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FÖRORD 

Denna Varia behandlar dilatometerförsök i främst oorganisk lera. Den 
nu utförda undersökningen ingår som en del i ett större projekt som 
behandlar utprovning av nyare in situ-metoder i svenska jordar. Detta 
projekt samfinansieras av Statens råd för byggnadsforskning, Vägverket 
och SGI. 

Ytterligare utprovningar av dilatometerförsöket kommer att göras inom 
projektet i främst organiska jordar. Dessa kompletterande undersök
ningar förväntas vara avslutade våren 1990. 

Syftet med denna delrapport är att redovisa hittills vunna erfaren
heter för att få en relevant uttolkning av dilatometern för svenska 
jordar och enligt svensk klassifiering av jord. Dessutom pekas på 
några möjliga framtida förbättringar av såväl utrustning som uttolk
ning. 

Ett stort tack riktas till kollegorna vid främst Norges Geotekniske 
Institutt och Chalmers Tekniska Högskola som ställt sitt kunnande och 
sina erfarenheter till vårt förfogande. 

Linköping i februari 1989 

Rolf Larsson Sören Eskilson 
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Dilatometern har visat sig vara en robust och fältmässig utrustning 
som ger mycket repeterbara värden. Utrustningen kan utvecklas vidare 
till att bli ännu mer rationell. Ur försöken erhålls en nära nog kon
tinuerlig jordprofil med en god klassificering av såväl jordarter som 
densiteter. Detta kan ytterligare förbättras något. I lera erhålls 
dessutom en relativt god uppskattning av spänningstillståndet, i form 
av överkonsolideringsgrad och jordtryckskoefficient samt en mycket god 
uppskattning av den odränerade skjuvhållfastheten. I friktionsjord 
erhålls en god bestämning av jordens kompressibilitet samt en grov 
uppskattning av spänningstillståndet och friktionsvinkeln. 

Ingen annan undersökningsmetod ger en så komplett bild av den under
sökta jorden och dess egenskaper, utan kompletterande undersökningar 
med andra metoder. Kompletteras dilatometerförsöket med spetstryck
portrycksondering erhålls en helt kontinuerlig bild av jordens strati
grafi, samtidigt som erforderlig bestämning av portrycken in situ 
erhålls "på köpet" och en bättre bestämning kan göras av spännings
tillstånd och friktionsvinkel i friktionsjord. 

De utvärderingsmetoder som rekommenderas på basis av hittills erhållna 
erfarenheter listas i tabell 1. Dessa har inkorporerats i den utvärde
ring av dilatometerförsöket som nu görs vid SGI med programmet DILL 3, 

vilket är en reviderad version av programmet DILL 2, som utarbetats av 
Jan Ekström, Institutionen för Geoteknik vid Chalmers Tekniska Högsko
la. 

INTRODUKTION 

Inom geotekniken är behovet stort att rationellt dels kunna bestämma 
jordlagerföljder kontinuerligt dels kunna bestämma jordens egenskaper 
på plats under naturliga förhållanden. En av de metoder som utvecklats 
för detta ändamål är dilatometerförsöket. 

Metoden ger inte helt kontinuerliga resultat, men mätvärden varje 0,2 
m ger en mycket god bild av jordens och egenskapernas variation med 
djupet under markytan. För en mer detaljerad bild av jordprofilens va
riation, somt ex förekomst av tunnare skikt rekommenderas samkörning 
med spetstryck - portrycksondering. Den senare kan också användas för 
den bestämning av rådande portrycksförhållanden, som erfordras för ut
värdering av dilatometerförsöken. Vid försök i sand och silt kan dess
utom utvärderingen av ett flertal parametrar avsevärt förbättras genom 
en sådan samkörning. 
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Tabell 1. Rekommenderade utvärderingsmetoder för dilatometerförsök. 

Parameter Jordart Utvärdering Typisk Anmärkning 
spridning 

Jordart Alla Nytt diagram Kan förbättras för främst 
överkonsoliderad jord och 

Densitet Alla Nytt diagram ! 5 % organisk jord 

Jord trycks-
Alla 

K
0 

0,84= 0,24K 
D 

! 30 % K kan överskattas 
sieciellt i moränlera 

koefficient 
K 

0 
Sand Marchetti 1985 Kompletterande spets tryck-

sondering erfordras 

Överkonsol ide-

Lera och 
lerig silt 

OCR 100, 16(K0 -= 2,5) ! 30 Y. OCR kan överskattas 
speciellt i moränlera 

ringsgrad Marchetti 1985 Kompletterande spetstryck-
OCR Sandig silt sondering erfordras 

och sand 
Marchetti 1980 

Odränerad skjuv- Lera och "fu = (Pl- / 10, 3 ! 10 Y.0 HO)
hållfasthet lerig silt 

Marchetti 1985 Kompletterande spetstryck-
F'riktionsvinkel Sandig silt sondering erfordras 

och sand 
Marchetti&Crapps 1981 

Kompressionsmodul Sand och silt Marchetti 1980 ! 35 y. 
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Dilatometerförsöket introducerades av Marchetti (1975) och fem år 
senare presenterades empiriska samband som erhållits vid försök i ita
lienska jordar för klassificering av jord och utvärdering av en rad 
olika parametrar. Empirin har sedan byggts ut med resultat från ett 
stort antal forskningsinstitutioner. Försöket har kommit till kommer
siell användning i många länder och standards för försöket finns i USA 
och är under utredning i Europa. I Sverige har försöket främst använts 
för bestämning av kompressionsegenskaperna i sand och silt för vilket 
erfarenheterna såväl här som internationellt är goda. (Sällfors 1988, 
Schmertmann 1986). 

