komma närmare varandra. Härtill kommer ytter
ligare, att vissa omständigheter tyda på att permeabiliteten är beroende av det 
pålagda laststegets storlek. Parvattnets viskositet kan tänkas öka under kom
pressionens gång, vilket likaså innebär att permeabilitetcn minskar och att sätt
ningsförloppet fördröjes under kompressionens senare skede. Någon forskare 
har velat helt förklara de sekundära sättningarna med permeabilitetens minsk
ning. 
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Pig. 11G. Kompressionsförsök vid varierande temperatur. Den hcldragna linjen avser 
kompressionen ( ordinatorna angivna invid lcurvan) och den 

1n-iclwde linjen temperaturen. 

Om man på laboratoriet utför ett kompressionsförsök med ett mycket litet 
laststeg, kunna så väl permeabiliteten s01n komprcssibiliteten inom detta inter
vall anses vara konstanta, och de antaganden, som teorien stöder sig på, böra 
sålunda vara korrekta. iVIan bör därför på detta sätt ha möjlighet att kontrol
lera, i vad mån kompressionen följer teorien, och om några sekundära fen01ncn 
förekomma. Institutet har försökt utföra ett sådant försök. Härvid valdes först 
ett relativt stort laststeg, och efter konsolidering av provet utfördes ett mycket 
litet laststeg. Avsikten var, att därefter åter ett stort laststeg skulle genomföras, 
varefter de olika tidskurvorna skulle jämföras, Vid det lilla laststeget, vilket 
Yar O.02 kg/c1112, måste kompressionen mätas med större noggrannhet (avläsning 
på O.001 mm och skattning på O.0001 mm). Det Yisade sig emellertid, att man 
måste skydda apparaturen mycket noggrant för skakningar, vilka påverkade 
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sättningsförloppct. och det var i de tillgängliga ]okalcrna icke möjligt att genom
föra det planerade försöket. Därest bättre försöksmöjlighetcr kunna erh1tllas. 
kommer försöket att upprepas. 

En omständighet, som man bör beakta vid utförande av komprcssionsförsök, 
är, att temperaturen i ett laboratorium i regel håller sig vid +18 i.t 20° C., 
medan temperaturen i jorden torde vara i genomsnitt +G a 7° C. Hårigenom 
erhålles en annan viskositet hos parvattnet vid laboratoricförsökcn än vid verk
liga förhållanden och därmed en annan permeabilitet. Det kan dessutom tänkas, 
att temperaturändringen medför ett ändrat kemiskt jämviktstillstånd hos leran 
och därmed följande kemiska omlagringar, vilket i sin tur kan tänkas medföra 
rörelser av den låga storleksordning, som gäller för sekundära sättningar vid 
laboratorieförsök. 

För att få någon uppfattning om temperaturens inverkan har institutet ut
fört några kompressionsförsök i s. k. dränkompressomcter med periferisk drän. 
Skillnaden gentemot ett vtmligt kompressionsförsök är, att det cylindcrforrnade 
provet är runt mantelytan omgivet aY en drän - i detta fall ett läskpappcr -
medan ändytorna vila mot täta plattor, så att Yattenutprcssningcn sker horison
tellt ut till dräncn, varifrån vattnet bortledes. Fördelen med denna anordning 
är, att kompressionen går mycket snabbt. T-vå sådana försök ha utförts vid 
varierande temperatur. Avsikten var, att temperaturen skulle hållas konstant 
under viss tid och sedan ändras till ett annat konstant värde. Då institutets 
lokaler ej äro konstruerade för dylika försök, kunde emellertid temperaturvaria
tionerna icke hållas inmn önskvärda gränser. Resultatet av de båda försöken 
visas på fig. 115 och 116, som dock återge endast en del av försöken. Som fram
går av dessa, har temperaturen ett mycket stort inflytande på sättningsför·· 
loppet. 

Det är sålunda tydligt, att ett stort antal faktorer kunna inverka på sätt
ningsför1oppet, och innan de olika faktorerna äro närmare undersökta, kan man 
icke ha någon bestämd uppfattning i fråga om de sekundära sättningarna. Lös
ningen av problemen kompliceras av att de önskvärda lahoratoricförsöken fordra 
1nycket noggrann apparatur och många försök måste pI'tgå under lång tid. 
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16. Utredning 01n lätt fyllningsmaterial 

Av de n1etodcr, som man har att välja på, när marken skall belastas 1ned 
en fyllning av Yiss höjd och dess skärhållfasthet iir otillräcklig, ära de vanligaste 
pålning, utläggning av tryckbankar och användning av lätt fyllningsmatcrial. 
Den sistnämnda 1nctoclcn är särskilt lämplig, när det är fråga om en befintlig 
stödmur eller ett brolandfästc, som erhållit för svag konstruktion, så att rörelser 
pågå, och man vill fä dessa rörelser att upphöra. l\Ian anvånder sig vanligen av 
masugnsslagg, men metoden är ofta relativt dyrbar, enär sådan fyllning endast 
finnes att tillgå på ett fåtal platser och transportkostnaderna därför kunna bliva 
stora. Institutet har i samband med sin konsultationsverksamhct utfört en utred
ning om tillgång och pris på lätt fyllningsmaterial, speciellt masugnsslagg, samt 
dess viktigaste egenskaper. Utredningen avser förhållandena nyåret 1946 1ncn 
torde i stort sett gä1la fortfarande. 

