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Får vi några ostörda prover med standard

kolvborren? 

En jämförelse mellan prover tagna med 

standardkolvborr och Laval-provtagaren. 

Standardkolvborren och provtagningsanvisningarna an

togs av Geotekni 9ka Föreningen 1961. Detta hade före

gåtts (och följdes sedan upp) av mycket omfattande 

studier av olika faktorer som kunde påverka provtag

ningsresultatet. Dessa omfattade studier av egg

vinkel, areaförhållande, provlängd, provdiarneter och 

inre släppning. Standardkolvborrproverna undersöktes 

dessutom sinsemellan för att utröna provkvaliteten i 

de olika provburkarna. 

I standardkolvborren hade man fått fram en provtagare 

som var robust, enkel att hantera och vars provkvalitet 

inte stod någon annan provtagare efter. Med den enkla 

provhanteringen och rekommendationer för de olika hyl

sornas användning hade man fått fram ett systern som 

tillsammans med fallkonbestärnning av skjuvhållfasthet 

och flytgräns var och fortfarande är unikt i sitt slag 

i världen. 

I lös lera torde det också vara ett av de bäst ut

provade. Tjugo års erfarenhet av detta praktiskt taget 

helt oförändrade systern har lärt oss en del knep för 

att få upp känsliga prover utan att använda slutare 

samtidigt som vissa begränsningar i användbarheten 

givit sig till känna. 

Den ringa diametern gör att proverna ofta blir störda 

då provet innehåller gruskorn eller skal. Innehåller 

proven siltskikt blir proven gärna störda på grund av 

sidofriktionen i provtagaren. Problem kan också upp

stå vid provtagning i lera där lerans hållfasthet 

minskar med djupet som i torrskorpan. 
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2 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Standardkolvborren är konstruerad för att ta ostörda 

prover i lera. Genom sin robusthet kan den också an

vändas för provtagning i silt och någon gång löst 

lagrad sand. Provkvaliteten kan här bli allt från 

mycket god till inget prov alls beroende på jorden 

och provtagningsförfarande (användning av bentonit, 

vibrationsfri provtagning etc}. Prover i dy och torv 

blir som regel mycket störda på grund av kompression 

vid provtagningen. 

Att standardkolvborren kan användas till tagning av 

störda prover och kompletterande anvisningar om ned

slagning av densamma har tyvärr förlett den interna

tionella provtagningskommitten att beskriva standard

kolvborren som ett mycket grovt provtagningsredskap. 

Väsentliga sifferuppgifter i kornmittens rapport är 

dessutom felaktiga. Detta kan tyvärr komma att skapa 

en del onödiga kommunikationsproblem i framtiden. 

Vid all provtagning ändrar man spänningarna i proven. 

Detta brukar medföra en viss svällning som påverkar 

en del laboratorieresultat. Hållfasthetsprovning med 

fallkon, som ger riktiga hållfasthetsvärden, kan där

för normalt inte göras på prover från större djup än 

10-15 m under markytan. Vid undersökning av deforma

tionsegenskaperna får man ta hänsyn till svällningen 

vid provtagning. Denna resulterar i att modulen före 

förkonsolideringstrycket vid ödometerförsök blir för 

låg. Likaså blir elasticitetsmoduler och skjuvmoduler 

för låga. Detta kan delvis kompenseras genom rekon

solidering av proverna men för att få exakta värden 

på dessa storheter bör mätningarna utföras in situ. 