Utvärderingen av dilatometerförsöket har hittills i huvudsak baserats 
på de samband som presenterades av Marchetti (1980). I Italien pågår 
för närvarande stora försöksserier i kalibreringskammare för att 
närmare studera dilatometerförsöket i sand. I fastare engelska leror 
har omfattande försök genomförts av Building Research Establishment 
(Powell and Uglow 1988} och dilatometerförsöket har grundligt testats 
i norska leror av Norges Geotekniske Institutt (Lacasse & Lunne 1988}. 
Försök i svenska leror har tidigare utförts av Chalmers Tekniska Hög
skola (Sällfors 1988} och under 1988 utfördes försök av SGI i några av 
institutets provfält. Resultaten visar samstämmigt på att resultaten 
från dilatometerförsök är mycket repeterbara och mycket väl kan an
vändas för en preliminär klassning av jord, beskrivning av dess spän
ningstillstånd och utvärdering av ett flertal jordparametrar också i 
lera. Förutsättningen för detta är dock att klassificerings- och ut
värderingsmetoderna revideras och avpassas för den typ av jord som fö
rekommer i den aktuella geologiska regionen och att klassificeringen 
ansluter till den geotekniska klassificering som används här. 

UTRUSTNING OCH FÖRSÖKSUTFÖRANDE 

Dilatometern består av en 14 mm tjock stålplatta som är 95 mm bred och 
220 mm lång, Fig 1. 

Nederdelen är konad med en svag rundning och har en 95 mm bred egg. 
Mitt på plattans ena sida finns ett cirkulärt stålmembran, med diame
tern 60 mm. I intryckt läge är detta membran i liv med plattan. Bakom 
membranet finns en kammare, där en distansmätare är monterad. 

Vid sondering i friktionsmaterial slits både egg och membran. Eggen 
får kontrolleras och slipas om vid behov och membranen byts vid stark 
förslitning eller läckage. Detta kan göras i fält. Nya dilatometrar 
med bättre stålkvalitet har börjat tillverkas och membranen finns 
numera i två tjocklekar. Det tunnare membranet måste användas i lösa 
jordar för att inte membranspänningarna skall utgöra en för stor fel
källa, medan det grövre kan användas i fast friktionsjord. 
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Fig. 1. Marchettis dilatometer. 
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Dilatometern monteras på hålade stänger. Via en plastslang som löper 
invändigt i stängerna står sedan kammaren i dilatometern i förbindelse 
med ett trycksystem på markytan. Tryckslangen innehåller också en el
ledning som ansluter distansmätaren till en batteridriven elkrets på 
markytan. 

Dilatometern drivs ned i jorden med konstant hastighet, 20 mm/s. I 
mycket fast jord kan det bli aktuellt att heja ned den. Försök utförs 
normalt varje 0,2 m i djupled. Försöken påbörjas direkt efter att ned
drivningen stoppats och sker genom att trycket i kammaren ökas konti
nuerligt. Distansmätaren fungerar så att elkretsen är sluten tills 
membranet tryckts ut 0,05 mm. Här bryts kretsen och den förblir bruten 
tills membranets centrum tryckts ut totalt 1,10 mm, varvid kretsen 
åter sluts. Trycken bakom membranet då strömkretsen bryts och sluts 
navläses på en manometer. Membranet skall vara fullt expanderat inom 
15-30 sekunder efter att neddrivningen stoppats. Därefter ventileras 
kammaren, membranet återgår till sitt ursprungsläge och dilatometern 
trycks ned till nästa försöksnivå. 

Före och efter dilatometerförsök i en jordprofil kalibreras membranet 
obelastat i luft, varvid nollvärdena vid de båda brytpunkterna er
hålls. Försök med kalibreringar i klimatrum har visat att temperatur
ändringar inom relevanta områden inte har någon påverkan på dessa 
värden. Vid byte av membran erfordras dock ofta att det nya membranet 
utsätts för upp till 100 cykler med full expansion och full återgång 
innan stabila nollvärden erhålls. 

För utvärdering av dilatometerförsöken erfordras förutom tryckav
läsningarna också en korrekt uppmätt initiell portrycksprofil i 
jorden. Denna kan uppmätas med portrycksmätare på olika nivåer i 
jorden, eller uppskattas genom portrycksondering med stopp och por
trycksutjämning i permeablare lager tillsammans med observation av den 
fria grundvattenytan i de övre jordlagren, när denna stabiliserats i 
öppna hål. I lera skall observeras att denna stabilisering kan kräva 
flera dagar. 