Hos Jernkontoret i Stockholm inhämtades upplysningar om vilka järnverk, 
som kunde tänkas ha granulerad masugnsslagg. Tm alla dessa 23 järnverk, vilka 
äro uppräknade i tabellen nedan, avsändes i december 194,5 en skrivelse med 
förfrågan om masugnsslagg. Svar inkommo fr:"tn alla utom två. Som framgår 
av tabellen, där svaren i korthet angivits, är tillgången på masugnsslagg icke 
särskilt stor. Positiva svar jämte prover på slaggen inkommo från endast nio 
järnverk, angivna i sammanställningen p:"t sida 172 och 173. I denna iiro även 
1nedtagna. uppgifter om pris och tillgängliga kvantiteter. 

Järnverk: Si:ar: 

Norrbottens Järnverk AB, Luleå Se samrnanstiillning. 
lggesunds Bruks AB, lggesund .. , .............. . Ingen tillverkning av slagg. 
Fagersta Bruks AB, Forsbacka-Verken, Forsbaclw Se sammanställning. 
Sanckikcns Jcrnvcrks AB. Sandviken ........... . Slaggen åtgår för andra ändamål. 
AB Svenska Kullagerfabriken, Hofors Bruk, Ilofors Slaggen åtgår för andra ändamål. 
Fagersta Bruks AB, Horndals-Verken, Ilorndal .. Ingen s1agg till salu. 
Fagersta Bruks AB. Kloster-Verken, Långshyttan Inget svar. 
Fagersta Bruks AB, Dannemoraverkcn, Österby-

bruk ...................................... . Slaggen åtgår för andra ändamål. 
Högfors och J>ersbo AB, Ilögfors ............... . Se sammanställning. 
Vikmanshytte Bruks AB, Vikmanshyttan ....... . Slaggen tung, ingen leverans för niir

varande. 
Domnarfvets Jernverk, Donmarvet ............. . Se sammanställning. 
Fagersta Bruks AB, Fagersta ................. . Ingen slagg till salu. 
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Fig. 117 och 118. Kornkurvor för de undersöläa slaggsorterna. 
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Fig. 119 och D20. Kompressionskurvor för de undersökta slaggsortcma, 

Surahammars Bruks AB, Spännarhytlc Bruk, Kiirr-
gruvan ................. , .................. . Ingen slagg till salu. 

Hellefors Bruks AB, Sikfors ................... . Hela tillverkningen såld. 
Uddeholms AB, Hagfors järnverk, Hagfors ..... . Inget svar. 
Uddeholms AB, Nykroppa. järnverk, Nylcroppa .. Förbrukas för andra iindarnål. 
Degerfors Järnverks AB, Degerfors ............. . Kan icke leverera. slagg. 
Hasselfors Bruks AB, Hasselfors ...... , ........ . Se sammanställning. 
Boxholms A13, Boxhol,n ....................... . Se sanunansUillning. 
Oxelösunds Jilrnvcrks AB, Oxelösund ........... . Se sammanställning. 
Stjernfors-Ställdalen AB, Ställdalen ............. . Ingen slagg till salu för närvarande. 
Högfors AB, llögforsbrulc ..................... . Se sammanstiillning. 
Herrängs Gruvaktiebolag, Ilerriing ...... . Se sammanstä1lning. 

De insända. slaggproverna ha undersökts på laboratoriet i avseende på. korn
storleksfördelning, specifik vikt, voly1nvikt i torrt tillstånd, i vatten och i fuk
tigt tillstånd samt vidare i avseende på komprcssibilitct. 

l{ornstorleksfördelningen har bestän1ts genom siktning. 
Specifika vikten har bestämts med hjälp av pyknometer på. vanligt sätt. För 

undvikande av luftblåsor i materialet krossades den för försöket erforderliga 
slaggmängden till minsta möjliga kornstorlek. Två olika försök utfördes med 
varje slaggsort. 

För bestämning av volymvikten i torrt tillstånd krossades och vägdes en 
känd volym av torkat n1aterial. Därvid användes ett kärl, smn rymde hela 
eller i det närmaste hela den tillgängliga slaggmängden. Bestämningen utfördes 
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Fig, 121. Komprcssionsli:.urL'OI' för aska från Göteborgs stads sopstation i:id Skriippchärr 
och från Stockholms sopstation vid Lövsta. 

dels med löst utfyllt material, dels 111cd materialet packat genom slo1kning för 
hand till 111insta möjliga volym. 

