
wSTATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

SGI VARIA 117 

Hoirn, G 

Trycksond. En studie av förutsättningar för 
fortsatt standardisering 

Linköping 1983 



FÖRORD 

I föreliggande rapport redogörs för en studie såväl i 

fält som på laboratorium av några faktorer som inver

kar på resultatet vid trycksondering. Undersökningen 

utgör ett bidrag till underlaget för att skapa respek

tive förbättra svensk och internationell standard för 

trycksondering. 

Forskningsprojektet som initierats av Svenska Geotek

niska Föreningens sonderingskommitte i början av 1970-

talet utfördes under åren 1973-1978. Den långa under

-~ sökningstiden beror främst på vissa konstruktiva pro

blem. Projektet har huvudsakligen finansierats genom 

anslag från Statens Råd för Byggnadsforskning. De i

• undersökningen använda trycksonderingsutrustningarna 

har i huvudsak framtagits och tillhandahållits av 

Borros AB. Sonderingar med utrustning typ Geotech har 

utförts av Geotech AB. 

Sonderingarna har utförts av Ulf Eriksson, SGI, som 

även på ett värdefullt sätt medverkat vid bearbetning 

och analys av sonderingsresultaten. Forskningsprojek

tet har under hand diskuterats med Ulf Bergdahl, SGI, 

som givit många betydelsefulla synpunkter. 

• Resultaten av undersökningen har under hand använts 

vid utformning av trycksonden och standardisering av 

denna • 

• Till ovanstående personer och företag riktas ett varmt 

tack. 

Linköping i augusti 1983 

Göran Holm
f 
i 
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SAMMANFATTNING 

Några faktorers inverkan på sonderingsresultatet vid 

trycksondering har studerats. Sonderingar har utförts 

dels under kontrollerade förhållanden på laboratorium, 

dels i olika jordarter i fält. De studerade faktorerna 

är ytråhet hos mantelhylsan för mantelfriktionsmätning, 

placering av mantelhylsan samt trycksondens längd 

(konstant diameter). Dessutom omfattar undersökningen 

temperaturmätningar vid sondering samt en jämförelse 

av olika trycksonder. 

De mest väsentliga resultaten av undersökningarna har 

sammanställts nedan. 

Spetsmotstånd 

Med rå yta hos mantelhylsan, placerad omedelbart ovan

för spetsen, har i medeltal erhållits i sand 13-24%. 

i silt ca 17% och i lera ca 80% större spetsmotstånd 

än vid slät yta hos mantelhylsan. 

Större längd hos trycksonden (med konstant diameter), 

998 mm jämfört med 393 mm, har medfört endast små 

skillnader i spetsmotstånd (8-17%). 

• Mantelfriktion 

Med rå yta hos mantelhylsan, placerad omedelbart ovan

för spetsen, har i medeltal erhållits i sand 3-7 gånger, 

samt i silt och i lera ca 1,4 ggr större mantelfriktion 

än vid slät yta hos mantelhylsan. 

Större längd hos trycksonden (med konstant diameter), 

998 mm jämfört med 393 mm, har givit något större 

mantelfriktion, 0-20% i sand. I silt och lera har där

emot erhållits ca 30% mindre mantelfriktion. 

Vid mantelfriktionsmätning på 5 mm respektive på 600 

mm avstånd från spetsen har i medeltal erhållits i 

sand ca 30% större, i silt minst 300% större och i 

I 
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lera ca 30% lägre mantelfriktion på 5 mm avstånd från 

spetsen. 

Jämförelse av olika trycksonder 

Jämförelsen mellan olika trycksonder visar att väsent

liga skillnader i sonderingsresultat erhålls. 

Spetsmotståndet med trycksond typ Borros C40 är i 

sand ca 30% och i silt ca 20% större än med Geotech's 

akustiska trycksond. Sonderna har samma geometriska 

utformning. (De olika mätsystemen ger sålunda markant 

olika spetsmotstånd.) 

De mekaniska trycksonderna, typ Geotech med kort (50 

mm) respektive lång (100 mm) glappkoppling vid spetsen, 

ger i sand 4% respektive 19% mindre spetsmotstå~d än 

den elektriska trycksonden typ Borros C40, med total

längden 425 mm. I silt ger den mekaniska trycksonden, 

med kort glappkoppling, i medeltal 100% större spets

motstånd än nämnda elektriska trycksond. För den meka

niska trycksonden med lång glappkoppling föreligger 

för silt inget entydigt förhållande för spetsmotstån

det jämfört med den elektriska trycksonden. I lera har 

registrerats spetsmotståndet 0 MPa med den elektriska 

trycksonden medan de mekaniska givit 0,85 och 0,43 MPa 

(kort respektive lång glappkoppling) . 

SGI maskinsond har i sand givit 12% lägre spetsmotstånd 

än den elektr~ska trycksonden typ Borros C40 (total

längd 425 mm). 

Temperaturförändringar vid sondering 

Temperaturmätningarna visar att stora temperaturför

ändringar i sonden kan erhållas vid normala sonde

ringar. Mätenheter bör därför temperaturkompenseras och 

utformas med hänsyn härtill. 
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Bestämning av jordart ur sonderingsresultat 

Vid mantelfriktionsmätning omedelbart ovanför sondspetsen 

och med slät yta hos mantelhylsan är erhållna "friction 

ratio"-värden i sand 0,2-1,1%, i silt 2,2-3,9% och i lera 

större än 10%. 

Rå yta hos mantelhylsan eller placering av denna på 

större avstånd från sondspetsen ger sämre möjligheter 

att tolka jordart. I sand ger rå yta hos mantelhylsan 

ca 4,4 gånger och i silt ca 16% större "friction ratio"

värde (förhållandet mellan mantelfriktion och spets

motstånd) än slät yta hos mantelhylsan. I lera erhålls 

ingen nämnvärd skillnad. 

Längden hos trycksonden (konstant diameter) ovanför 

sondspetsen inverkar ej nämnvärt på "friction ratio"

värdet. 

Mantelfriktionsmätning på 600 mm, jämfört med 5 mm av

stånd från sondspetsen, ger i sand ca halva värdet på 

friction ratio och i silt ca sjättedelen av friction 

ratio-värdet. 
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SUMMARY 

The influence of some geometric parameters on the re

sults of cone penetrometer tests has been studied in 

this investigation. Cone penetrometer tests have been 

performed under controlled conditions in the labora

tory and indifferent soils in situ. The studied para

meters are the roughness and location of the friction 

sleeve for measuring of the local skin friction and 

the length of the penetrometer tip (with constant dia

meter). The investigation also includes measurements 

of the temperature in the tip at cone penetration tests 

anda comparison of different types of cone penetro

meter tips. The most important results are summarized 

as follows. 

Point resistance 

A friction sleeve with a rough surface placed just 

above the cone of the penetrometer tip has given in 

average in sand 13-24 per cent, in silt about 17 per 

cent and in clay about 80 per cent greater cone re

sistance compared with a friction sleeve with a smooth 

surface. A longer penetrometer tip (with constant dia

meter) 998 mm compared with 393 mm, has given only minor 

differences in the cone resistance (8-17 per cent). 

Skin friction 

A friction sleeve placed just above the cone and with 

a rough surface has given in average in sand 3-5 times 

and in silt and in clay about 1.4 times greater local 

skin friction than a friction sleeve with a smooth sur

face. A longer penetrometer tip with constant dia-

meter) 998 mm compared with 393 mm, has given a little 

greater local side friction, 0-20 per cent, in sand. 

On the contrary about 30 per cent less local skin fric

tion has been obtained in silt and clay. 
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The measured local sk~n friction is in average in sand 

about 30 per cent greater, in silt at least 300 per 

cent greater and in clay about 30 per cent less at a 

distance of 5 mm than at a distance of 600 mm from the 

cone. 

Comparison of different penetrometers 

Substantial differences in penetration results have 

been obtained with different cone penetrometer tips. 

The cone resistance according to the penetrometer tip 

type Borros C40 is in sand about 30 per cent and in 

silt about 20 per cent greater than the cone resist

ance according to the Geotech acoustic penetrometer 

tip. The two penetrometer tips have the same geometric 

shape. The difference in the measuring system gives 

consequently a great difference in the cone resistance. 

The mechanical penetrometer type Geotech with a short 

(50 mm) respectively long (100 mm) slip coupling at 

the tip give in sand 4 and 19 per cent respectively 

less cone resistance than the electrical penetrometer 

tip type Borros C40. In silt the mechanical penetro

meter with short slip coupling gives in average 100 

per cent greater point resistance than the mentioned 

electrical penetrometer tip. No obvious relation in 

cone resistance between the mechanical penetrometer 

with long slip coupling and the electrical penetro

meter tip can ~e established. In clay the cone re

sistance according to the electrical penetrometer tip 

is zero but about 0.85 and 0.43 MPa according to the 

mechanical penetrometer with short and long slip 

coupling respectively. 

The SGI mechanical cone penetrometer has given 12 per 

cent lower cone resistance than the electrical pene

trometer tip type Borros C40 in sand. 
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Temperature changes <luring penetration testing 

The measurements of temperature changes <luring a pene

tration test show that great increases in temperature 

in the penetrometer tip might occur <luring conventional 

cone penetration testing. Consequently the measuring 

devices have to be temperature compensated and designed 

with respcct to the occuring temperature changes. 

Soil classification from penetration testing 

The obtained friction ratios, with a smooth surface of 

the friction sleeve placed just above the cone, are in 

sand 0.2-1.1 per cent, in silt 2.2-3.9 per cent and in 

clay greater than 10 per cent. 

A rough surface of the friction sleeve gives in sand 

about 440 and in silt about 16 per cent greater fric

tion ratios than a smooth surface of the friction 

sleeve. In clay the difference is neglectable. 