Normalt använder man sig av empiriska värden av typen 

G0 ~ 500 Tfu' E0 - 1500 Tu eller Ei ~ 150-500 Tfu· 

Empiriska relationer som tar hänsyn till överkonsoli

deringsgrad och laständringens storlek vid beräkning 

av initialsättning finns också. 
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3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

övriga parametrar som dränerad och odränerad skjuv

hållfasthet vid direkta skjuv- och triaxialförsök 

samt förkonsolideringstryck och parametrar för sätt

ningsberäkning vid överskridande av förkonsoliderings

trycket kan bestämmas med god noggrannhet på "ostörda" 

kolvborrprover. Hur god noggrannheten är kan givetvis 

diskuteras men hittills utförda undersökningar tyder 

på att hållfasthet och förkonsolideringstryck kan be

stämmas med mycket god noggrannhet. Beräkning av sätt

ning inrymmer så många antaganden om lastökning, last

spridning, dränering och konsolidering att utvärde

ringen av sättningsparametrarnas noggrannhet blir 

osäker. Noggrannheten har dock som regel visat sig 

acceptabel. 

1969 rapporterades från NGI att man fått en förbättrad 

provkvalite genom att öka diametern på sina provtagare 

från 54 till 95 mm. En undersökning i Kanada 1971 

visade också på att man där fick betydligt bättre 

prover genom att öka provdiametern. Med bättre prover 

avsågs här högre förkonsolideringstryck, högre initial

elasticitets- och skjuvmoduler och dessutom högre 

odränerad skjuvhållfasthet. 

Undersökningarna som ledde fram till standardkolvborren 

hade inte visat någon inverkan av ökande provdiameter 

utöver 50 mm. Trots dessa undersökningar startade nu 

SGI en ny undersökning av provdiameterns betydelse. 

Den stora Osterbergprovtagaren ($127 mm) lånades lik

som en norsk 95 mm provtagare. En ny SGI provtagare 

med diametern 124 mm tillverkades. Med dessa tre prov

tagare och standardkolvborren togs prover i Skå Edeby. 

På proverna utfördes jämförande ödometerförsök och 

odränerade triaxialförsök. 

Resultatet av undersökningen blev att ingen skillnad 

kunde upptäckas vad beträffar kompressionsegenskaper 
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och odränerad hållfasthet. Möjligen tyckte man sig 

kunna märka ett något lägre värde för (ini-E0 

tiell odränerad elasticitetsmodul) vid odränerade 

triaxialförsök på standardkolvborrprov än övriga 

prover. Skillnaden ansågs dock ej säkerställd. Stan

dardkolvborren hade alltså stått sig väl i jämförelse 

med övriga provtagare. 

I slutet av 70-talet var det så dags igen. Kanadensiska 

jämförelser på prover tagna med kolvprovtagare och 

framschaktade blockprover utföll till kolvprovtagar

nas nackdel. Två nya provtagare, Laval-provtagaren 

och Sherbrooke-provtagaren, som tar prover i klass 

med blockprover i Quebec-leran konstruerades och kolv

provtagare förklarades oanvändbara för tagning av 

ostörda prover. 

Laval-provtagaren fungerar så att man först förborrar 

ett bentonitstabiliserat hål till provtagningsnivån. 

Provtagaren som består av ett tunnväggigt precisions

svarvat rör med 200 mm inre diameter pressas sedan 

ned i leran. Bentonit och luft i provtagaren kan under 

neddrivningen passera ut genom en backventil i prov

tagarens överdel. Provtagarens längd är en halv meter 

och den är helt utan inre släppning. Efter nedpress

ningen av provtagaren roteras ett större rör med 

skäreggar ned på provtagarens utsida så att en bento

nitfylld slits skapas runt provtagaren. Denna slits 

förhindrar uppkomsten av ett sug då provtagaren lyfts. 

Backventilen förhindrar att provet glider ur prov

tagaren vid uppdragningen. Proverna trycks ut, delas 

och gjuts in i glasfiberarmerat vax (paraffin och 

vaselin) i fält. 