Kringutrustningen till en dilatometer består normalt endast av en 
vanlig neddrivningsutrustning, en gasbehållare, reduceringsventil, ma
nometer och en batteridriven signal. De tre sista delarna är inbyggda 
i en fältmässig låda. Operatören sitter stilla under de en å två 
timmar som åtgår för en normal sondering till 10-20 m djup varför 
någon form av bekväm arbetsställning och vindskydd behövs och vinter
tid dessutom värme. Utrustningen är dock inte större än att den lätt 
kan installeras i de flesta fordon. Avläsningen kan relativt enkelt 
automatiseras vilket också gjorts av en del företag och institutioner. 
Detta kan både förbättra avläsningsnoggrannheten och rationalisera 
arbetet såväl i fält som vid den efterföljande utvärderingen som sker 
med dator. 
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Andra utföranden har föreslagits för dilatometerförsöket: 

• En ofta använd metod är att utöver expansionstrycken också mäta ned
drivningskraften vid installationen. Motsvarande mätvärde erhålls dock 
bättre med spetstrycksondering. 

• En annan föreslagen metod är att mäta det tryck som verkar på mem
branet när det vid kammarens ventilering återgår till 0,05 mm ex
pansion. Detta värde skulle då vara ett mått på vattentrycket i 
jorden. För denna typ av mätning är dock portryckssondering ett över
lägset alternativ. 

• En tredje metod med direkt elektronisk mätning av portrycket mot 
membranet eller alternativt mot dilatometern på motsatta sidan har 
främst använts i forskningssyfte för att på detta vis bilda sig en 
bättre uppfattning om vad som sker med portrycken i jorden under dila
tometerförsöket. 

De föreslagna alternativa försöksmetoderna komplicerar dilatometerför
söket avsevärt och det torde vara betydligt rationellare såväl ur 
arbets- som kvalitetssynpunkt att vid behov istället kombinera dilato
meterförsöket med spetstryck-portrycksondering. 

Dilatometerförsöket är ett mycket snabbt försök. Hela sekvensen med 
neddrivning till nästa nivå och expansion av membranet sker under 
mindre än en minut. I lera är det ett i det närmaste fullständigt od
ränerat försök. Dräneringsgraden ökar sedan med jordens permeabili
tet och i sand är försöket i det närmaste fullständigt dränerat. 

Dilatometerförsöket är närmast att likna vid ett förenklat "full
displacement" pressometerförsök, där man istället för att få en tryck
deformationskurva endast får två punkter på denna kurva. Det har också 
visat sig att det tryck som avläses vid full expansion av membranet 
ungefär motsvarar det gränstryck som erhålls vid pressometerförsök. I 
lera kan dilatometertrycket ofta till och med bli något högre, på 
grund av tidseffekten och det mycket snabba dilatometerförsöket. 

Spänningsutvecklingen vid installation av dilatometern är snarlik den 
som utvecklas vid spetstryck-portrycksondering. Spänningarna i jorden 
ökar således mycket kraftigt när spetsen trycker samman och pressar 
isär jorden, men spänningsnivån sjunker sedan spetsen passerat och 
tvärsnittet blivit konstant. 

Denna spänningshistoria medför att expansionen av membranet innebär en 
form av återbelastning av en jord som varit utsatt för högre spänning
ar än de som råder vid expansionens start. Vid nedtryckningen av dila
tometern medför en jordlagerföljd, där fastare lager överlagrar lösare 
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eller skiktad och varvig jord med omväxlande fasta och lösa lager, 
stor risk för att jorden störs påtagligt vid installationen varvid de 
efterföljande expansionstrycken kan bli missvisande. I lerprofiler 
märks denna effekt främst på nivåerna närmast under torrskorpan och 
bottenlager där inslagen av siltskikt är stora. Också i främst lerig 
silt och i viss mån mycket siltig lera kan det uppstå problem att 
erhålla relevanta värden, på grund av störning vid installationen av 
dilatometern. 

BASPARAMETRAR 

Utvärderingen av dilatometerförsöket sker från de två mätta expan
sionstrycken samt det initiella porvattentrycket och vertikaltrycket 
på provningsnivån. Ur de uppmätta expansionstrycken beräknas 

p = expansionstryck vid 1,10 mm utböjning korrigerat för mem
1 

branspänning 

p = kontakttryck före expansion (beräknat som expansionstryck
0 

et vid 0,05 mm utböjning korrigerat för membranspänning 
och justerat till 0-deformation genom rätlinjig extrapola
tion från P ) . 

1 

Det initiella portrycket u är det i fält uppmätta portrycket. Det ef-
o 

fektiva överlagringstrycket o'vo beräknas antingen med hjälp av kända 

densiteter i jordlagren från provtagning eller uppskattas empiriskt ur 
klassificeringsdiagrammen. 