The length of the penetrometer tip (with constant dia

meter) above the cone has only a minor influence on 

the friction ratio. 

Friction ratios calculated from measurements of the 

local skin friction at a distance of 600 mm from the cone 

are in sand about half of the friction ratios calculated 

from measurements of the local skin friction at a 

distance of 5 ~ from the cone. 

Consequently a worse possibility for soil classifica

tion is obtained with a friction sleeve with a rough 

surface and when the friction sleeve is placed at 

greater distances from the cone. 
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TRYCKSOND 

En studie av förutsättningar 

för fortsatt standardisering 

1. BAKGRUND 

Under de senaste årtiondena har olika trycksonderings

metoder fått stor spridning. Trycksondering innebär 

att nedpressningsmotståndet mäts när en sond trycks 

ner i jorden. De diagram över sonderingsmotståndet som 

erhålls används för att bedöma jordlagerföljd och i 

viss mån jordlagrens egenskaper. För närvarande före

kommer ett flertal olika trycksonderingsutrustningar, 

som skiljer sig från varandra i väsentliga delar. Ut

vecklingen i Europa (huvudsakligen i Holland och 

Belgien) har gått från helt mekaniska utrustning~r, 

med endast spetsmotståndsmätning, över meknisk mätning 

även av mantelfriktionen, antingen på hela stångsyste

rnet eller på en lokal friktionshylsa vid spetsen, till 

system med elektrisk mätning av såväl spetsmotstånd 

som mantelfriktion. En sammanställning av förekommande 

trycksonderingsutrustningar ges i (4). De samband som 

uppställts för utvärdering av olika jordegenskaper är 

delvis empiriska och sålunda metod- och utrustnings

beroende. Sonderingsresultat med olika trycksondut

rustningar är därför ej direkt jämförbara. Erfaren

heterna av sondering i Mellaneuropeiska jordar är ej 

heller direkt överförbara till svenska förhållanden. 

I Sverige har utvecklingen inom sonderingsområdet i 

stor utsträckning initierats av sonderingskommitten 

inom Svenska geotekniska föreningen. I samband med 

diskussioner om standardisering av trycksondering ini

tierades föreliggande forskningsprojekt. Under projek

tets utförande har ett förslag till standard för tryck

sondering utarbetats av internationella geotekniska 

föreningens subkommitte för standardisering av sonde

ring i Europa. Härvid har representanter för den 

svenska sonderingskommitten medverkat. Detta förslag 
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till standard antogs som internationell standard vid 

den internationella geotekniska konferensen i Tokyo, 

Japan 1977. 

2. MÅLSÄTTNING 

Forskningsprojektet avser studium av några av de kvar

varande forskningsuppgifterna inom trycksondering en

ligt en sammanställning i den internationella standar

den, nämligen 

e mantelfriktionens variation med avståndet mellan 

sondspets och mantelhylsa för mantelfriktionsmätning 

8 mantelfriktionens variation med mantelhylsans ytrå

het 

~ spetsmotståndets variation med ytråhet hos mant~l

hylsa placerad alldeles ovanför spetsen 

• spetsmotståndets och mantelfriktionens variation med 

stångdimensionen ovanför trycksonden. 

Dessutom omfattar projektet studium av 

~ temperaturförändringar i trycksonden vid sondering 

e jämförelse mellan olika trycksonderingsutrustningar . 

3. DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 

Definitionerna följer den internationella standarden. 

Trycksond: En mätkropp bestående av konisk spets över

gående till konstant diameter, eventuellt innehållande 

mantelhylsa. 

Trycksondspets: Den koniska spetsen hos trycksonden. 

Trycksonderingsutrustning: Trycksond, stångsystem, 

neddrivningsutrustning och registreringsutrustning. 

Spetsmotstånd: Kraft mot trycksondspetsen vid neddriv

ning dividerad med dess tvärsnittsarea. Betecknas qc 

och uttrycks i MPa. 
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Mantelfriktion: Kraft mot en mantelhylsa ovanför sond

spetsen vid neddrivning dividerad med mantelhylsans 

area. Betecknas fs, och uttrycks i MPa. 

Stångfriktion: Kraft som erfordras för att övervinna 

motståndet mellan hela stångsystemet och jorden vid 

neddrivning. Betecknas Q och uttrycks i kN. 

Friction ratio: Förhållandet mellan mantelfriktion och 

spetsmotstånd. Betecknas Rf och uttrycks i%. 

Elektrisk trycksond: Trycksond där spetsmotstånd och 

eventuellt även mantelfriktion mäts och registreras 

elektriskt med hjälp av tex trådtöjningsgivare eller 

svängande sträng . 

• Mekanisk trycksond: Trycksond där spetsmotstånd och 

stångfriktion (eller mantelfriktion) mäts och regi

streras mekaniskt med hjälp av dynamometrar eller 

hydraulik. 

4. ANVÄNDA TRYCKSONDERINGSUTRUSTNINGAR 

4.1 Allmänt 

De trycksonderingsutrustningar som använts vid försö

ken var av fabrikat Borros, Geotech och Statens geo

tekniska institut (SGI). 

I den internationella standarden för trycksonder ges 

följande utformning av en trycksond, med eller utan 

mantelhylsa alldeles ovanför spetsen. 

~ diameter 35,7 mm 

(motsvarar tvärsnitts
arean 10,0 cm 2

) 

® Spetsvinkel 60° 

Q spetsens övre del med konstant diam 5 mm 

~ råhet hos spetsen <5 µro 

® area hos mantelhylsan 150 cm 2 

~ längd hos trycksonden med konstant 1000 mm 
diameter ovanför den koniska spetsen 
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~ råhet hos mantelhylsan 0,5 µm 

~ mantelhylsan placerad alldeles <5 mm

J ovanför spetsen - fria avståndet 
mellan spets och mantelhylsa 

J För toleranser och övriga standardiserade storheter 

hänvisas till den internationella standarden.

J 
4.2 Trycksonder

J 
Följande trycksonder användes i undersökningen 

~ Borro C40 med elektrisk mätning med trådtöjnings

givare och spetsmotstånd och mantelfriktion med 

mantelhylsa placerad 5 mm ovanför sondspetsen. Mät

l 
J signalen överförs via kabel genom stängerna. Tryck

sonden är utformad enligt den internationella stan

darden, förutom att längden endast är 425 mm. 'Längden 

med konstant diameter ovanför den koniska sondspetsen

J är 393 mm. Längden med konstant diameter ovanför 

mantelhylsan är 228 mm. De beteckningar som används 

J för denna trycksond är 

J 
B1 vid spetsmotståndsmätning och 

B4 vid mantelfriktionsmätning. 

@ Borro C40 med rå yta hos mantelhylsan. Trycksonden

J är densamma som ovanstående med skillnaden att sand 

limmats på mantelns yta. Mantelns yttre diameter är 

J. 

pga detta 42 mm och dess yta 177 cm 2
• De beteck

ningar som används för denna trycksond är 

B2 vid spetsmotståndsmätning 

J• 
B7 vid mantelfriktionsmätning. 

] $ Borro C40 med två mantelhylsor för mantelfriktions

mätning. Try.cksonden är förlängd över den nedre man

J 

) teln. Den övre manteln med 150 cm 2 area är placerad 

med nederkanten 600 mm från spetsen. Totallängden för 

trycksonden är 1034 mm. Längden med konstant diameter 

ovanför den koniska spetsen är 998 mm. Längden med 

konstant diameter ovanför den nedre mantel är 797 mm. 

De beteckningar som används för denna trycksond är 
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B3 vid spetsmotståndsmätning 

BS vid mantelfriktionsmätning på den nedre 
manteln samt 

B6 vid mantelfriktionsmätning på den övre 
manteln. 

e Geotech. Elektrisk mätning av spetsmotstånd med 

svängande sträng. Mätsignalen överförs på akustisk 

väg till registreringsutrustningen. Trycksonden är 

utformad enligt den internationella standarden. Be

tecknas 

G1 vid spetsmotståndsmätning. 

~ Geotech. Mekanisk trycksond för indirekt spetsmot

ståndsmätning med kort glappkoppling. Trycksonden 

finns beskriven i {1). Det totala neddrivningsmot

ståndet registreras kontinuerligt. Spetsmotståndet 

fås genom att subtrahera stångfriktionen från aen 

totala nedtryckningskraften. Stångfriktionen regi

streras intermittent med hjälp av glappkopplingen 

vid spetsen. Glappkopplingens längd är 50 mm. Be

tecknas 

G2 vid spetsmotståndsmätning. 

~ Geotech. Mekanisk trycksond för indirekt spetsmot

ståndsmätning med lång glappkoppling. Lika som ovan

stående mekaniska trycksond men med 100 mm slaglängd 

hos glappkopplingen. Betecknas 

G3 vid spetsmotståndsmätning. 

~ Maskinsond typ SGI för indirekt spetsmotståndsmät

ning. Utrustningen är beskriven i (1). Spetsarean 

är 5 cm 2
• Spetsmotståndet särskiljs från mantelmot

ståndet genom att stångsystemet roteras med känd 

stigningshastighet vid neddrivningen. Förhållandet 

mellan vridmoment och nedpressningskraft ger därvid 

automatiskt spetsmotståndet. Betecknas 

S1 vid spetsmotståndsmätning. 

~ Borro C40 för temperaturmätning i trycksonden. 

Trycksonden har samma geometriska utformning som 

trycksonden med spetsmotstånds- och mantelfriktions-
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mätning, men är utrustad med trådtöjningsgivare för 

temperaturmätning i överkant resp underkant av man

telhylsan. Mätpunkterna är placerade på insidan av 
.1111 

mantelhylsan. 