Som ett led i SGI:s utbyte med Quebec·kom så Laval

provtagaren till Sverige 1981. Med provtagaren följde 

dessutom en tekniker från Laval för att försäkra att 

provtagningen utfördes på rätt sätt. Prover togs 

Bäckebol, Alafors och Lilla Mellösa. Bäckebol är jämte 
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5 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Skå Edeby Sveriges mest undersökta provfält och större 

, delen av proverna som användes vid SGI:s senaste 

undersökning av lerors dränerade egenskaper kom däri

från (R12). Tidigare hart ex förkonsolideringstrycket 

fastställts mycket noga genom fält- och laboratorie

försök. I Alafors togs prover i en slänt som ingår i 

släntforskningsprograrnmet. För undersökning av för

konsolideringstrycket i olika riktningar behövdes 

stora prover och tillgången till Laval-provtagaren 

utnyttjades. Enligt tidigare erfarenheter från Chalmers 

är det mycket svårt att få några ostörda prover med 

standardkolvborr på vissa nivåer i denna slänt. Dessa 

nivåer innehåller skal, gruskorn och siltskikt. Även 

med Laval-provtagaren uppstod vissa problem. I första 

hålet kom man inte ned utan fick flytta. I nästa hål 

togs prover på tre nivåer. I laboratoriet visade sig 

en nivå vara störd, en vara något störd medan den 

tredje var mycket bra. Det bästa provet erhölls i ett 

homogent lerlager (dvs utan siltskikt och större par

tiklar) . 

I Lilla Mellösa togs prover dels på grund av att den 

odränreade skjuvhållfastheten undersökts mycket noga 

(R4) och dels på grund av att de övre lagren är orga

nisk lera och proverna skall användas i ett annat 

projekt. I denna undersökning liksom i tidigaie studium 

av skjuvhållfasthet specialstuderades nivåerna 8-10 m. 

Resultat av jämförelsen 

I Mellösa finns ett skikt mellan ca 8,5-10,5 rn där 

förkonsolideringstrycken enligt tidigare ödorneter

försök (både CRS- och standardförsök) visat sig vara 

nästan konstant 64 kPa. CRS-försöken på de nya prover

na gav här ett medelvärde för oJ på 65 kPa, Fig 1. 
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Fig 1. Jordprofil i Lilla Mellösa. 

I tidigare undersökningar har ett språng i förkonso

lideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet erhållits 

vid 8 m nivån. Detta språng återfanns inte vid prov

ning av de nya proverna vilka dock måste tas en bit 

ifrån tidigare borrningar varför gränserna kan ligga 

något skilt. i höjdled i de olika hålen. I ödometer

kurvornas utseende var den enda påtagliga skillnaden 

att modulen före förkonsolideringstrycket var högre 

(1,5-2 ggr) för de nya proverna. 

De odränerade triaxialförsöken å andra sidan gav en 

något lägre skjuvhållfasthet för de nya proverna. Den 

aktiva skjuvhållfastheten på 9-10 m djup hade tidigare 

mätts till 25 kPa och med de nya proverna erhölls 

22 kPa. Den passiva skjuvhållfastheten i standard

kolvborrprover var 16 kPa och från Laval-proverna er

hölls 14 kPa. Sådana små skillnader kan till viss del 
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bero på små skillnader i effektivspänning vid kon

solidering och den tid proven fått konsolidera. 

Proverna från 8 m nivån som rekonsoliderades till en 

överkonsolideringskvot av ca 3 gav som vid tidigare 

försök en odränerad skjuvhållfasthet som var ungefär 

80% av de normalkonsoliderade provernas hållfasthet. 

Spännings-deformationskurvorna för de prover från 9 

och 10 m djup som konsoliderats för in situ spänningar 

visas i Fig 2. 

80 -- LAVAL PROVTAGARE 

---STANDARD KOLVBORR 

60 

/,--, 

/;---- ' 1.0 -~ 
I. 

l 
I 

20 I 

-10 -s 5 10 €:% 

-40 

Fig 2. Spännings-deformationskurvor vid odränerade triaxial
försök. 

Initialmodulerna i Fig 2 är i stort sett identiska. 

Skillnaden i brottspänning och brottdeformation beror 

på spänningsvägarna, Fig 3. 