Vid bcsti.imningen av volymvikt i vatten och i fuktigt tillstånd anyändcs 
en burk med ca 15 cm diameter och ca 25 cm höjd, försedd 1ncd ett flertal hål 
(jä ca 1 cm) i bottnen. På denna lades ett 4 cm tjockt skikt av grus med korn
storleken 12-20 mm, däröver ett 2 cm tjöckt skikt av grus med kornstorleken 
2-6 min och däröver ett I c1n tjockt skikt av sand med kornstorleken O.:i-2 
mm. Volyrncn av burkens återstående del uppmättes. Burken täcktes med ett 
finmaskigt nät och vägdes i luft. Därefter nedsänktes burk+ filter+ nät lång
san1t i vatten och vägdes, upptogs och vägdes ånyo, sedan vattnet avrunnit 
under 5 min tid. Burken fylldes utan packning upp till kanten med torr slagg, 
täcktes med nätet och vägdes. Alltsmnmans nedsänktes i vatten och vägdes, 
sedan vikten blivit konstant. Burken lyftes upp och vägdes varje minut intill 
5 min tid, därefter var 5 min intill 20 min tid, därefter var 20 min till en tim-
1ncs tid och därefter varje tinuue intill 6 timmar efter upptagandet. 

För bestämning av kompressibilitetcn användes en 15 c1n kompressometer, 
fylld till 20 cm höjd 111cd torrt material. Följande normaltryck användes: stäm
pelns vikt (= 0.02 kg/cm'), 0.1, o.,, o., och l.o kg/cm2• 

Resultatet av undersökningarna framgår av fig. 117-123, Yarav kornkur
vorna visas på fig. 117-118, kompressionskurvorna på fig. 119-121 och kur
vorna över viktsminskningen vid vattenavrinning på fig. 122-123. Som värde 
på elen fuktiga slaggens volymvikt har i sammanställningen på sida 172 och 

10 l5 
Verli kaltr~ck kq;cn-1 
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Fig. 122 och 123. Diagram, över vil.-tmilwlminy vid vattenavrinning. 

173 angivits det värde, som råder, då volymvikten under vattenavrinningen 
blivit i det närmaste konstant. Detta har i samtliga fall inträffat efter ca 1 tim
mes avrinning, varvid i huvudsak endast kapillärt bundet vatten torde finnas 
kvar i slaggen. 

I smnmanställningen ha även medtagits resultaten från undersökning av 
dels aska från Göteborgs stads sopstation vid Skräppckärr, dels aska från 
Lövsta sopstation utanför Stockholm (se även fig. 121). Den förstnämnda har 
använts bakom södra landfästet till bron över Nordre älv vid I(ungälv och 
den senare har planerats att komma till användning till en större vägbank 
invid en viadukt i Stockholmstrakten. 

Belägenheten av de i sammanställningen medtagna järnbruken framgår av 
fig. 124. 
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Granuleracl 

Volymvikt kg/dm3 

Speci- 1------~--~--
Plats fik i toccl tillståndLcvcranlör i fuknr vikt i vat tigt 

kg/dm:i löst I pac ten till-
utfyllt kat 1 stånd~ 

1 Norrbottens Jiiruvcrk, Lukå ...................... . 3.11 lAG 1.70 0.92 1.54 

2 Donmarfvets Jenwerk, Domuarvct ................. . 2.90 0.92 1.0G 0.53 l.O,t 

3 Fagersla Bruks AB, Forsbackaverken·, Forsback:t 3.01 O.ot 1.0-l O.11 1. 1 5 

4 Högfors Aktiebolag, Högforsbruk (Silverhöjden) ..... . 2.Gö 0.GS 0.2:-;O.so 0.78 

5 Högfors och Pcrsbo AB, Högfors (grön slagg) ur,2.85 1.17 O.i•l 

Högfors och Persbo AB, Högfors (vit slagg) 2Ali 0.5'15 0.70 0.21 O.li8 

G I-Ierriings Grufnkliebolag, I-lcrri.ing ..... . 2.8-J OA 77 0.1;[)0.705 0.21 

7 Hasselfors Bruks AB, Hasselfors ..................... . 2.78 1.19 l.-10 0.GR 1.3 l 

I-Iassell'ors Bruks AB, I-lassclforsr. 2Al 0.7..1-5 0.3-1 0.!!5 

8 Oxelösunds Jiimvcrksakticbolag ..................... . 2.rn 0.95 0.52 1.0!:l 
Oxelösund (slagg) 

Oxelösunds Jiirnvcrksaklicbolag 2.r!i O.,J0 0.53 O.r;o 
Oxelösund (bims) 

0.1~ 

9 Boxholms Aktiebolag, Boxholm 2.82 1.23 1.31 0.72 1.25 

A s k Cl 

10 Göteborgs slads sopstation vid Skriippekiirr 1.00 3 

1,27·1 

11 Lövsl't sopbri.inningsstal'.on Lon 

1 Genom skakning för hand till tätast möjliga pa.ckning. 
2 Sedan vatlnet fått avrinna under 1 timme efter det materialet n.1ril nedsiinkt i vatten, 
3 Löst utfyllt, 27 % fuktighet (vikts% av torrsubstans). 
4 Hårt packat. 

l'i Tidigare utförd undersökning. 