4.3 Registreringsutrustning 

J, 

Vid sondering med Borros' trycksonder användes Borros' 

registreringsutrustning. Pappersmatningen var mekanisk 

och drevs via en kabel av en rulle mot sonderings

stängerna. Matningshastigheten av pappret var 10 cm/m 

nedträngning. Vid sondering med Geotechutrustning och 

SGI maskinsond användes resp registreringsutrustning. 

Pappersmatningen var för dessa 1 cm/m nedträngning • 

• 
5. UTFÖRANDE AV TRYCKSONDERING 

I den internationella standarden anges följande för 

utförande av trycksondering: 

vertikalitet 2% maximal avvikelse 
från vertikalläge 

neddrivningshastighet 2 cm/s 

Alla trycksonderingar, med undantag av de med maskin

sond typ SGI och Geotech's mekaniska trycksonder, ut

• fördes enligt denna standard . 

6 • FÖRSÖKSPLATSER OCH UTFÖRDA FÖRSÖK 

-• Sonderingsförsök utfördes dels under laboratorieför

hållanden i SGI testhall och dels under fältförhållan

den vid Alby och Husby utanför Stockholm samt vid Valla 

i Linköping. 

6.1 SGI's testhall 
! 
L 

I SGI's testhall utfördes sonderingsförsök i en sand

i fylld plåtcyliner med 1,5 m diameter och 1,4 m höjd
L 

L 
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J Sand_samt_ue2fyllning_av_gylindern 

Vid försöken användes en torr kvartssand (blandning av 

J Silversand 55 och Silversand 95 från Rönne på Bornholm) 

med en kornstorleksfördelningskurva enligt Bilaga 1. 

J Graderingstalet Cu (d 60 /di 0 ) var 1,95 och 89% av kor

nen hade en diameter mellan 0,25 och 1,0 mm. 

J 
Sandens friktionsvinkel bestämdes dels med triaxial

J försök och dels med sandens rasvinkel. Rasvinkeln var 

40° och triaxialförsök gav friktionsvinkeln 46° vid 

J; 1,67 t/m 3 densitet. 

Cylindern fylldes med 1,4 m sand som strilades på lik

J värdigt sätt i samtliga uppfyllningar från en i bott

nen perforerad tunna. Fallhöjden var konstant 1,50 m • 

Förfarandet gav mycket jämn och reproducerbar l?gringsJ• 
J 

täthet. Densiteten hos den på detta sätt packade sanden 

var 1,68 t/m 3 vilket motsvarar portalet e = 0,58. 

Utförda försök

J 
J 

I den sandfyllda cylindern utfördes totalt elva sonde

ringar. Dessa fördelades på två sanduppfyllningar av 

cylindern samt placerades på ett inbördes avstånd av 

minst 0,20 m. Avståndet mellan sonderingspunkt och 

cylindervägg var likaledes minst 0,20 m. Två-fem son

deringar utfördes med de olika trycksonderna typ Borros. 

J 
J• Placeringen av och ordningsföljden mellan de olika son

~ 
deringarna vid de 

FIG 1. 

två 

J 
I 

J 
I 

! • 

iJ 

. I
l i 
!_ J 

sanduppfyllningarna framgår av 
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LÖPNUMMER 
NR x:y/ 

/
UPPFYLLN. NR. 

SKALA 

01:6 02:3 

01:5 

02:1. 

01:l. 

0 1:3 02·62:5 · 

2:20 01:2 

• 1:3, 1:l., 2:1. 2:2, 2:6 TRYCKSONO 8 1 (SLÄT MANTELHYLSAl 
2:3, 2:l. TRYCKSOND 8 2 (RÅ MANTELHYLSAl 
1:2. 1: S. 1:6, 2:S TRYCKSOND 8 3 (LÅNG TRYCKSOND l 

FIG 1. Plan över trycksonderingar i SGI 
testhall. 

6.2 Alby 

Försöksplatsen ligger vid det östra landfästet för 

tunnelbanebron över Albysjön, intill Masmo T-banesta

tion, ca 15 km SV Stockholms centrum. Platsen har ti

• digare använts av SGI och IVA:s Pålkommission för för

sök avseende hejarsondering och friktionspålars bär

förmåga . 

~ordlager-_och_qrundvattenförhållanden• 
Provtagningar utfördes inte inom detta projekt utan 

resultaten av ovannämnda tidigare undersökningar har 

utnyttjats. 

Försöksplatsen ligger vid en grusås. Jorden består 

överst av 2-3 m moig sand och därunder av 3-4 m sand 

eller något moig sand. Under detta finns till stort 

r1 djup sandig grovmo/grovmoig sand. Karakteristiska vär
i I 

den för kornstorleksfördelning och benämning av jorden 

n 
n 
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J i de olika skikten framgår av FIG 3. I Bilaga 2 redo

visas kornstorleksfördelningen för de olika jordlagren. 

J Grundvattenytan låg vid försökens utförande 0,3 mun

der markytan. Två triaxialförsök på prover från 8,5 m 

J djup, det ena vid fast lagring med densiteten 1,77 t/m 3 

gav friktionsvinkeln 43° och det andra vid lös lagring 

med densiteten 1,65 t/m 3 gav friktionsvinkeln 39°.J 
Utförda försök

J På denna plats gjordes totalt åtta sonderingar med sju 

olika trycksonder. Sonderingspunkterna placerades på 

ett inbördes avstånd av minst 1,0 m. Placeringen fram

går av FIG 2. Sonderingarna utfördes till ca 10 m djup

J under markytan. Till neddrivningen användes bandvagn 

typ Geotech med maximal nedtryckningskraft 12 kN • 

J• 
BROPELARE 

J BORRHÅL NR TYP AV TRYCKSONOSPETS 

J 
1 BORRO C LO, TVÅ MANTLAR 
2 BORRO C LO. EN MANTEL 
3 BORRO C LO, RÅ MANTEL 
L BORRO C LO, TVÅ MANTLAR 
5 BORRO TEMPERATURMÄTNING 
6 GEOTECH, AKUSTISK 
7 GEOTECH, MEKANISK KORT GLAPP 
8 GEOTECH, MEKANtSK LÅNGT GLAPP

J 13 m 

J 
DJUP JORD- KORNSTORLEK 

m ART O,mm 

0 0.2 O.L 0.6 

'1-M(f -- '.......... 
2J• SIIH .._~------05 .... 2 

L 

llct .... ) 
......,,.MOtS 

6 

J 
s..t ... 4 

S-&N(hGG-"'0"t'.. 
8 

110 ... I 
IÖ-AOVMOtG 

0 Sm .... 
SKALA 

! 
j

_l 
FIG 2. Plan över trycksonderingar FIG 3. Jordparametersamman

vid Alby. ställning Alby. 

. -l 
I 
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6.3 Husby 

Försöksplatsen som ligger ungefär 40 km V om Stockholms 

centrum har tidigare använts för fältförsök avseende 

sättningsegenskaper hos förkonsoliderad sand (Dahlberg 

(2)). Mäktigheten hos sanden har tidigare minskats från 

24 m till 8 m vid uttag av sand ur täkten. 

J 
Jordla9er-_och_9rundvattenförhållanden 

Försöksplatsen ligger vid en grusås och jorden består 

av sand. En sammanställning av några jordparametrar 
I.,, ges i FIG 4. På grund av den tidigare avschaktningen.J / 

är sanden överkonsoliderad. Dahlberg redovisar triaxial

försök på torr sand vid horisontalspänningsnivån 120 
_,, 

kPa med i medeltal en friktionsvinkel av 41,7°. Triaxial

försöken på fuktig sand med ca 3% vattenkvot gav vid 
' 

horisontalspänningsnivån 180 kPa i medeltal en frik

tionsvinkel av 38,5°. Grundvattenytan ligger djupare än 

sonderingarnas avslutningsnivå. 

VATTEN-
DENSITET PORTAL 

TORR-
MÄTTNAOSGRAO LAGRINGSTÄTHET 

Sr. Y. lo.¾I g, IPo .IM I <! I I 
a 1,00 0,60 0.20 0 LO 80 120 
m V,O 1.80 0 8 16 

·-

0 O.L 0.8 1,0 

KORNSTORLEK 0,mm 

Fig 4. Jordparametersammanställning Husby (efter Dahlberg (2)). 

Utförda försök 

På denna plats utfördes totalt åtta sonderingar, place

rade enligt FIG 5. En till två sonderingar utfördes med 

respektive trycksond. Sonderingar har ej skett med 

Geotech's elektriska trycksond eller mekaniska tryck

sond med långt glapp. Vidare utnyttjas en sondering 
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utförd med SGI maskinsond, borrpunkt 9, från Dahlbergs 

utredning för jämförelse. Till neddrivningen användes 

en kedjedomkraft med maximalt 40 kN nedpressningskraft. 

RÖO T•3" 

@RÖR 

·, 

RÖO 3".3" 
@RÖR 

BORRHÅL NR 

1 
2 
3 
L 
S 
6 
7 
8 
9 

0 

TYP AV TRYCKSOND 

BORRO.TEMPERATURMÄTNING 
BORRO C LO, TVÅ MANTLAR 
BORRO C LO. EN MANTEL 
BORRO C LO. EN MANTEL 
BORRO C LO. RÅ MANTEL 
BORRO C LO, RÅ MANTEL 
BORRO C LO. TVÅ MANTLAR 
GEOTECH. MEKANISK KORT GLAPP 
SGI MASKINSOND 

f 

j 
N 

5 

SKALA 

-• 

Fig 5. Plan över trycksonderingar vid Husby. 

6.4 Valla 

Försöksplatsen ligger inom Vallaområdet i Linköping, in

till Statens väg- och trafikinstituts provvägshallar, se 

FIG 7. 