I Fig 3 kan man se att i proverna från standardkolv

borren träffade spänningsvägarna förkonsoliderings

trycket respektive gränsspänningen i horisontalled 

innan skjuvbrott uppstod. Detta medför extra plastiska 

deformationer före brott. För tre av Laval-proverna 

träffade spänningsvägen skjuvbrottslinjen direkt 

vilket gav lägre brottsdeformationer. I Fig 3 där 

alla spänningsvägar lagts in kan också ses att de 
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8 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

effektiva brottsparametrar är desamma för båda typer

na av prover. 

o~- o~ 
-2- -- LAVAL PROVTAGARE 

kPa - - - STANDARD KOLVBORR 

30 

20 

10 

60 o'.., • 0~ kPa 
2 

-10 

-20 

Fig 3. Spänningsvägar vid odränerade triaxialförsök, 
Lilla Mellösa. 

På prover från Bäckebol har utförts dränerade försök 

för att jämföra resultat från Laval-provtagaren med 

de dränerade egenskaper hos standardkolvborrprover 

som rapporterats i Rapport 12. 

CRS-försök gav snarlika värden på de olika provtyperna 

bortsett från deformationen till a~ som var~ 1,5 ggr 

större för standardkolvborrproverna. (a~ = 47 respek

tive 48 kPa, a = aJ, ML= 190 respektive 210 kPa, 

at = 63 respektive 66 kPa, M' = 12 för båda typerna. 

Första siffran för Laval-prover.) 

I dränerade triaxialförsök erhölls också snarlika 

resultat mellan de två provtyperna. Sex triaxialförsök 

utfördes på Laval-prover, fyra med ökande vertikal

spänning och två med ökande horisontalspänning. Flyt

spänningarna är inlagda i Fig 4 tillsammans med flyt

spänningarna från tidigare undersökningar på kolvborr

prover. Någon påtaglig skillnad erhölls inte. 
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Fig 4. Spänningar vid flytning och brott, Bäckebol. 

Också övriga faktorer som "elastisk" deformation, 

volumetrisk kompressionsmodul efter flytning och frik

tionsvinkel korrigerad för volymändring uppvisade 

samma mönster som tidigare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Laval-provtagaren ger 

prover i homogen lera som är fullt i klass med de 

bästa prover vi kan få upp med standardkolvborren men 

inte påtagligt bättre. Den enda direkt mätbara skill

naden är att modulen under förkonsolideringstrycket 

vid ödometerförsök blir högre för Laval-prover. Detta 

kan bero på att skapandet av ett sug vid uppdragningen 

förhindras vid användandet av den nya provtagaren. 

Att modulen under förkonsolideringstrycket vid ödome

terförsök blir för låg vid förstagångsbelastning är 

känt sedan länge och metoder att kompensera för detta 

finns. Så länge deformationerna till förkonsoliderings-
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trycket är måttliga (4-5%) tycks inte övriga para

metrar påverkas i någon högre grad. 

Att modulen för Laval-prover är högre betyder inte 

att den är riktig. Samma begränsningar som för stan

dardkolvborrprover torde gälla även om felen är mindre. 

I samband med projekten "dränerade deformationer" och 

"spänningar i slänter" har vi på senare tid också an

vänt NGI:s 200 mm och 95 mm provtagare. På 200 mm 

provtagaren tilläts vi svarva bort den inre släppningen 

i provtagaren och de provtagningsrör som inköptes till 

95 mm provtagaren hade konstant innerdiameter. Norr

männen övergår själva alltmer till provtagare utan 

inre släppning. Jämförelser mellan standardkolvborr

prover och prover från dessa provtagare har också givit 

så gott som identiska resultat. I rapport 12 är resul

tat från 200 mm prover blandade med standardprover 

utan åtskillnad då de visade sig likvärdiga. 

95 mm provtagaren har använts som kolvborr medan 200 mm 

provtagaren användes i förborrade hål. Förborrningen 

var lättare än att försöka driva en provtagare av 

denna dimension och dessutom skulle den plasticerade 

zonen framför provtagaren bli stor I denna provtagare 

kan provet skäras av i eggen med en nylonlina som 

ligger i ett spår under neddrivningen (typ raketost) 

och dessutom kan ett lufttryck anbringas i snittytan 

för att förhindra uppkomsten av ett sug. 