172 

http:sopbri.inningsstal'.on


1nasugnsslagg. 

Kompres
sion för 
lasWn, 

1 kg/cm2 

% 

Ungefärlig 
korn

storlek 
mm 

Pris Til!giinglig kvantitet 

2.9 0.2-8 12 kr/ton, b, v. Srnrtön; 10 kr/ton vid 
avhämtning 

Ca 21 000 lon/år 

7.1 0.2-2 2 kr/ton b. v. Domnarvet F. n, går allt till cementtillverkning 

6.7 0.05--32 4, kr/m3 f. b. v. 1 kr/m3 pil plalsen., Endast 500-1 000 m3 H.ldre slagg 

13 0.2-16 4• kr/m3 b. v. 1-Iögforsbruk; 1: 50 kr/rn3 

upplaget 
Februari l!H6 ca 10000 m 3 

4.5 

20 

0.2-4 

0.2-lG 

0: 75 kr/m3 på platsen; S kr/ton på 
jv vagn och lmndsorterad 

1/1 19,16 ca 5 000 m3 

19 0.2-4 •1 kr/m:i i Herriing; 7-8 kr/m3 b. v. 

Hallstavik 

Framstiillcs periodvis 

3.0 

för 0.5 
kg/cm2 

10.0 1, 

0.2->lG G kr/lon b. v. eller på platsen 1/1 19·!6 ca 8 000 m 3 

5.-l 0.2-8 15 kr/lon last.al b, v eller bil ,J-O 000-50 000 lon/år 

23 0.1-20 7: 50 kr/m3 luslal b. v. eller bil Produktionen av bims mindl'e än slagg 

2.D 0.2-4 5 kr/m3 b. v. »Riitt slor mi.ingd~ 

för 0.5 
kg/cm' 

8.B J~ 

-

5.3 -
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Fig. 124. Belägenheten av de i samrnanställninyen å 
sida 172 och 173 medtagna järnbrulwn. 
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17. Sättningsmätning 

En mätning av sättningars storlek måste ofta utföras såväl vid vanliga bygg
nadsverk som vid väg- och järnvägsbankar. Den 1nctod, som därvid ligger när
mast till hands och även torde vara vanligast, är helt enkelt en avvägning. 
Emellertid kan icke ens en precisionsavvägning giva större noggrannhet än 
ca en mm, och det tager därför lång tid, innan sättningshastighctcn kan be
stämmas med någon större såkcrhet, åtminstone vid små rörelser. 

I Yissa fa11, då man rc-gclbuudet önskar följa sättningarna under längre tid, 
har man anordnat en pegcl, där man direkt kan avläsa sättningarna på en 
skala (fig. 125). Denna metod har angivits av Statens järnvägars geotekniska 
kommission.1 .Även i detta fall kan avläsningen icke ske noggrannare än på en 
mm när. 

Inne i byggnader kan det ofta medföra särskilda besvärligheter att utföra 
en avvägning. l\Ian har därvid i utlandet använt sig av en � slangvåg» (tyska 
Schlauclnvaagc). Denna metod, som är mycket gammal, är relativt utförligt 
beskriven i litteraturen.2 Anordningen består i sin enklaste form helt enkelt 
av två graderade glasrör, förenade med en slang, och det hela fyllt med en 
vätska, vanligen vatten. Rören anbringas vertikalt, det ena vid en fast punkt 
och det andra vid det föremål, vars rörelse man önskar bestämma. l\Ietodens 
noggrannhet har förbättrats av bl. a. Terzaghi, vilken bestämmer vattenståndet 
i rören medelst spetsmätare. Avläsningen sker på en på en skruv fästad mät
trumma, försedd med nonie, varigenom enligt uppgift aYläsning kan ske på 
O.1 mm och skattning på O.01 mm. Metodens noggrannhet blir dock betydligt 
lägre beroende på bl. a. varierande temperatur och därmed specifik vikt hos 
den använda vätskan; sannolikt torde man icke uppnå större noggrannhet än 
½ mm. Om 1nan vill anordna många mätpunkter inmn en och samma bygg
nad, kan dock metoden vara bekväm. 

I ett fall inom institutets konsultationsverksamhet hade en vägbeläggning 
(stensättning) undergått ojämna sättningar, och man önskade därför justera 
vägbanan genom omsättning av stenen. I-Iärvid uppkom problemet att på kort 
tid bestämma, huruvida sättningarna hade avstannat

1 
eller on1 rörelser i väg

banan fortfarande pågingo och i så fall med vilken hastighet. Då det rörde sig 
om små värden på sättningarna, måste mätningarna utföras med stor noggrann
het. J\lan prövade härvid en anordning enligt fig. 126 och 127. S0111 framgår 

1 Stalens järnviigars geotekniska kommission 1914--22-. Slutbetänkande. Stockholm 1022. 
z Se exempelvis Liidemann, K., Die Verwcndung dcr Schlauchwaage bei S2tzungsmessungen und 

ihrc Genauigkeit. Zs. Verm.~wes. 69 (19·10) H. 15 s. 3'1,S-358. 
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Stång till fast bollen 

Fig. 125. Sättningsmätning hos ban/,; enligt Statens järnvägars gcotelcnislw lcom,nission. 

av dessa, bestod anordningen av en till fast botten gående järnstång (i detta 
fall en vanlig sondstång), i sin övre del omgiven av ett rör och mellan röret 
och stången en vanlig mätklocka. Röret var nedtill fastsatt vid en fotplatta 
(JÖ 30 cm), placerad omedelbart under beläggningen, sålunda på ett djup av 
ca 20 cm. över hela anordningen ställdes en mindre låda till skydd mot regn, 
direkt solbestrålning o. d. 