Jordlager-_och_grundvattenförhållanden 

Jorden på försöksplatsen består överst av ca 0,5 m fyll

ning som underlagras av lera ner till ca 5,7 m djup un

der markytan. Leran är i sin övre del, ca 2,5 m, av torr

skorpekaraktär. Den övriga leran är lös med en skjuv

hållfasthet av ca 18-25 kPa. Leran underlagras av ca 7 

m silt, som i sin övre del innehåller tunna lerskikt och 

på större djup tunna sandskikt. Grundvattenytan låg vid 
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J undersökningst~llfället 0,35 m under markytan. En sam

manställning av fält- och laboratorieundersökningarna 

J av jorden framgår av FIG 6. 

J Utförda försök 

Totalt utfördes sju sonderingar, innebärande en sonde

J ring med respektive trycksond förutom SGI maskinsond 

som ej användes på denna försöksplats. Placeringen av 

J sonderingspunkterna samt provtagnings- och grundvatten

observationspunkter framgår av FIG 7. Provtagningen 

skedde med skruvprovtagare ~50 mm. Bestämningen av 

jordens skjuvhållfasthet utfördes med vingborr typ SGI. 

Vid neddrivningen användes en kedjedomkraft med maxiJ malt 40 kN nedpressningskraft. 
({: 

J 

J 
DJUP JDRD- 'fu kPa (ored I VATTENKVOT 'I. 

m ART BORRHÅL NR 

0 20 60 80 BEFÄSTN. r. r 10 20 LO 60 

J -nu.tottfrtf 
~ 
oa1N.u:•• '\ 
iAotfflblil •si.r "'/,..._ 

Nh,111:v. 

L 

2 

,.,--31: 
l(U, \ 

//J f "" 
I 

'-r----
i---. 

6 -- / 
J -uct.4,.441,111 

lt•«C.f\.AA 

uv.~ kl 

8 

M:Ås.+t,.t 

10 SIL.r "· nr~J• <•srr~... 
U•tcn:t 

GA.ls._, •· 
ltfSl.i.G 4'W'

~12 ,1NS,.1.NO~ 
co«nu: -

HATVRllG "'-TTa<.:vor". FIHlEl<STAl 
,_ f'VSTICITETSGRANS 

~ 

' 

J 
0 20 LO 60 

SENSITIVITET St 

J 
Fig 6. Jordparametersammanställ

ning Valla. 

J 
J 

J 

2 
3 
4 
5 
6 
7

BEFÄSTN. 2"• 2" 

l
i 
i 

~ 
0 

TYP AV TRYCKSOND 

BORRO C 40, EN MANTEL 
BORRO C 1.0, RÅ MANTEL 
BORRO C LO. TVÅ MANTLAR 
BORRO. TEMPERATURMÄTNING 
GEOTECH. AKUSTISK 
GEOTECH, MEKANISK LÅNGT GLAPf 
GEOTECH, MEKANISK KORT GLAPP 

Sm 

SKALA 

Fig 7. Plan över trycksonderingar 
vid Valla. 

1 

http:1NS,.1.NO
http:lt��C.f\.AA
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7. FÖRSÖKSRESULTAT MED ANALYSERANDE KOMMENTARERI 

7. 1 Allmänt 

I Resultaten av trycksonderingarna i SGI's testhall redo

visas i FIG 8-10 (spetsmotstånd)och FIG 14-16 (mantel
J motstånd) . 

'.I Fältresultaten redovisas i FIG 11-13 (spetsmotstånd) 

och FIG 17-19 (mantelfriktions) som medelvärdet för 

sonderingsmotståndet för varje meters sondering. Medel

värdena har sammanknutits till kurvor. Detta redovis

ningssätt gör det möjligt att jämföra de olika utrust

ningarna. Originalkurvor över sonderingsresultat finns 

i SGI's arkiv. 

fV 

7.2 Spetsmotstånd' 
Undersökningen har omfattat studium av inverkan på 

spetsmotståndet av 

• råheten hos mantelhylsan för mantelfriktions

mätning alldeles ovanför sondspetsen 

• trycksondens längd (konstant diameter) ovanför 

sondspetsen. 

Inverkan_eå_seetsmotståndet_av_råheten_hos_mantel

hylsan_omedelbart_ovanför_sondseetsen 

Resultatet av sonderingarna i SGI's testhall redo

visas i FIG 8-10. I tabell 1 har resultaten samman

ställts. B1 och B2 betecknas trycksond med slät 

respektive rå mantel. Som tidigare nämnts erhölls en 

rå mantel genom att sand limmades på den släta man

teln. 
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'V 

SPETSMOTSTÅNO. MPo SPETSMOTSTÅND, MPa SPETSMOTSTÅNO, MPa 

L 8 12 16 20 0 0 8 12 16 20I. 8 12 16 20 I. 
0 +-0__1.;----1---1----t---1 0 0 

\
0,2.,\\---+--+---+----t----i 0,2 0.2 

\OJ. OJ. 

\ 
~2:3 

0.6 0.6 
'' 

E 
I 

E E 
a: 

I ~ 0.8 ~--+=--~!tt---+--t---t ~ 0,8 ~ 0.8 
l -. ' -. a a"!!:Id 'a \J1,0 1,0 

2:t.j 
1,2 1.2 

\ 
I 

j 1.1. 1,1. 
'i"-

(: 1.6 J..__ _,L__.,___ _,___.,___..j 1.6 1,6 

J 
Fig 8. Spetsmotstånd enligt Fig 9. Spetsmotstånd enligt Fig 10. Spetsmotstånd en

trycksond Bl (slät trycksond B3 (lång ligt trycksond B2J mantelhylsa) vid son trycksond) vid sonde (rå mantelyta) vid 
dering i SGI testhall. ring i SGI testhall. sondering i SGI 

testhall.

J 
J 
J 

! 

Djup qc enl B1, MPa qc enl B2, MPa qc B2/~ B1 

medel- standard medel- standard-
(m) 

värde avvikelse värde avvikelse 

d 
I ' 3,0 0,34 3,7 0,32 1, 230,5 

0,53 8,8 0,04 1, 1 7 0,8 7,5 
1,15 10,9 0,42 11, 7 0,42 1, 08I_ 

J 

Spetsmotstånd i MPa enligt trycksond med slä: m~ntel

J TABELL 1. 
(Bl) och trycksond med rå mantel (B2) samt forhallan
det mellan spetsmotståndet enligt trycksond med rå 
respektive slät mantel, enligt sonderingar i SGI test-

.J hall. 

J Resultat av sonderingarna i fält redovisas i FIG 11-

13 och sammanfattas i Tabell 2. 

J 
J 
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SPETSMOTSTÅNO. MPa BETECKNINGAR 

0 2 I. 6 8 B 1: • BORRO C 1.0. SLÄT MANTEL 
oi-----.---+----t----; B 2: o BORRO C 1.0. RÅ MANTEL 

82 I[f, - B 3: 6 BORRO C 1.0. TVÅ MANTLAR 
E l.,+----,H:-""-<::::+---t----t 
__- G1: •GEOTECH. AKUSTISK 

0 

::, G2: • GEOTECH. MEKANISK KORT GLAPP0 
8 G3: • GEOTECH. MEKANISK LÅNGT GLAPP 

S 1: 0 SGI MASKINSOND 

12 

SPETSMOTSTÅND.MPa 

0 2 6 8 0 2 I. 6 

I 

i 
'1111 E I. 

a.'" 
::, 

0 
8 

12 --.......--~----- 12'-'----''-----'----'-----' 

I 
0 2 6 8 0 2 6 8 

0 -t 
I.Ej 

a.'" 
::, 

0 
8 

j 
__.....___.,___ __,__~ 12'-'----'---'---.......-~12 

j Fig 11. Spetsmotstånd enligt trycksonderingar vid Alby. 

SPETSMOTSTÅNO. MPa 
SPETSMOTSTÅND. MPa 

J 2 I. 6 8 

J E 

J• 
a. 
:::, 

o 
~ 

8+--~:----,c,-,--t-----1-----i 

12....__ ___.___..___.....___ __. 

SPETSMOTSTÅND. MPa 

--ir----r-'---6r---i82 0 0....___,2___, __.....6__....,8 

I.E 

J 
a.:

0 2 I. 6 8 10 12 11. :::, 

0 0 
8 

E I81-G2j 
0: 
::, I. __....._,..__...._ _ __,__...., 12,______~__.....___ __. 

J 0 12 

8 200.-----.---+-'----16__-;8 0ot-----,2,----+-'---;6---i 

J 
a. 
:::, 
~ 

J o 8 +----C.=t--.,,,....--f>.._...---1-----1 8+--__::::::=,i-;~-+--+-~ 

12'-'------'--~--.....___ __. 12.._---''-----'----'----.J 
BETECKNINGAR SE FtG.11 BETECKNINGAR SE FIG. 11

J Fig 12. Spetsmotstånd enligt tryck Fig 13. Spetsmotstånd enligt tryck
sonderingar vid Husby. sonderingar vid Valla. 
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Djup qc.B2/qc Bl 

j Sand Silt Lera 
(m) Alby Husby Valla Valla 

1, 5 0,80 1,14 1,77j 2,5 1,30 1, 11 se texten 
3,5 1, 06 1,14 -"-
4,5 1,37 -"-j 5,5 1, 09 
6,5 1,39 2,78 
7,5 1,61

j 8,5 0,62 
9,5 1,09 

10,25 1,39 

J· 
J 

TABELL 2. Förhållandet mellan spetsmotstånd enligt trycksond 
med rå mantel (B2) och trycksond med slät mantel (Bl) 
enligt sonderingar i fält. 