Ur dessa "rådata" beräknas tre parametrar som används för de empiriska 
korrelationerna med jordart och egenskaper. Dessa är: 

• Materialindex ID= (P -P }/(P -u}
1 0 0 0 

• Horisontellt spänningsindex KD = (P -u )/o'
0 0 vo 

• Dilatometermodulen ED= 34,7(P -P)
1 0 

där faktorn 34,7 är en formfaktor, som gäller för ett membran med dia
metern 60 mm och utböjningen 1,10 mm. 
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Materialindex används för att klassificera jordarten. Det är ettI 0 
relativt mått på det extra tryck som erfordras för att expandera mem
branet 1,1 mm utöver det tryck som skapades vid installationen av di
latometern. I 0 beror till stor del av vilken grad av dränering som 

hinner ske under försöket. Värdet är mycket lågt i lera (<0,6} men 
ökar med ökande kornstorlek och permeabilitet. 

Det horisontella spänningsindexet K0 är ett relativt mått på det hori

sontaltryck som verkar mot membranet, efter installation av dilatome
tern, i förhållande till det effektiva överlagringstrycket före in
stallationen. Värdet på K0 ökar med ökande jordtryckskoefficient och 

överkonsolideringsgrad samt i friktionsjord också med lagringstäthet 
och friktionsvinkel. Förutom vid utvärdering av dessa parametrar 
används K0 också till att modifiera de med dilatometermodulen utvärde-

rade kompressionsegenskaperna, med hänsyn till överkonsoliderings
graden. 

Dilatometermodulen E0 är ett mått på sambandet mellan spänning och de

formation, under expansionen av membranet. Det används dels vid klas
sificeringen av jorden dels vid uppskattning av dess deformationsegen
skaper. Expansionen av membranet sker i delvis störd och delvis för
belastad jord, varför dilatometermodulen inte kan användas direkt utan 
måste korrigeras empiriskt för att erhålla användbara deformationspa
rametrar. 

ENGEI.SKA OCH NORSKA UNDERSÖKNINGAR 

Under de senaste tre-fyra åren har dilatometern utprovats av Building 
Research Establishment i engelska leror (Powell and Uglow 1986 and 
1988}. Dessa leror har i huvudsak varit fasta till mycket fasta, med 
skjuvhållfastheter upp till 200 kPa och överkonsolideringsgrader upp 
till 100. I många av försökslokalerna har tidigare omfattande in situ
försök utförts, för bestämning av spänningstillståndet in situ, med 
olika metoder och för bestämning av skjuvhållfasthet och bärighet 
genom plattförsök. Laboratorieförsök har också utförts, men är erfa
renhetsmässigt inte helt relevanta i denna typ av jord dels på grund 
av spänningsrelaxationen vid provtagning dels på grund av stora skal
effekter vid provning. 

dessa undersökningar har dilatometern visat sig vara robust och ge 
mycket repeterbara resultat. Det har också visat sig att de empiriska 
metoderna för klassificering och utvärdering behöver modifieras. Ut
värderingen försvåras dessutom av att horisontaltrycksindex K0 varie-

rar, beroende på lerans karaktär. Det horisontaltryck som verkar på 

I 
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membranet efter dilatometerns installation är sålunda förhållandevis 
högre i homogen osprucken lera, vars konsolidering i huvudsak beror på 
direkt last (typ normalkonsoliderad lera och moränlera), än i leror 
vars överkonsolidering beror på uttorkning, kemisk vittring etc vilket 
resulterat i en inhomogen och sprickig struktur (typ torrskorpelera). 

Under åren 1982 till 1986 genomfördes omfattande undersökningar av di
latometerförsöket i lera av Norges Geotekniske Institutt, NGI (Lacasse 
1986, Lacasse & Lunne 1988). Försöken utfördes dels i NGI:s provfält 
dels i samarbete med Norges Tekniske Högskole, Building Reserach Esta
blishment och Federal University i Rio de Janeiro, i dessa institutio
ners provfält. 

Också i dessa försök befanns dilatometern vara robust och lätthanter
lig samt att ge mycket repeterbara värden. Man fann vidare att en nog
grann uppmätning av portrycksförhållandena i den naturliga jorden, 
liksom en korrekt uppskattning av vertikaltrycket var mycket väsent
liga för utvärderingen av dilatometerförsöket i lösa jordar. I försök
en visade det sig att en del lösa jordar hamnade utanför Marchettis 
klassifieringsdiagram samt att den empiriska uppskattningen av jordens 
densitet behövde modifieras. De empiriska relationerna för utvärdering 
av jordens spänningstillstånd och egenskaper behövde också till stor 
del modifieras. Ett omfattande förslag till utvärdering av dilatome
terförsöket i såväl lera som friktionsmaterial presenterades. Detta 
förslag förutsätter dock till viss del att jordens typ och karaktär är 
känd genom provtagning och kompletterande laboratorieförsök. 