Principen att åstadkomma en fi-..:punkt genom att nedföra en stång till fast 
botten är densamma som vid geotekniska kommissionens anordning enligt fig. 
125. Skillnaden ligger i att mätningen medelst mätklocka kan ske på 0.01 mm 

Möt klocka 

DefalJ av möfklocko 

och faslsättn.onord 

ij
I 

~f L 

ar med fotplotta 
I 

• I I 

'' ' 

I I:,- : 
k,:J 
I 

Pig. 126. Sättningsmätning 'med hjälp av mätkloclca. 
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Fig. 127. Foto av anordningen i jig_ 120. 

när. ~Ted hänsyn härtill hade man hoppats att kunna bestämma sättningshas
tigheten genom endast några dagars observationer. 

Resultatet av mätningen i två olika punkter visas på fig. 128. Som synes 
erhölls till en början mycket ojämna rörelser. Tendensen framgick dock klart, 
nämligen att sjunkning pågick med en hastighet av 1.ri a 2 cm per år. Det var 
dock tydligt, att, såsom anordningen hade ntlormats i detta fall, observatio
nerna måste pågå under en jämförelsevis lång tid, för att tillräckligt noggrant 
värde på sättningshastighetcn skulle erhållas. 

l\Iarken på platsen bestod av ett 10-23 m mäktigt, löst lerlager, vilande på 
fast botten av sannolikt pinmno. Leran hade en relativt fast torrskorpa med 
en tjocklek av 1 a l.ri m. I övrigt hade leran en skärhå1lfasthet av endast ca 
0.1 kg/cm2 (bestämd medelst enaxligt tryckprov). Dess vattenhalt var ca 100 % 
(vikts-% per torrsubstans). Vägbanken hade en tjocklek av endast ca 50 cm. 

Då man kunde förmoda, att sättningarna åtminstone delvis berodde på att 
hela terrängen var utsatt för en långsamt pågående konsolidering, som ännu 
icke var avslutad, utfördes en sättningsmätning även vid sidan 01n Yägen på 
ett avstånd från denna av ca 40 m. Här i landet förekomma nämligen många 
utbredda slätter med mäktig lera av geologiskt sett ungt ursprung, och det är 
ingalunda säkert, att dessa lerlager hunnit konsolidera sig för sin egen vikt. 
Förutom lerlagrets mäktighet inverkar i detta avseende även den pågående 
landhöjningen, vilken medför en fortgående lastökning på de undre lerlagren, 
nämligen om grundvattenytan ej stiger i samma ta.kt som markytan. Resul
tatet av nämnda mätning är också inritat på fig. 128. 
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Fig, 129. Komplettering av anordningen i jig 126 med i längdled li:01npressibelt rör till 
förhindrande av markens upphängning på stången. 

Resultatet tyder på att sättningar även hos den obelastade lerterrängen pågå 
1ned en hastighet av någon cm per år, men något absolut säkert besked kunde 
icke erhållas vid denna första mätning. Anledningen härtill var främst, att fot
plattan hade placerats för nära markytan (på ett djup av endast ca 0.5 m), så 
att volymen av de närmast under plattan liggande markskikten influerades av 
väderleken. Avsikten är att ytterligare försök skola utföras i nämnda avseende. 
Härvid kommer fotplattan att placeras på större djup, varjämte samtidigt med 
undersökningen en fortlöpande observation av grundvattenytans läge skall ske. 

Som framgår av det föregående, infriade den nya mätmetoden icke förvänt
ningarna. De felkällor, som förutom den ovan nämnda kunna tänkas, äro tem-
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Fiy. 180. Resultat av siittninfjsmätniny medelst den lwmpleiterade anordningen 
enligt jig. 129. 

peraturvariationcr och markens upphängning på sondstångcn. Vad beträffar 
temperaturen, antager stången mycket snabbt markens temperatur, och enär 
röret är avskärmat mot direkt solbestrålning, torde temperaturen hos röret och 
övre delen av stången praktiskt taget följas åt. Det är därför sannolikt, att 
temperaturvariationer endast obetydligt inverka på försöksresultatet. 