Jämförelserna tyder på att provdiametern inte har 

någon större inverkan på provkvaliten i homogen lera 

vid diametrar större än 50 mm. 

Inre släppning bör undvikas. Den första provtagningen 

med NGI:s 200 mm provtagare utfördes med en släppning 

av 2% vilket medförde att provet låg "löst" i prov

röret under uppdragning och transport vilket gav ett 
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prov som vid uttryckningen direkt kunde klassifice

ras som stört. Därefter svarvades eggen om. Liknande 

erfarenheter har gjorts för 95 mm prover på NGI var

för släppningen ofta minskas eller tas bort. 

I standardkolvborren är inre släppningen liten om 

toleranserna följs (0,2-0,6%). Proverna är dessutom 

så små att de knappast utsatts för några större på

känningar inne i provhylsan. Denna inre släppning 

måste finnas på grund av konstruktionen så att man 

aldrig riskerar att provhylsediametern är mindre än 

eggdiametern. 

Provtagning i förborrade bentonitstabiliserade hål 

medför att hela provet kan användas då ingen plasti

cerad zon uppstår framför provtagaren. Detta är väsent

ligt vid stora provdiametrar då proverna annars måste 

vara mycket långa så att man kommer ner i ostörd lera. 

Standardkolvborren och NGI:s 95 mm provtagare har 

slaglängder som överstiger 10 ggr provtagarens ytter

diameter vilket torde vara fullt tillräckligt. 

övertuben i standardkolvborren används inte som ett 

ostört prov och inte heller överdelen i ett 95 mm 

prov där provtagaren tryckts genom leran till prov

tagningsnivån. 

Lyckas man förhindra uppkomsten av ett sug vid upp

dragning av provtagaren förbättrar detta provkvaliten. 

Man skall givetvis alltid sträva efter en så god prov

kvalite som möjligt men huruvida detta är mödan värt 

utom i mycket exceptionella fall kan ifrågasättas. Då 

får nog våra konstruktörer komma på någon ny enkel 

och genialisk ide först. 

Den inledande frågan "får vi några ostörda prover 

med standardkolvborren" torde kunna besvaras med ett 

ja för svenska homogena leror (i den mån man kan 

kalla prover ostörda). Förutsatt att toleranserna 
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hålls, att vi använder vår samlade erfarenhet om 

neddrivningshastigheter, väntetider före uppdragning, 

vibrationsfri borrning, håltagning i torrskorpa etc, 

inte använder slutare och dessutom transporterar och 

förvarar proverna på rätt sätt kan vi få prover som 

kan användas såväl i konsultation som forskning. 

Slarvar man på någon av punkterna blir resultatet där

efter. 

Slutligen är standardkolvborren en del i ett system 

där laboratorieutrustningen är uppbyggd för prover 

av denna typ. Andra typer av prover fordrar som regel 

mycket mer hantering i laboratoriet. Större prover 

fordrar större krafter för utpressning ur provtuber. 

Alternativt får delprover skäras ur större vaxade pro

ver som sedan får förseglas med smält vax. Proverna 

får trimmas med trådavskärare och eventuellt stansas 

in i provningsapparaturen. Allt detta kan ge upphov 

till nya störningar. Det är alltså inte bara provtagare 

som jämförts utan hela provtagnings- och hanterings

systemen. 

Vid användning av utländsk utrustning har vi bemödat 

oss att använda den teknik man kommit fram till på 

respektive ställe för att få så goda resultat som 

möjligt. 

Man skall vara mycket försiktig med att exportera lokal 

erfarenhet men det är inte helt otroligt att stan

dardkolvborrens rykte skulle vara något bättre i ut

landet om hela systemet och alla svenska erfarenheter 

använts vid jämförelsen i andra leror än de svenska. 

Rolf Larsson 
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