SVENSKA UNDERSÖKNINGAR 

Utprovning av dilatometerförsöket har i Sverige bedrivits sedan 1984, 
främst vid Chalmers Tekniska Högskola, CTH. Av väl undersökta lokaler 
med lera är det främst Bäckebol-leran som undersökts. På senare tid 
har dilatometerförsök också utförts i SGI:s provfält i Norrköping, Skå 
Edeby och Lilla Mellösa. 

• Bäckebol 

Bäckebol är beläget i norra Göteborg intill Göra älv. Området har 
använts som provfält av såväl CTH som SGI, sedan slutet av 60-talet. 
Lerdjupet är omkring 40 m och SGI har här utfört försök för att 
studera långa pålars verkningssätt (Fellenius 1971, Bjerin 1977). Det 
huvudsakliga försöksområdet är beläget cirka 200 m från älven. Ter
rängen är mycket flack och markytans nivå är 5 m över vattenytan i 
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älven. Grundvattenytan är belägen cirka 0,4 m under markytan och por
trycket är i stort sett hydrostatiskt från denna nivå. De översta 10 
metrarna av jordprofilen har undersökts mycket ingående, såväl ur geo
logisk som geoteknisk synvinkel (Pusch 1977, Torstensson 1973, Säll
fors 1975, Larsson 1975 och 1981). Jorden består här av marin post
glacial lera, med illit som dominerande lermaterial och kvarts och 
fältspat i siltpartiklarna. Lerhalten är runt 60% och den organiska 
halten är mindre än 1%. Den översta metern består av torrskorpa, som 
följs av grå lera med inslag av snäckskal. Rottrådar uppträder ned 
till 3 m djup. 

Vattenkvoten ned till 10 m djup är ungefär lika med flytgränsen (70-
90%) och plasticitetsindex är runt 55%, Fig. 2. Leran är överkonsoli
derad ned till 10 m djup och är därefter i stort sett normalkonsolide
rad, Fig. 3. 

WATER CONTENT, in % DENSITY, in tjm3 
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Fig. 2. Jordprofil i Bäckebol. 
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VERTICAL PRESSURE, in kPa 
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Fig. 3. Förkonsolideringstryck i Bäckebolslera. 
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Horisontaltryckskoefficeinten K har bestämts genom omfattande under
o 

sökningar, såväl i fält som i laboratoriet, Fig. 4 

EFFECTIVE PRESSURE, in kPa 

o ~ oo ~ m 
o~---~----~----~---~ 

Legend 

in situ Effective 
horizontal stresses 

� Modified Glötzl-cell 
•Cambridge pressuremeter 
.... Menard pressuremeter 

E 
_s; 

I 
1-
Q_ 
w 
0 6t-------F-t+---\---+-----+--------I 

Fig. 4. Horisontaltryck i Bäckebolslera. 

Den odränerade skjuvhållfastheten har bestämts genom ett omfattande 
vingsonderings- och pålprovningsprogram, varvid också korrektions
faktorerna för vingsonderingsresultaten kunnat kontrolleras. I labora
toriet har omfattande försök utförts i triaxial och plane-strain appa
rater. Sensitiviteten i leran är i storleken 17, Fig. 5. 
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Fig. 5. Odränerad skjuvhållfasthet i Bäckebolslera 



15 

Dilatometerförsök har utförts i många omgångar, med delvis olika ut
rustningar och försöksförfaranden. Ur de olika resultaten kan utläsas 
att bestämningen av porvattentrycken är av stor betydelse, liksom att 
ett tunt dilatometermembran skall användas. Vidare erhålls något olika 
resultat om torrskorpan förborras innan dilatometerförsöken påbörjas. 
Det senare är ovanligt i samband med denna typ av försök. Vid normalt 
utförda försök, med tunna membran, är resultaten väl repeterbara. En 
mindre spridning som relativt var större än i de övriga lokalerna 
erhölls dock. Detta kan dels bero på en naturlig variation i jorden 
(jfr förkonsolideringstrycken i fig 3) och dels på den relativt stora 
förekomsten av snäckskal i leran. 

• Lilla Mellösa 

Försöksfältet i Lilla Mellösa har använts av SGI sedan 1945. Det är 
beläget nordost om Upplands-Väsby, cirka 4 mil norr om Stockholm. 
Fältet har främst använts för långtidsobservationer av provfyllningar, 
som lades ut 1945-1947, men också för en rad olika undersökningar i 
samband med provtagning och bestämning av hållfasthets- och deforma
tionssegenskaper, (Cadling & Odenstad 1950, Chang 1969 och 1981, 
Wiesel 1975, Larsson 1977, 1981 och 1986, Tavenas et al 1983 och Carl
sten & Eskilson 1984). 

Området är mycket flackt och jorden består av 14 m lera ovanpå ett 
tunt sandlager och berg. En detaljerad beskrivning av jorden och dess 
egenskaper har givits av Chang (1969 och 1981). Denna har modifierats 
något främst med avseende på organisk halt och kompressionsegenskaper, 
då nya och bättre metoder för bestämning av dessa egenskaper kommit i 
bruk (Larsson 1986). 