l\Iarkens upphängning på stången torde däremot ha ett betydligt större in
flytande. När stången neclpressas till fast botten, blir leran i viss mån omrörd 
närmast intill stången och förlorar därvid en del av sin hållfasthet, vilken så 
småningom delvis återvinnes. Om sättningar i marken pågå, kommer denna att 
angripa stången med nedåtriktade krafter (s. k. negativ 1nantelfriktion), vilka 
så småningom öka, allt efter som lerans skärhållfasthet närmast stången till
tager. Vid en skärhållfasthct hos leran av 1 t/m' (i återvunnet tillstånd), en 
diameter hos sondstången av 19 111111 och ett djup till fast botten av 10 m, orsa
kar markens upphängning på sondstången en tryckkraft i denna, vilken kan 

Jr 1.n2 
antagas växa från O Yicl markytan till 0 .1 ~~- 1 000 == 284 kg Yid stångens

4 

nedre del. Denna tryckkraft orsakar en sammantryckning av stången av 

1 
2 

284 
2.1 10" 

10·1 == 0.Gs mm, varjåmte en viss nedpressning av spetsen sker. Denna 

rörelse kan icke försummas i jämförelse med sättningarna under elen korta tid 
det är fråga om. }.\Ian måste sålunda vid mätningens början, när den större 
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Fig. 181. Något modifierad anordning för mätning av sättningar !tas hus
och brobyggnader. 

tillväxten av lerans skärhållfasthet äger rum, erhålla för små värden på sätt
ningshastighetcn, och ojämnheterna i början av kurvorna på fig. 128 kunna ha 
berott på nämnda förhållande. 

Det gällde sålunda att på något sätt förhindra markens upphängning på 
stången. Detta problem har lösts på så sätt, att stången omgives med ett i längd
led kompressibelt rör av den typ, s0111 ofta användes till dammsugarslangar 
(se fig. 129). Vid anordningens neddrivning i marken måste då användas ett 
yttre skyddsrör, vilket sedan uppdrages. 

Denna förbättrade anordning provades i fråga om en ny utfyllning på ett 
ca 12 m mäktigt lager av lös lera. Utfyllningen bestod här av ett ca l.::i m 
tjockt lager av huvudsakligen sprängsten. På denna önskade man lägga en 
relativt lätt byggnad och ville då ha recfa på med vilken hastighet sättning
arna pågingo. Resultatet av denna sättningsmätning visas på fig. 130. Som 
synes var sättningshastigheten i detta fall mycket stor (ca 13 cm per år). Några 
ojämnheter i den erhållna kurvan förekomma icke, och av figuren fra1ngår, 
att ett korrekt Yärde på sättningshastigheten kunde erhållas redan efter något 
dygns observation. 

Anordningen har senare med framgång använts i fråga om mätning av sätt
ningshastigheten vid hus- och brobyggnader. Härvid har använts en något modi
fierad anordning enligt fig. 131. l\Iätklockan skyddas här av en celluloidhuv. 
Klockan är monterad mellan en vid byggnadsverket anordnad konsol och den 
till fast botten gående stången. Detta gör dock, att temperaturen får större 
inverkan, enär temperaturYariationerna i muren icke ske lika snabbt som 
sondstången. 

i 
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Den här beskrivna anordningen kan användas även vid bestämning av sätt
ningshastigheten hos olika nivåer i marken. Härvid nedskmvas peglar till de 
nivåer, som man önskar undersöka. Från peglarna gå stänger, omgivna av 
kompressibel slang, upp till markytan. På samma sätt som ovan neclföras 
stänger till fast botten, och mellan dessa stänger och pegelstängerna anordnas 
mätkloekor. För att anordningen skall erhålla nödig stadga, måste en stång 
till fast botten nedföras på vardera sidan om pegeln. 

Avsikten är, att den beskrivna anordningen med mätklocka skall kunna an
vändas även under längre tid, sålunda vid mycket små rörelser. För att klockan 
härvid skall fungera, kommer den att inneslutas i en tät kåpa, försedd 1ned 
fönster. Inne i kåpan placeras en liten skål med fuktighetsahsorberande ämne. 
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18. Porvattentrycksmätning 

Det är av utomordentligt stort intresse att känna till porvattentrycket i ler~. 
och detta gäller såväl vid laboratoricförsök som ute i terrängen. De härmed 
sammanhängande problemen skola icke närmare beröras här utan endast i största 
korthet omnämnas. 

Vissa teoretiska spekulationer tyda på att porvattentrycket i ett lerprov 
ökas. när en skärspänning anbringas. Försök, utförda av Taylor,1 bekräfta även. 
att så är fallet. Detta innebär, att korntrycket i leran sjunker i motsvarande 
mån och därmed även lerans skärhållfasthet. Dessa problem äro sålunda av 
största betydelse, når det gäller att bestämma jordarternas ur geoteknisk syn
punkt mest vitala egenskap, nämligen deras skärhållfasthet. Försöken att be
stämma porvattcntrycket i jordprovcr på laboratoriet befinna sig ännu på ett 
mycket förberedande stadium. 