( 

J Av tabellerna framgår att ett större spetsmotstånd er

hålls när mantelhylsan har rå yta. Den har då något 

u 

J större diameter. På två nivåer har dock lägre spets

motstånd registrerats (på 1,5 m djup i Alby och på 8,5 

m djup i Valla). Sonderingsresultatet på 7-10 m djup 

under markytan i Alby har ej medtagits i jämförelsen, 

då spetsmotståndet enligt trycksonden med slät mantel 

(B1) uppvisar en oförklarlig och sannolikt ej verklig 

avvikelse från övriga sonderingsresultat • 

• I sand är spetsmotståndet 8-23% större (SGI's testhall), 

20% mindre - 39% större (Alby) och 11-14% (Husby) större 

vid rå mantelhylseyta än vid slät. Motsvarande medel

värden är 16, 17 respektive 13%. 

I silt är spetsmotståndet 38% mindre - 178% större vid 

rå än vid slät yta hos mantelhylsan. Stora variationer 

har sålunda erhållits. Medelvärdet är 50% större. 

I lera har trycksonden med slät mantelyta registrerat 

spetsmotståndet O i leran på 3-5 m djup medan tryck

sonden med rå mantelyta visar ett spetsmotstånd av 

L 0,84-1,08 MPa för dessa djup. I övre delen av lerlagret, 

1-2 m djup, har trycksonderna registrerat 0,62 resp 
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l . 
~! 

I 

i
··;.,JII 

J 
j 

J 

1,10 MPa. Detta ger ett förhållande av 1,77 eller 

spetsmotståndet med rå mantel är 77% större än spets

motståndet med slät mantel. 

Förklaringen till de erhållan skillnaderna i spetsmot

stånd, vid olika råhet hos mantelhylsan, är den ökning 

av vertikaltrycket på sondspetsens nivå som erhålls 

genom den större nedåtriktade friktionskraften i jorden 

längs den råa mantelhylseytan och genom den större 

tvärsnittsytan hos den råa mantelhylsan. Den erhållna 

skillnaden i spetsmotstånd vid sonderingarna i sand, 

i medeltal 13-24% på de olika försöksplatserna, över

ensstämmer ~elativt väl med erfarenheter redovisade av 

Veismanis (5). Vid fast lagrad sand redovisar Veismanis, 

baserat på sonderingar i en kalibreringsbehållare, 

maximalt 11% högre spetsmotstånd vid rå mantelyta än 

vid slät mantelyta. 

Inverkan_eå_seetsmotståndet_av_trycksondens_längd 

(med_konstant_diameter)_ovanför_sondseetsen 

Två olika trycksonder användes för denna studie. De 

olika längderna, med konstant diameter, ovanför den 

koniska spetsen var 393 mm (betecknas B1) respektive 

998 mm (betecknas B3). Resultatet av sonderingarna i 

SGI's testhall sammanfattas i tabell 3. I tabell 4 

sammafattas resultatet av sonderingarna i fält. 
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j 
Djup qc enl Bl, MPa qc enl B3, MPa qc Bl/qc B3 

j m medel- standard- medel- standard-
värde avvikelse värde avvikelse 

J 0,5 3,0 0,34 3,5 0,57 0,86 

0,8 7,5 0,53 7,5 1,19 1,00

j 1,15 10,7 0,42 11, 7 0,28 0,91 

j TABELL 3. Jämförelse av spetsmotstånd enligt trycksond med 
393 mm, Bl, respektive 998 mm, B3, längd med kon
stant diameter ovanför sondspetsen, enligt sonde

j ringar i SGI's testhall. 

j 
( Djup qc B1/qc B3 

j m Sand Silt Lera 
Alby Husby Valla Valla 

J 1,5 - 1,38 

2,5 1,71 1,22 se texten 

J 3,5 1,39 1,06 

4,5 0,90 1,07 

5,5 1,00 1, 00 

6,5 0,86 0,98 0,79 

7,5 0,47 

8,5 1,87 

9,5 1,19 

10,25 1,07 

.:,,_ 
TABELL 4. Jämförelse av spetsmotstånd enligt trycksond med 

393 mm, Bl, respektive 998 mm, B3, längd med kon
stant diameter ovanför sondspetsen, enligt sonde
ringar i fält. 

iiLJ 
Av tabell 3 framgår att vid sonderingarna i sand i 

SGI's testhall ger trycksond med den kortare längden,

iJ med konstant diameter, B1, något lägre spetsmotstånd 

(0-14%) än trycksonden med längre sträcka, med kon

stant diameter. Sonderingarna i sand i fält visar dock 

på det motsatta förhållandet. I Alby varierar spets-
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J 
motståndet enligt trycksond B1 mellan 14% lägre och 

71% större (i medeltal 17% större). I Husby är mot

svarande värden 2% lägre och 38% större (medeltal 12% 

större). En större längd med konstant diameter ovan

J för sondspetsen borde ge en högre vertikalspänning 

i jorden på spetsnivån och sålunda ett större spets

J motstånd. De relativt få sonderingarna är sannolikt 

ej tillräckligt många för att statistiskt kunna på

J visa den sannolikt relativt måttliga skillnad i 

spetsmotstånd som de undersökta längderna med kon

stant diameter torde ge. På båda försöksplatserna 

föreligger en tendens att förhållandet qcB1/qcB3 av

tar mot djupet. Detta beror sannolikt på att denJ spänningsskillnad som erhålls vid olika längd är 

t relativt konstant och sålunda minskar i andel av de 

J totala spänningarna mot djupet. Försöksresultatet 

visar också en avtagande skillnad mot djupet. 

J 

J 
I silt är spridningen i förhållandet qcB1/qcB3 mycket 

stor {0,47-1,87) varför någon generell sammanfattning 

J 
ej torde kunna göras. Nämnas kan dock att medelvärdet 

på ovannämnda förhållande är 1,08, dvs nära 1,0. 

I lera har ingen av trycksonderna registrerat något

J spetsmotstånd. 
~ 

J
J Resultatet av jämförelsen antyder att en relativt 

liten skillnad i spetsmotstånd erhålls vid olika 

längd med konstant diameter ovanför sondspetsen inom 

det undersökta intervallet (393-998 mm). 

_J 
7.3 Mantelfriktion 

j Undersökningen har omfattat studium av inverkan på 

mantelfriktionen av 

.I • ytråhet hos mantelhylsan för mantelfriktionsmätning 

• avståndet från sondspetsen till mantelhylsan 

J • längden med konstant diameter ovanför mantelhylsan. 

I 
I 
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lll Inverkan_på_mantelfriktio~en_av_ytråheten_hos 

man ~e lhvlsan 

J 
Resultatet av sonderingarna i SGI testhall redovisas 

i FIG 14-16. Resultatet sammanfattas i tabell 5. B4 

betecknar trycksond med slät mantel och B7 trycksond 

med rå mantel. Rå mantel erhölls som tidigare nämnts 

genom att sand limmades på mantelhylsan. 

MANTELFRIKTION. MPa 

0 0,1 0.2 0.3 
0 

0,2 

JI 

0,l. 

~ 

.,, 0.6 

E 
a: 1\0.8 ~::~ 
C 

JI 

1,0 

1·'_.!,.., 

,- ;l, 
-;- -1 

1,4 

1,6 

FIG 14. Mantelfriktion 
enligt tryck
sond B4 (slät 
mantel) vid -
sondering i 
SGI testhall. 

-
-

-

MANTELFRIKTION ,MPa 

0 0,1 0.2 0.3
0 

o.2 

0,l. 

0.6-
E 
a.: 1'1:2:::, 0.8 
0 

1,0 ' 
1,2 

~:S 

1,l. 

1.6 

FIG 15. Mantelfrikticn 
enligt tryck
sond B5 (slät 
mantel, nedre 
mantel lång 
trycksond) vid 
sondering i 
SGI testhall. 
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21 

-
Djup fs enl B4, MPa fs enl B7, MPa fs B4/fs B7 

m medel- standard- medel- standard--
värde avvikelse värde avvikelse 

- 0,8 0,025 0,022 0, 1501 ) 0,002 o, 17 

1,15 0,050 0,013 0,215 1 ) - 0,23 

·-
1 >uppmätt värde reducerat med hänsyn till den större 

mantelarean (177 cm 2 
). 

TABELL 5. Jämförelse av mantelfriktion enligt trycksond med 
slät mantel, B4, och trycksond med rå mantel, B7, 

:_1, enligt trycksondering i SGI testhall. 

Resultatet av sonderingarna i fält redovisas i FIG 
( 17-19 och sammanfattas i tabell 6. 

L 

Djup fs B4/fs B7 

ro Sand Silt Lera 
Alby Husby Valla Valla 

1,5 0, 11 0,30 0,89 

2,5 0, 11 0,31 0,72 

3,5 0,20 0,35 0,56 

4,5 0,11 

5,5 0,16 

6,5 0,11 0,39 

7,5 0, 18 0,61 

8,5 0 I 14 1,23 

9,25 o, 17 

9,5 0,67 

10,25 0,70 

TABELL 6. Jämförelse av mantelfriktion enligt trycksond med 
slät mantel, B4, och trycksond med rå mantel, B7, 

j vid trycksonderingar i fält.
l 

I 
' 
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J Fig 17. Mantelfriktion enligt trycksonderingar vid Alby. 
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Jämförelsen visar att den släta manteltytan ger en 

väsentligt mindre mantelfriktion i sand och något 
J mindre mantelfriktion i silt och lera. Förhållandet 

mellan mantelfriktion med slät mantelyta respektive 

J rå mantelyta är vid sondering i sand 0,17-0,23 

(SGI's testhall), 0,11-0,20 (Alby) och 0,30-0,35 

J (Husby). Medeltalen är 0,20, 0,14 och 0,32. Mot

svarande förhållande vid sondering i silt är 0,39-

0,70, medeltal 0,72 och i lera 0,56-0,89, medeltal 
J 

0,72. 

l"t Jämförelsen visar att väsentligt större mantelfrik

tion erhålls vid rå mantelyta än vid slät mantelyta; 

I i sand 3-7 ggr samt i silt och lera ca 1,4 ggr. I 
&. 

lera har sannolikt sensitiviteten stor betydelse var

J för det erhållna sambandet endast gäller för den 

studerade leran. 