Överst finns ett lager av ca 0,3 m mulljord, ovanpå torrskorpan som 
består av organisk jord och endast är en halv meter tjock. Därunder 
består jorden av lös lera, som just under torrskorpan har en organisk 
halt av 5%. Den organiska halten minskar med djupet och är mindre än 
2% från 6 å 7 m djup och nedåt. Färgen skiftar från grön till svart 
och blir sedan grå på större djup. Den svarta färgen beror på före
komst av sulfid, som mellan 2,5 och 6,5 m djup uppgår till ca 0,5% av 
jordens torra massa. Vattenkvoten är ungefär lika med flytgränsen och 
sjunker från 130% i de övre lagren till 70% i bottenlagren. Den
siteten ökar motsvarande från 1,3 t/m3 till 1,8 t/m3 

• Under 10 m djup 
är leran varvig vilket blir mer markerat med djupet. Den odränerade 
skjuvhållfastheten, enligt korrigerade vingsonderingar, har ett 
minimum av 8 kPa vid 3 m djup och ökar sedan med djupet. Sensitivite
ten i leran är av storleken 10-20. 
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Portrycket i jorden har visat sig vara ungefär hydrostatiskt för en 
grundvattenyta 0,8 m under markytan. Detta kontrollerades i samband 
med dilatometerförsöken, genom observationer av fria grundvattenytan 
och mätning av det utjämnade vattentrycket i sandlagret, vid spets
tryck-portrycksonderingar som utfördes samtidigt. 

Överkonsolidering på grund av torrskorpeeffekter förekommer ned till 
ett djup av ca 2,5 m, varefter överkonsolideringsgraden blir nästan 
konstant runt 1,2. Jordtryckskoefficienten K har bestämts genom labo-

o 
ratorieförsök för djupintervallet 8-10 m, där också direkta skjuv-
försök och triaxialförsök utförts. Fig 6. 

Dilatometerförsöken utfördes i början av november 1988, mitt under den 
värsta snöstorm som drabbat Uppland de senaste 20 åren. Trots detta 
kunde försöken utföras utan större problem och med mycket god repeter
barhet tack vare att regler- och avläsningsutrustningen kunde instal
leras i en skåpbil, som kördes ut på den frusna marken och parkerades 
en bit ifrån sonderingspunkterna. 
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• Skå-Edeby 

Skå-Edeby är det andra av institutets provfält där långtidsobservatio
ner av sättningar utförs. Fältet är beläget på Svartsjölandet, som är 
en ö i Mälaren ca 2,5 mil väster om Stockholm. Fältet har använts 
sedan 1957, då de första provfyllningarna lades ut (Hansbo 1960). En 
lång rad av undersökningar har sedan utförts på provfältet i Skå
Edeby. (Kallstenius &Bergau 1961, Kallstenius 1963, 0sterman & Lind
skog 1963, Pusch 1970, Holtz & Lindskog 1972, Holtz & Broms 1972, 
Holtz &Holm 1972, Boman &Broms 1975, Wiesel 1975, Massarsch et al 
1975, Torstensson 1976, Holm & Holtz 1977, Larsson 1986). 

Jorden inom provfältet består av 10-15 m lös lera på berg eller morän. 
Förhållandena är således inte helt homogena inom provfältet. En detal
jerad beskrivning av provfältet har givits av Hansbo 1960 och en jord
profil som är relevant för det område där dilatometerförsöken utfördes 
visas i Fig. 7 

Den uppspruckna torrskorpan är endast ca en halvmeter tjock. Därpå 
följer ett lager av grågrön organisk lera, som på grund av torrskorpe
effekter är lätt överkonsoliderad. Den underliggande postglaciala 
leran ned till 6 m djup är högplastisk och svagt organisk. Detta lager 
liksom den underliggande glaciala leran är färgat eller svartbandat av 
järnsulfid. 

Glacialleran är varvig, vilket blir mer uttalat mot djupet och närmare 
fast botten finns också inslag av silt och sand. Lerhalten mellan 2,5 
och 10 m djup är runt 70%. 

Vattenkvoten minskar från 100% i de övre lagren till 60% i botten
lagren och är, utom i de översta två metrarna, något högre än flyt
gränsen. Densiteten ökar motsvarande från 1,3 t/m3 till 1,7 t/m 3 

• 

Grundvattenytan har befunnits variera säsongsvis, från markytan till 1 
m under markytan. I oktober 1988, då dilatometerförsöken utfördes, var 
den fria grundvattenytan i de övre jordlagren 0,8 m under markytan och 
portrycket i underkanten av de lösa jordlagren motsvarade ett hydro
statiskt vattentryck från denna nivå. 

Motsvarande beräknade effektiva överlagringstryck och uppmätta förkon
solideringstryck ger en överkonsolideringsgrad mellan 1,1 och 1,2 
intervallet 4 till 10 m djup, som ökar till ca 1,3 på 12 m djup. Över 
nivån 4 m ökar överkonsolideringsgraden på grund av torrskorpeeffek
ter. 

i 
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Jordtryckskoefficienten K har mätts med jordtrycksdosor och hydrau
o 

lisk spräckning på fyra nivåer (Massarsch et al 1972). Resultaten från 
jordtrycksdosorna har befunnits mest relevanta i svenska leror. 