Även ute i terrängen är det - såsom ovan framhållits - av vikt att känna 
porvattentryckcts storlek. Detta gäller j samband med sättningsmätningar för 
undersökning, om marken är konsoliderad för den påförda lasten. l\Ien känne
domen om pm·vattentryckets storlek är även av stort intresse i fråga om stora 
utfyllnader på svag mark med relativt god vattengenomsläpplighet för bestäm
ning av i vilken takt utfyllningen kan ske. 

Porvattentrycksmätningar i terrängen ha utförts i utlandet sedan ett flertal 
år tillbaka. En anordning härför är beskriven i exempelvis den av geotekniska 
laboratoriet i Delft utgivna beskrivningen av laboratoriet.2 Anordningen består 
av ett med spets försett rör, som i sin nedre ände är perforerat och försett 1ned 
en innanför liggande porös sten. I rörets övre del är ansluten en n1anometer. 
I-Iela anordningen är fylld med vatten, och i övre änden finnes en ventil, där 
eventuell luft kan utsläppas och ersättas 1ned vatten. 

Nackdelen med den beskrivna anordningen är, att om sättningar pågå, rörets 
nedre ände pressas nedåt i förhållande till angränsande jordmassa, varigenom 
manometern kan komma att visa för högt pm·vattentryck. En annan nackdel 
är, att enär manometern i regel måste läggas över markytan, den kommer att 
visa undertryck, när grundvattenytan ligger lågt och marken är i det närmaste 
konsoliderad. En manometer av den använda typen har nämligen betydligt 
lägre känslighet på den negativa sidan än på den positiva. 

1 Taylor, Donald W., Shearing strength determinations by undrained cylindrical compression 
tesls with pore pressure measurements, Proc". 2. internat. Conf. Soil :i\foch". a. Found. Engng. 1948. 
Vol. 5 s. 45--49. 

:i Soil :i\Iechanics Laboratory Delfl. Hotterdam 19--!S. 
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Fig. 132. Av institutet konstruerad porvattentrycksmätare. 
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Den av institutet konstruerade typen av porvattentrycksmätarc är i princip 
lika den ovan beskrivna; den skiljer sig från denna huvudsakligen i att den 
omgives av en i längdled kompressibel slang till förhindrande av markens upp
hängning på röret. En annan olikhet är, att det vattenfyllda röret gjorts betyd
ligt smalare. Det visar sig nämligen, att anordningen är relativt temperatur
känslig, och härvid är det fördelaktigt med så litet vattenmagasin som möjligt. 
Däremot kvarstår den ovan påtalade olägenheten med manometern. Anord
ningen, som visas i sammanställning på fig. 132, har ännu icke hunnit prövas 
i någon större utsträckning. 
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19. Utredning angående asfalts viskositet 

vid olika tryck 

Asfalt kommer ofta till användning vid väg- och vattenbyggnader, vanligen 
för isoleringsändamål men någon gång även såsom smörjmedel mellan exempel
vis en mur och fyllningen mot denna för nedbringande av friktionen. l\Ian har 
även använt asfalt till bestrykning av pålar för minskning av markens upphäng
ning på dessa (reduktion av negativ mantelfriktion). Vanligen är emellertid 
denna smörjande verkan till nackdel, t. ex. vid stödmurar eller brolandfästen, 
varvid som bekant friktionen mot murens baksida verkar minskande på såväl 
,iordtryckcts storlek som framför allt det stjälpande momentet. Som ett annat 
exempel kan anföras en viadukt av mushroomkonstruktion i Göteborg med i plan 
sett mycket sneda ändtvärbalkar, vilka voro asfaltstrukna. Sedan man märkt, 
att brobanan vridit sig i sitt eget plan kring sin mittpunkt, och att sprickor 
uppstått i pelarna, undersöktes bland annat den anvånda asfaltsorten. Det 
visade sig då. att denna hade sådan skärhållfasthet. att jorcltryeket kunde bilda 
en vinkel med normalen till tvärbalkarna av högst 16°, varigenom jordtrycken 
mot äncltvärbalkarna åverkade bron 1ned ett med hänsyn till dennas konstruk
tion relativt stort vridande moment. 

Resultatet av nämnda undersökning var i viss mån överraskande, i det att 
man tidigare ansett, att asfalt är ett plas6skt ämne, som saknar skärhållfasthct 
i egentlig mening och i stället karakteriseras av en viss flythastighet, beroende 
på storleken av den verkande skärspänningen. Därvid skulle det ,Tidande 1no
mentet i detta fall ha blivit ännu större. Ifrågavarande asfaltsort visade sig 
sålunda, ha ett visst tröskelvärde på skärspänningen, under vilket ingen flytning 
förekommer. 