Inverkan pft mantelfriktionen av avståndet från 

sondspetsen_till_mantelhylsan 
I 

Resultatet av sonderingarna i fält redovisas i FIG 

17-19 och sammanfattas i tabell 7. B5 betecknar man

telhylsa placerad 5 mm ovanför den koniska spetsen, 

och B6 mantelhylsa placerad 600 mm ovanför den 
I koniska spetsen. Mantelhylsorna har i båda fallen 
i.it' 

t 

haft slät yta. 

Jämförelsen v1sar att mantelfriktionen i sand är ca 

I 0-60% (Alby) respektive 9-76% (Husby, ett extremvärde 

uteslutet) större på den omedelbart ovanför sondspet

sen placerade manteln än på den på större avstånd 

från sondspetsen placerade manteln. I medeltal är 

respektive skillnader 28% och 34%. 
I 
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Djup fs B5/fs B6 

m Sand Silt Lera 
Alby Husby Valla Valla 

1,5 3,90 0,92 

2,5 1,56 0, 77 

3,5 1,76 0,33 

4,5 1,21 

5,5 1,59 1,09 

6,5 1,29 1,09 3,58 

7,5 1,19 6,43 

8,5 0,98 14,7 

9,25 1,33 

3,05
,/ . 9,5 

10,25 3,09 

TABELL 7. Jämförelse av mantelfriktion 5 mm ovanför sond
spetsen, B5, respektive på 600 mm avstånd från 
sondspetsen, B6, vid sonderingar i fält. 

I silt är mantelfriktionen väsentligt större på den 

omedelbart ovanför sondspetsen placerade manteln än 

på manteln placerad på större avstånd från sond

spetsen. Minst 3 ggr större mantelmotstånd har regi

strerats på manteln närmast sondspetsen. 

I den aktuella leran har erhållits lägre mantelfrik

tion på den ne~re manteln än på den övre, 8-67%. 

Jämförelsen visar att större mantelfriktion erhålls 

i sand och silt på mantelhylsa placerad omedelbart 

ovanför sondspetsen än på mantelhylsa placerad på 

större avstånd från sondspetsen. Skillnaden i sand 

är ca 30% och i silt minst 300%. 
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Inverkan nå mantelfriktionen av längden med konstant---------~------------------------------------------
diameter_ovanför_mantelhylsan 

Resultaten av sonderingarna i SGI's testhall redovisas 

i FIG 14-16 och sammanfattas i tabell 8. B4 betecknar 

trycksond med konstant diameter på en sträcka av 228 

mm ovanför mantelhylsan. BS betecknar trycksond med 

konstant diameter på en 797 mm lång sträcka ovanför 

mantelhylsan. Mantelhylsorna har i båda fallen haft 

slät yta. 

L 
Djup fs enl B4, ~a fs enl B5, MPa fs B4/fs B5 

m medel- standard- medel- standard-
värde avvikelse värde avvikelse 

I ' 
0,8 0,026 0,011 0,022 0,005 1,18 

1,15 0,050 0,013 0,045 0,000 1,11

I 
TABELL 8. Jämförelse av mantelfriktion enligt trycksonder med

l 228 mm, B4, respektive 797 mm, B5, längd med kon
stant diameter ovanför mantelhylsan. 

I 
Resultaten av sonderingarna i fält med de två ovan

nämnda trycksonderna redovisas i FIG 17-19 och sammanI fattas i tabell 9. 

* 
I Jämförelsen visar att relativt stora variationer före

kommer i förhållandet fs B4/fs BS. Vid sonderingarna 

I i sand har i SGI's testhall erhållits större mantel

I 
friktion 11-18% med medelvärde 15%, med den mindre 

längden med konstant diameter än med den större läng

I 
den. Vid sonderingarna i fält har vid Husby likaledes 

erhållits större mantelfriktion, 8-40%, med medel

värde 20%, med den mindre längden med konstant dia

meter. Sonderingsförsöken i Alby har ej givit något

I entydigt resultat. Såväl större som mindre mantelfrik

tion har erhållits med den mindre längden med konstant 

I diameter. Ett medelvärde för samtliga nivåer visar 

dock att mantelfriktionen med den mindre längden med 

I 
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konstant diameter är 2% mindre än mantelfriktionen 

med den större längden. 

Djup fs B4/fs B5 

m Sand Silt Lera 
Alby Husby Valla Valla 

1,5 - 1,22 0,70 

2,5 0,37 1,40 0,71 

3,5 1,53 1,08 0,66 

4,5 1,18 1, 27 

5,5 1,34 1,10 

6,5 0,96 1,12 0,73 

7,5 1,01 0,40 

8,5 0,74 2,70 

9,25 0,72 

9,5 0,85 

10,25 0,76 

TABELL 9. Jämförelse av mantelfriktion enligt trycksond 
med 228 mm, B4, respektive 797 mm, B5, längd 
med konstant diameter ovanför mantelhylsan. 

Vid sonderingarna i silt har mindre mantelfriktion, 

15-60%, med medelvärde 31% (undantaget en nivå där 

sonderingsresultatet avviker kraftigt) erhållits med 

den kortare längden med konstant stångdiameter. 

Sonderingarna i lera visar mindre mantelfriktion med 

den kortare längden med konstant diameter, 29-34%. 

Medelvärdena för förhållandet fs B4/fs B5 blir för 

sand på de olika försöksplatserna: SGI's testhall 

1,15, Alby 0,98 och Husby 1,20. Medelvärdet för silt 

och lera är 0,690 

Sammanfattningsvis visar jämförelsen att en kortare 

längd (228 mm) med konstant diameter medför 0-20% 
l 

l 
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högre mantelfriktion i sand och ca 30% lägre mantel

friktion i silt och lera än en större längd (797 mm) 

med konstant diameter. 

8. JÄMFÖRELSE AV OLIKA TRYCKSONDER 

8.1 Jämförelse av spetsmotstånd enligt elektriska 

trycksonder (Borro's och Geotechs akustiska) 

Sonderingar med såväl Borros' C40 som Geotechs akus

tiska trycksond har utförts i Alby och Valla. De två 

trycksonderna, som betecknas B3 respektive G1, har 

samma geometriska utformning. Geotechs trycksond med

ger dock endast spetsmotståndsmätning, varför jämför

I. elsen endast omfattar detta. Resultatet av spetsmot

ståndsmätningarna med trycksonderna B3 och G1 re90-

visas i FIG 11 och 13. I tabell 10 sammanfattas resul

tatet av mätningarna med de två trycksonderna. 

Djup qc B3/qc Gl 

rn Sand Silt 
Alby Valla 

1,5 

(( 2,5 

3,5 1,18 

4,5 1,53 

5,5 1,57 

6,5 1,47 0,46 

7,5 1, 11 1, 84 

8,5 1,32 1, 43 

9,25 0,97 

9,5 1,45 

10,25 0,81 

TABELL 10. Jämförelse av spetsmotstånd enligt trycksond 
Borras' C40, B3, och Geotechs akustiska, Gl, 
vid sondering i fält. 
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Jämförelsen visar att i sand är spetsmotstånden en

ligt trycksond B3 0-57% (medeltal 31%) större än 

spetsmotståndet enligt trycksond G1. I silt har er

hållits stora variationer på förhållandet mellan 

spetsmotståndet enligt de två trycksonderna. I medel

tal är spetsmotståndet enligt B3 dock 20% större än 

spetsrnotståndet enligt G1. 

Eftersom de två trycksonderna har samma utformning 

och sonderingarna utförts på samma sätt bör samma 

spetsmotstånd erhållas med de två trycksonderna. En 

viss skillnad i spetsmotstånd kan bero på en natur

lig variation i jordens fasthet. Jämförelsen visar 

dock att de olika mätsystemen ger en väsentlig skill

nad i spetsmotstånd. 

8. 2 J_ämfö,r,else av spetsmotstånd enligt elektrisk 

trycksond respektive mekaniska trycksonder 

Av resultatet av trycksonderingarna kan göras i 

tabell 11 och 12 redovisad jämförelse av spetsmot

stånd enligt elektrisk trycksond betecknad B1 (kort 

trycksond med slät mantelhylsa) och enligt de meka

niska trycksonderna G2, G3 och S1. G2 betecknar 

Geotechs mekaniska trycksond med kort glappkoppling, 

G3 betecknar Geotechs mekaniska trycksond med lång 

lappkoppling och S1 betecknar SGI's maskinsond. Jäm

förelsen baseras på sonderingarna i fält. Tabell 11 

gäller för sonperingarna i sand och tabell 12 för 

sonderingarna i silt. 
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Djup qc Bl/qc G2 qc Bl/qc G3 qc Bl/qc Sl 

m Alby Husby Alby Husby 

1, 5 0,80 1,30 0,84 0,93 

2,5 1,12 1,34 1,13 1,26 

3,5 1 ,02 1,36 1,29 1,13 

4,5 1, 05 1,18 1,16 

5,5 1,08 1,63 1,08 

6,5 1, 17 1,33 1,25 

TABELL 11. Jämförelse av spetsmotstånd i sand enligt 
elektrisk trycksond, Bl, och mekaniska tryck
sonder, G2, G3 och Sl • 

.I' 

Djup ~ Bl/qc G2 qc Bl/qc G3 
m 

6,5 0,26 0,34 

7,5 0,29 0,43 

8,5 0,73 1,21 

9,5 0,82 1,63 

10,25 0,79 0,63 

TABELL 12. Jämförelse av spetsmotstånd i silt enligt 
{1 elektrisk trycksond, Bl, och mekaniska tryck

sonder, G2 och G3. 