Den odränerade skjuvhållfastheten har uppmätts i omfattande vingsonde
ringsprogram (Wiesel 1975). Sensitiviteten är i storleken 15. 

Dilatometerförsöken utfördes i slutet av oktober 1988, under klart 
väder med ca 5 minusgrader och hård blåst. Liksom senare i Lilla 
Mellösa kunde försöken utföras utan problem, då regler- och avläs
ningsutrustningen installerades i en skåpbil som kunde köras ut på den 
tjälade jorden och parkeras i närheten av sonderingspunkterna. De er
hållna resultaten var mycket repeterbara. 

• Norrköping 

Provfältet i Norrköping har använts av institutet under de senaste 
åren, främst för att studera spänningsförändringar och deformationer i 
samband med brott i slänter och att i samband härmed utveckla perma
nenta övervaknings- och larmsystem. Detta projekt liksom utförda geo
tekniska undersökningar redovisas i detalj av Möller (1989). 

Jorden i provfältet består av ca 14 m grå varvig lera, över ett lager 
av friktionsjord och berg. Själva torrskorpan är ca en meter tjock, 
men sprickor och rottrådar förekommer ned till 2 m djup. Siltskikt fö
rekommer på ca 5 m djup och från 7 m djup förekommer tunna siltskikt 
regelbundet. Dessa skikt blir tjockare mot djupet. Den naturliga vat
tenkvoten är genomgående högre än flytgränsen och varierar från 120% 
på 3-4 m djup till ca 40% i de siltiga bottenlagren. På grund av in
slagen av siltskikt är spridningen stor. Densiteten varierar från 1,45 
i de övre lerlagren till 1,80 i bottenlagren med täta siltskikt. 

Den fria grundvattenytan ligger normalt på nivån 1,5 m under markytan 
och partrycken är i stort hydrostatiska från denna nivå. Fig 8. 

Förkonsolideringstrycken i leran har bestämts genom CRS-försök. På 
grund av den rikliga förekomsten av siltskikt var det svårt att 
erhålla tillräckligt ostörda prover, vilket bland annat visade sig 
genom relativt låga hållfasthetsvärden vid fallkonförsök. Genom att 
utföra ett stort antal försök och sortera bort de värden som bedömts 
störda har dock en god bild av konsolideringstillståndet erhållits. 
Överkonsolideringsgraden bedöms härur ha ett minimum av cirka 1,2 
mellan 4 och 6 m djup. Över 4 m ökar överkonsolideringsgraden snabbt 
på grund av torrskorpeeffekter och under 6 m ökar den gradvis för att 
bli 1,5 å 1,6 på 10 m djup. 
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Horisontaltrycken i naturlig jord har uppmätts med jordtrycksdosor på 
tre nivåer. 

Skjuvhållfastheten har uppmätts i ett stort antal vingsonderingar. 
Kompletterande direkta skjuvförsök har också utförts. De senare har 
rekonsoliderats för rådande överlagringstryck. På grund av provernas 
störning finns risken att de erhållna hållfasthetsvärdena i en del 
fall är något för låga eftersom alla överkonsolideringseffekter inte 
beaktas. Motsvarande är åtskilliga av vingsonderingsvärdena uppenbart 
störda i lager där täta siltskikt förekommer. Sensitiviteten i leran 
varierar mellan 10 och 20, Fig. 9. 
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Dilatometerförsök utfördes 1986, i samband med de inledande geoteknis
ka undersökningarna. Försöken utfördes under gynnsamma väderleksför
hållanden och med enklast tänkbara utrustning. Neddrivningen utfördes 
med ett bärbart handdrivet vingsonderings-trycksonderingsstativ och 
regler- och avläsningsutrustningen placerades på ett campingbord. 
Trots den rikliga förekomsten av varv och skikt i jorden var resulta
ten av dilatometerförsöken väl repeterbara. 

KLASSIFICERING AV JORD 

Klassificering av jord sker med ledning av materialindex ID och dila

tometermodulen ED. Då ED ingår i ID kan man också säga att jorden 

klassificeras med hjälp av dilatometermodulen i såväl absoluta tal som 
relativt det spänningstillstånd som råder direkt efter installation av 
dilatometern. Härur kan såväl jordarten som dess fasthet och densitet 
uppskattas. Fastheten brukar i sand och silt avse lagringstätheten och 
i lera den odränerade skjuvhållfastheten. Det hittills normalt använda 
klassificeringsdiagrammet presenterades av Marchetti & Crapps 1981 och 
har sedan modifierats marginellt av Schmertmann 1985. Fig 10. 