I fråga om den stora jorddammen vid Harsprångets kraftverk önskade man 
förhindra, att dammens tätskikt skulle hänga upp sig på betongkärnans upp
strömssida, varvid såsom ett alternativ asfaltstrykning skulle komma till an
vändning. Härvid uppdrogs åt institutet att undersöka vilken asfaltsort. som 
bäst lämpade sig för nämnda ändamål. l\Ian ansåg, att en skärkraft av högst 
1/ 

20 
av normaltrycket skulle få förekomma vid en tjocklek av I mn1 hos asfalt

skiktet och en rörelse hos lerskiktet relativt betongkärnan av I m/år. 
Asfaltskiktet i dammen skulle bliva utsatt för ett stort normaltryck. Enär de 

i litteraturen förekommande värdena på olika asfaltsorters viskositet bestämts 
vid normaltrycket noll och viskositeten kunde tänkas vara beroende av trycket, 
kunde man icke utan vidare använda dessa värden för att bestämma lämplig 
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Fig, 1.J,]. Apparat för bestämning av asfalts 'Viskositet vid olika normaltryclc. Längst upp 
själva apparaten, därunder belastningsbrygga, till höger mano-

meter för mätning av lufttrycket. 

asfaltsort. Några uppgifter om viskositeten vid olika normaltryck kunde icke 
heller erhållas på annat håll. 

Undersökningen påbörjades i ett par av institutets kompressometrar, vilka 
därvid användes som skärapparater. Det visade sig dock så småningom, att 
dessa apparater icke voro lämpliga på grund av de stora skjuvdeformationerna. 
Institutet lät därför tillverka en speciell apparat för dessa undersökningar. På 
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fosf visare 
~ · Roterande .skola 

Ralerandei cylinder 

Fig. 1/JL 1'viitselction av apparaten i jig. 133. 

fig. 133 visas ett foto av närnnda apparat jämte belastningsanordningar, och på. 
fig. 134 visas ett tvärsnitt genom apparaten. 

I den nya apparaten är ett asfaltskikt inneslutet i en vertikal, 1 cm bred. 
ringformig spalt med 3.ri cm rnedelradie mellan en yttre fast och en inre rörlig 
cylindervägg. Asfaltskiktet vilar på kvicksilYer. På dess överyta kan ett god
tyckligt lufttryck anbringas. Skjuvkraftcn åstadkommes genom att ett vridande 
moment appliceras på den inre rörliga cylindern. Dennas rörelse uppmätes 
medelst en på densamma fäst cirkulär skala, som avläses mitt för ett fast index. 

Undersökningen utfördes i kylrum vid en temperatur av +4, 0 Före ifyllning• 

en i apparaten uppvärmdes asfalten i värmeskåp till ca +120° temperatur. 
Tre olika asfaltsorter, enligt Yanliga n011ncr betecknade med A 125, A 130 och 
A 140 undersöktes. Provningen utfördes vid ett normaltryck (= lufttryck) aY 
6 kg/cm2 och tre olika skärspänningar. Asfaltsorterna A 125 och A 14,0 pronules 
dessutom utan normaltryck vid skärspänningen O.o:i kg/cm2• Resultatet av prov
ningarna framgår av fig. 1::35, där den inre cylinderns vriclningsvinkel angivits 
som funktion av tiden. På fig. 136 har flythastigheten vid 1 mm skikttjocklek 
angiYits som funktion av skjuvspänningen vid normaltrycket 6 kg/cm2 • Flyt
hastigheten har därvid antagits lika med en tiondedel av inre cylinderväggens 
rörelsehastighet och skjuvspänningen lika 111ed skjuvspänningen mitt i det 1 cm 
tjocka asfaltskiktet i apparaten. På fig. 136 har även inritats den kalkylerade 
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Fig. 136. Resultat av försöken i fig. 135, uttryckt som flythastigheten såsom. funldion av 

skärspänningen vid norrnaltrycket 6 kg/cm,2 och temp. +4° C. 

Flythastighet vid 1 mm :s skikt. 
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2 7 mn /dygn• I m/år Rl40 

u = 6 kg/cm~ 
(J = 0 kg/cm2 

Asfallsort 
r = 0.03 kg/cm~ r = 0.28-0.80 kg/cm2r = 0.00G kg/cm· r = 0,032 kg/cm2I 

A 125 15.5 mm/dygn 2.4 mm/dygn 12 mm/dygn 149 mm/dygn 

- 50 >A 130 0.84 , 4.6 > 

,,O.ai mm/dygn 3.4 >A 140 0.0i 0.35 

Fig. 137. Sammanställning av flythastigheter vid 1 mm skikttjocklek. 
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f!ythastigheten I m/år = 2.7 mm/dygn. I tabellen i fig. 137 har för jämförelse 
sammanställts alla de undersökta f!ythastigheterna för de båda normaltrycken. 

De erhållna kurvorna ära som synes mycket jämna och regelbundna. Vid kon
stant skärspänning ökar deformationen lineärt med tiden utom i vissa fall 
under en kort tid omedelbart efter pålastningen, varvid möjligen en viss grad 
av elasticitet hos asfalten verkar störande. Av fig. 135 framgår, att f!ythastig
heten för alla tre asfaltsorterna ökar något snabbare än lineärt med skjuvspän
ningen. Tabellen på fig. 137 visar, att normaltrycket icke har någon större in
verkan på asfaltens flythastighet, vilken är endast obetydligt större vid normal
trycket noll än vid normaltrycket 6 kg/cm2• 