Av jämförelsen framgår att den elektriska tryckson

den ger något större spetsmotstånd än de mekaniska ' sonderna vid sondering i sand med några undantag på 

1,5 m djup. Den elektriska trycksonden har i medeltal 

givit 4% större spetsmotstånd än den mekaniska tryck

sonden med kort glappkoppling. Vidare har den elek

triska trycksonden givit 23% större spetsmotstånd än 

den mekaniska trycksonden med lång glappkoppling. 

Detta gäller för sonderingarna vid Alby. I Husby har 

den elektriska trycksonden givit 33 respektive 14% 

större spetsmotstånd än den mekaniska trycksonden med 

kort glappkoppling respektive SGI maskinsond. 
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Jämförelsen av sonderingsresultatet i silt visar att 

stora skillnader föreligger i qc B1/qc G2 och qc B1/ 

qc G3 mellan de olika djupen. Den mekaniska tryckson

den med kort glappkoppling har givit större spetsmot

stånd än den elektriska, B1. I medeltal är spetsmot

ståndet enligt den elektriska trycksonden 50% av 

spetsmotståndet enligt den mekaniska med kort glapp

koppling. Den mekaniska trycksonden med lång glapp

koppling har på tre nivåer givit större och på två 

nivåer lägre spetsmotstånd än den elektriska tryck

sonden. Något samband kan ej uppställas mellan spets

motstånden enligt de två trycksonderna. 

Sonderingsresultatet i den aktuella leran visar att 

den elektriska trycksonden registrerar spetsmotstån

det 0 MPa medan den mekaniska med kort glappkoppling, 

G2, registrerar ett spetsmotstånd av 0,85 MPa och 

den mekaniska med lång glappkoppling, G3, 0,43 MPa. 

En markant skillnad i spetsrnotstånd har sålunda er

hållits. 

Sammanfattningsvis framgår av de utförda sondering

arna att spetsmotståndet enligt den elektriska tryck-

sonden i medeltal är 

för sand: 4-33% större än enligt trycksond med kort 

glappkoppling 

23% större än enligt trycksond med lång 

gla'ppkoppling 

14% större än enligt SGI maskinsond 

för silt: 58% mindre än enligt trycksond med kort 

glappkoppling 

för lera: 0 MPa 

0,85 MPa spetsmotstånd registreras av tryck

sond med kort glappkoppling och 

0,43 MPa av trycksond med lång glappkopp

ling. 
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8.3 Jämförelse av spetsmotstånd enligt olika 

mekaniska trycksonder 

• För sondering i sand kan jämförelse göras mellan de 

två olika Geotech-trycksonderna (kort respektive 

lång glappkoppling) och SGI maskinsond, se tabell 13. 

. Djup qc G2/qc G3 qc G2/qc Sl 
l 

i• m Alby Husby 

1,5 1,04 0,72 

2,5 1,01 0,94 

l 3,5 1,27 0,83 

4,5 1,12 -
5,5 1,51 -
6,5 1,13 -
7,5 1,29 -

l 8,5 1,24 -
9,25 1,26 -

TABELL 13. Jämförelse av spetsmotstånd i sand enligt Geotechs 

l mekaniska trycksond med kort glappkoppling, G2, 
lång glappkoppling, G3, och SGI maskinsond, S1. 

l 
Av jämförelsen framgår att den mekaniska trycksondent 
med kort glappkoppling, G2, genomgående ger större

l spetsmotstånd än trycksonden med lång glappkoppling, 

G3. I medeltal är skillnaden 21%. Vidare ger SGI 

l maskinsond, S1, större värde på spetsmotståndet än 

G2, i medeltal 22%. S1:s spetsarea är emellertid 
2 2l endast 5 cm mot de övrigas 10 cm • Skillnaden i 

spetsmotstånd beror åtminstone delvis på att spets

motståndet ökar med minskande tvärsnittsarea 

(Kerisel, 3). Eventuellt kan även vissa problem med 

bestämning av nollpunkten för SGI maskinsond ha in

verkat. 

En jämförelse av spetsmotståndet i silt enligt Geo-

I 
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techs mekaniska trycksonder med kort respektive 

lång glappkoppling, G2 respektive G3, framgår av 

tabell 14. 

Djup qc G2/qc G3 

m Valla 

6,5 1,32 

7,5 1,47 

8,5 1,66 

9,5 1,98 

10,5 0,80 

TABELL 14. Jämförelse av spetsmotstånd i silt enligt 
Geotechs mekaniska trycksonder med kort 
glappkoppling, G2, respektive lång glapp
koppling, G3. 

Jämförelsen visar att trycksonden med kort glappkopp

ling ger i medeltal 45% större spetsmotstånd än 

trycksond med lång glappkoppling. 

Sonderingarna i lera i Valla visar samma tendens som 

sonderingarna i sand och silt, dvs den mekaniska 

trycksonden med kort glappkoppling ger större spets

motstånd, ca 90% större, än trycksonden med lång 

glappkoppling. 

Sammanfattningsvis framgår av jämförelsen av olika 

mekaniska trycksonder att Geotechs trycksond med 

kort glappkoppling ger ett större spetsmotstånd, i 

sand ca 20% större, i silt ca 45% och i lera ca 90% 

än Geotechs trycksond med lång glappkoppling. 
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9. TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR I TRYCKSONDEN VID 

SONDERING 

Under forskningsprojektets inledningsskede diskute

rades noggrannheten i registrerade värden vid tryck

sondering. Härvid uppstod frågor om bl a olika mäten

heters känslighet för temperaturvariationer. Under 

dessa diskussioner framkom att mätningar av tempera

turförändringar vid sondering ej tidigare utförts. 

Dylika mätningar beslöts därför utföras och en spe

ciell trycksond tillverkades. Denna trycksond gavs 

samma geometriska utformninq som Borros' trycksond 

C40 med en mantel. Trycksonden utrustades ej med 

givare för mätning av spetsmotstånd eller mantelfrik

tion, utan endast med trådtöjningsgivare för mätning 

av temperaturen i under- och överkant av manteln. Mät-
' 

punkterna placerades på insidan av mantelhylsan. 

Resultatet av ternperaturmätningarna på de tre för

söksplatserna Alby, Husby och Valla redovisas i FIG 

20. I figuren visas för kontinuerlig sondering tem

peraturändring vid mantelns överkant, 6t, som funktion 

av djupet under markytan. Före varje sondering avsågs 

sondens temperatur anpassas till jordens temperatur 

på ca 1 m djup under markytan. 
TEMPERATURFÖRÄNORING I TRYCKSONOEN. °C 

f.• 
-3 0 5 10 
O+-----+------+--------. 

.t' 
- / { -- ALBY 
/' I -- HUSBY 

( I --- VALLA 

i l' { ~5 ·, .......I ,, 
.........., 

E ( 
o..." ·,. 
:::>.... '·......... 
0 ----........._.______ 

10--- -1--------+----'-

15...______.______...______, 

FIG 20. Temperaturförändring i trycksonden vid sondering. 
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Av FIG 20 framgår att en fullständig anpassning till 

jordens temperatur ej skett i trycksonden, utan en 

successiv sänkning till jordtemperaturen har erhållits 

på de övre 2,5-4 m. Därefter har en konstant tempera

tur förelegat till fastare jordlager nåtts. I de fas

tare jordlagren har erhållits en successiv ökning av 

temperaturen i trycksonden. Temperaturökningen i 0 c 
per meter sondering är 0,5 (Alby), 1,2 (Husby) och 

1,4-3,4 (Valla). I FIG 21 visas temperaturförändring 

per m sondering som funktion av mantelfriktion enligt 

trycksond med slät mantelyta (B4). I figuren har in

lagts sambandet 

6t/m = 33 fs 

Detta samband mellan temperaturförändring och mantel

friktion ger vid exempelvis 10 m sondering med en 

mantelfriktion av 0,070 MPa en temperaturökning av 

23 °. 
6.00...--------..--------r-------, 

5.00 • ALBY 
• HUSBY 

.@ o VALLA 
.u 
a: 
UJ J.,,00 
I-
UJ 
:E 

C) ' z 3.00ä: 
0 z..( C':,"'

+">0:: .. 
,0 
u. 1>'~ 
0:: 2.00 
:::, 

~ !0:: 
UJ .. 
Cl.. 
:E 1.00 
UJ 
I-

0 
0 0.050 0.100 0.150 

MANTELFRIKTION f5 .MPo 

FIG 21. Samband mellan temperaturförändring i trycksonden 
per meter sondering och mantelfriktion. 

Härav framgår att en väsentlig temperaturökning kan 

erhållas vid normala kontinuerligt utförda tryckson

deringar. Inverkan på mätresultaten vid trycksonde

ring beror på hur stor temperaturökning som erhålls 
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i kraftgivarna. Detta är naturligtvis avhängigt kraft

givarnas placering och mätenhetens utformning. Vid 

uppehåll i sonderingen i samband med skarvning av 

stänger sker en viss temperaturutjämning. Den totala 

temperaturförändringen blir i detta fall beroende på 

skarvningstiden men bedöms bli mindre än hälften av 

vad som redovisas i FIG 20. 

Av dessa temperaturmätningar framgår att temperatur

ökningen vid sondering måste beaktas vid utformning 

av trycksonder. Mätenheterna bör vara temperaturkom

penserade. 

1 0 • BESTÄMNING AV JORDART UR SONDERINGSRESULTAT 

Under senare år har uppställts olika samband mellan 

jordart och resultat av trycksondering. För klassi

ficering av jordart används normalt friction ratio 

som betecknas Rf och utgör kvoten mellan lokal mantel

friktion vid spetsen och spetsmotstånd. I den före

liggande undersökningen har bestämts Rf-värdena i de 

olika jordarterna vid olika utformning av trycksonden. 

Dessa Rf-värden jämförs nedan. 

Jämförelse av friction ratio_enligt_~trycksond_men 

slät respBktive_rå_mantelyta_ 

Trycksonderingar med trycksonder med slät respektive 

rå mantelyta i·sand har utförts i SGI's testhall samt 

vid Alby och Husby. Sonderingar med dessa trycksonder 

har även utförts i lera och silt vid Valla. Beräknade 

friction ratios har sammanställts i tabell 15. 
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Diup Friction ratio, % 

Sand Silt Lera 

m 

SGI 
test 
hall 

slät ma
-Alby 

ntel 
Husby 

rå mantel 
SGI 
test 
hall 

Alby Husby 
slät 
mantel 

rå 
mantel 

slät 
mantel 

rå 
mantel 

0,80 0,35 1, 69 

1,15 0,46 1,85 

1, 5 0,25 0,35 2,93 1,05 ca 10 6,50 

2,5 0,25 0,36 1,77 1, 02 ca 17 3,67 

3,5 0,33 0,33 1,56 0,81 1,57 

4,5 0,23 0,42 1,50 0,92 

5,5 0,32 0,51 1,84 2,76 3,49 

6,5 0,24 0,53 1,57 3, 13 2,89 

7,5 0,47 1,58 3,37 3,43 

8,5 0,59 2,20 2,87 3,78 ' 

9,25 0,54 1,94 

9,5 2,34 3,19 

10,25 2,24 2,24 

TABELL 15. Friction ratio i olika jordarter enligt trycksond 
med slät respektive rå mantelyta. 

Av tabell 15 framgår att i sand har erhållits friction 

ratio-värden på 0,23-0,59%, medelvärde 0,38%, enligt 

trycksonden med slät mantel. Enligt trycksond med rå 

mantelyta är motsvarande värden 0,81-2,93%, medelvärde 

1,66%. Medelvärdet för trycksonden med rå mantelyta 

är sålunda 4,4 ggr större än medelvärdet för tryck

sonden med slät manteltyta. 

I silt varierar friction ratio-värdena mellan 2,24-

3,37%, medelvärde 2,79%, vid trycksond med slät mantel 

och mellan 2,24-3,78%, medelvärde 3,17%, vid tryck

sond med rå mantelyta. Medelvärdet för trycksonden 

med rå mantelyta är 14% större än medelvärdet för 

trycksonden med slät mantelyta. 
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I lera har friction ratio-värden på >10% erhållits 

med trycksond med slät mantel. Med rå mantelyta 

varierar friction ratio-värdena mellan 0,92-6,50%. 
Il 

De redovisade friction ratio-värdena i lera är åt

minstone vid trycksond med slät mantel mycket osäkra 
I eftersom de registrerade spetsmotstånden är ytterst 

små och härigenom osäkra. Friction ratio-värdet i 
Il lera vid rå mantel blir lägre än vid slät mantel 

eftersom spetsmotståndet ökar mer än mantelfriktio

Il nen vid rå än vid slät mantel. 

Jämförelse av friction ratio enliqt trycksonder med., 
olika_längd med konstant diameter ovanför_sond~etsen 

Beräknade friction ratio enligt trycksonder med olika 
Il 

{. längd med konstant diameter ovanför spetsen har sam

manställts i tabell 16. Med kort (kort trycksond)' av
Il 

ses trycksond med 393 mm konstant längd ovanför sond

spetsen. Vid lång (lång trycksond) är denna längd 
Il 998 mm. 

I sand är friction ratio enligt kort trycksond 0,23-

0,59%, medelvärde 0,38%, medan det enligt lång tryck

sond är 0,16-1,13, medelvärde 0,39%. 

I silt är friction ratio enligt kort och lång tryck
"' sond 2,24-3,37%, medelvärde 2,79%, respektive 2,00-

3,91%, medelvärde 3,11%. Medelvärdet enligt lång .. 
trycksond är sålunda 11% större än medelvärdet enligt 

kort trycksond . 
.. 

I lera har erhållits friction ratios på 10-17% för 

l 

.. kort trycksond och 76% för lång trycksond. Skillnaden 

beror på att den långa trycksonden givit väsentligt 

mindre spetsmotstånd och större mantelfriktion. För 

få nivåer har studerats för att generella bedömningar 

skall kunna göras. 

l Av jämförelsen framgår att någon skillnad i medelvär

det av friction ratio ej erhålls i sand och att en-

l 
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dast en mindre skillnad erhålls i silt vid olika 

längd med konstant diameter ovanför sondspetsen inom 

det undersökta intervallet (393-998 mm). 

Djup Friction ratio, % 

Sand Silt Lera 

rn 

SGI 
test 
hall 

Kort 
Alby Husby SGI 

test 
hall 

Lång 
Alby Husby 

Kort Lång Kort Lång 

0,8 0,35 0,29 

1,15 0,46 0,41 

1, 5 0,25 0,35 0,32 ca 10 ca 76 

2,5 0,25 0,36 1,13 0,28 ca 17 

3,5 0,33 0,33 0,30 0,33 ' 

4,5 0,23 0,42 0,16 0,37 

5,5 0,32 0,51 0,24 0,38 2,76 2,96 

6,5 0,24 0,53 0,23 0,48 3,13 3,37 

7,5 0,47 0,37 3,37 3,91 

8,5 0,59 0,42 2,87 2,00 

9,25 0,54 0,52 

9,5 2,34 3,26 

10,25 2,24 3, 16 

TABELL 16. Friction ratio i olika jordarter enligt trycksond 
med 393 mm, kort, respektive 998 mm, lång, längd 
med konstant diameter ovanför sondspetsen. 

Jämförelse_av_friction_ratio_vid_rnantelhylsa_placerad_ 

på_olika_avstånd_från_sonds~etsen 

Tabell 17 sammanfattar friction ratio-värden enligt 

trycksond med mantel för mantelfriktionsrnätning pla

cerad omedelbart ovanför sondspetsen respektive 600 mm 

ovanför sondspetsen. De olika placeringarna av manteln 

betecknar nedre respektive övre. 
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Djup Friction ra,tio, % 

Sand Silt Lera 

Nedre övre Nedre Övre Nedre övre 
m Alby Husby Alby Husby 

1, 5 9 I 32 0, 14 ca 76 ca 19 

2,5 1, 13 0,28 0 0,22 

3,5 0,30 0,33 0 0, 18 

4,5 0,16 0,37 0 0,29 

5,5 0,24 0,38 0,07 0,32 2,96 0,28 

6,5 0,23 0,48 o, 17 0,40 3,37 0,97 

7,5 0,37 0,31 3,91 0,61 

8,5 0,42 0,42 2,00 0 I 14 

9,25 0,52 0,38 

9,5 3,26 1,07 

10,25 3, 16 1,02 
' 

TABELL 17. Friction ratio i olika jordarter enligt trycksonder 
med mantelfriktionsmätningen 5 mm ovanför, nedre, 
respektive 600 mm ovanför sondspetsen, övre. 

I sand är friction ratio 0,16-1,13%, medelvärde 0,39%; 

vid mantelfriktionsmätning omedelbart ovanför sond

spetsen och 0-0,42%, medelvärde 0,21%, vid mantelfrik

tionsmätning 600 mm från sondspetsen. 

I silt är friction ratio 2,00-3,91%, medelvärde 3,11%, 

enligt mantelfriktionsmätning omedelbart ovanför sond

spetsen och 0,\4-1,07%, medelvärde 0,68%, enligt man

telfriktionsmätning 600 mm från sondspetsen över man

teln. 

I lera har friction ratio beräknats endast för en nivå. 

På denna nivå är friction ratio enligt mantelfriktions

mätning omedelbart ovanför sondspetsen ca 76% och en

ligt mantelfriktionsmätning 600 mm från sondspetsen 

ca 19%. 
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Sammanfattlling__~v_friction_ratio-värden 

I FIG 22 sammanfattas erhållna friction ratio-värden 

enligt olika trycksondero Härav framgår att dels er

hålls väsentligt lägre värde på friction ratio, dels 

är skillnaden i friction ratio för sand respektive 

silt väsentligt mindre vid mantelfriktionsmätning 

l 600 mm från sondspetsen än vid mantelfriktionsmätning 

omedelbart ovanför spetsen. Vidare framgår att större 

skillnader i friction ratio vid olika jordarter er

hålls vid slät än vid rå mantelyta. Dessutom framgår 

att längden med konstant diameter ej nämnvärt inver
.I ' kar på friction ratio. I figuren har inlagts en linje 

visande sambandet mellan friction ratio och jordart 

för lång trycksond med slät mantelyta och mantelfrik

tionsmätning omedelbart ovanför spetsen, dvs en tryck-
' sond utformad enligt den internationella standarden. 

100l . 

I 

SLÄT MAHTELYTA. HEOftE 
MAHTELH LÅNG TRYO<SONO /· 

10 
/_ 

fl!!/ 
I 
( 

f SLÄT MANTELYTA.KORT 
V TRYCKSONO 

I 
~ 

f RÅ MANTELYTA.KORT 
TRYCKSONO 

0.1 I SLÄT MANTELYTA. NEDRE 
MANTELN. LÅNG TRYCKSONO 

I SLÄT MANTELYTA.ÖVRE 
MANTELN.LÅNG TR'l'CKSONO 

0.01 
SAND SILT LERA 

FIG 22. Friction ratio i olika jordarter enligt olika 
trycksonder. 
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