Vid försök på skandinaviska lösa leror finner man att en del värden 
hamnar utanför diagrammet, då ID för lera kan bli lägre än 0,1. Vidare 

finner man att en mycket stor del av de lösa lerorna klassificeras som 
torv eller gyttja (mud), medan de enda värden som redovisats för 
mycket organisk lera (Rio clay med 5% organisk halt) ligger i under
kant och utanför diagrammet. Klassificeringsdiagrammet behöver således 
utvidgas till att omfatta lägre värden för såväl ID som ED. Vidare 

måste gränsen för organisk jord sänkas från ED= 1,2 MPa till ED~ 0,5 

MPa. Fig 11. 

Vilka regler som tidigare använts för klassificering av lera som "lös, 
halvfast, fast" etc framgår inte av litteraturen. Enligt svensk klas
sificering görs denna uppdelning med hänsyn till den odränerade skjuv
hållfastheten enligt 

Benämning Lfu kPa 

Mycket lös < 12,5 
Lös 12,5-25 
Halvfast 25-50 
Fast 50-100 
Mycket fast > 100 
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Det samlade resultatet av de engelska, norska och svenska undersök
ningarna visar att för att få överensstämmelse med denna klassifice
ring av lera skall begränsningslinjerna inom lerintervallet genom
gående förskjutas ett steg nedåt i klassificeringsdiagrammet. Ett 
klassificeringsdiagram för jordart avpassat för svenska förhållanden 
och benämningsregler blir därför enligt Fig 12. 

Med mycket lös organisk jord avses främst lerig gyttja och gyttja. 
Försök i normal svensk obelastad torv, som utförts av Chalmers Teknis
ka Högskola, gav i princip inga dilatometervärden. 

De engelska och norska undersökningarna visade att de densiteter som 
utvärderades med Marchetti & Crapps diagram generellt blev för låga i 
lera. Ett nytt klassificeringsdiagram för densitet i lera och lerig 
silt föreslogs därför av Lacasse {1986}. Vid jämförelser med svenska 
resultat visar sig detta diagram stämma mycket väl, men då det liksom 
Marchetti & Crapps diagram inte behandlar densiteter lägre än 1,6 t/m3 

behöver det utvidgas. Lägsta densiteten för organisk jord har tidigare 
angivits som 1,5 t/m3 vilket också uppenbart måste justeras för 
svenska förhållanden. Ett utvärderingsdiagram för densiteter som an
sluter sig till det av Lacasse föreslagna och som utvidgats för 
svenska erfarenheter i lösare jordar visas i Fig 13. 

Klassificeringen av jord är inte entydig då jordens överkonsolide
ringsgrad påverkar. En ökande överkonsolideringsgrad medför generellt 
att jorden bedöms som grövre än den i verkligheten är och att densite
ten underskattas. Problemet är oftast marginellt men medför att speci
ellt torrskorpelera normalt klassificeras som silt eller tom sand. I 
kraftigt överkonsoliderade leror kan också påtagliga fel uppstå. Detta 
problem skulle kunna elimineras genom att ID modifieras med hänsyn 

till överkonsolideringsgraden. Överkonsolideringsgraden uppskattas ur 
horisontaltrycksindex KD som i sin tur normalt beräknas med hjälp av 

densiteter som empiriskt uppskattas ur klassificeringsdiagrammet, 
varför en iterativ procedur skulle erfordras. Denna modifiering har 
veterligt inte gjorts tidigare, men bör genomföras vid nästa 
revidering av utvärderingsprogrammet. 
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I jord som är extra känslig för störning, eller på grund av jord
lagerföljden blir störd vid installation av dilatometern, kan jorden 
komma att klassificeras som finkornigare än vad den i verkligheten är 
samtidigt som densiteten underskattas. Detta gäller främst lös siltig 
lera och lera med inslag av siltskikt samt lösa lager direkt under 
torrskorpan. Klassificeringen blir i dessa fall som för mycket finkor
nig ren lera, alternativt mycket lös organisk jord. Detta är ett 
mindre problem som kan korrigeras genom bedömning av torrskorpeeffek
ter och rimlig jordlagerföljd. Med bättre kännedom om dilatometervär
den för organiska jordar kan klassningen av störd jord troligen för
bättras. 

Det kan också förväntas att klassificeringen av organiska jordar 
behöver modifieras och att det kan bli svårt att separera fastare or
ganisk jord från mineraljordar. 

UTVÄRDERING AV JORDTRYCKSKOEFFICIENT K 
0 

Jordtryckskoefficienten K beräknas ur horisontaltrycksindex
0 

Enligt Marchettis preliminära förslag skulle K kunna beräknas ur 
0 

0.47 
K = (KD/1,5) - 0,6

0 

Underlaget för denna relation var dock bristfälligt och referensvärde
na var i sig osäkra. Jämförelsematerialet har med tiden breddats avse
värt, men problemet med osäkerheten i referensvärdena består till stor 
del. Ett stort antal metoder att mäta jordtryckskoefficienten i såväl 
fält som laboratoriet har utvecklats men alla är behäftade med felkäl
lor och de olika metodernas relevans bedöms något subjektivt på olika 
grunder från fall till fall. 

Baserat på engelska erfarenheter och referensvärden föreslog Powell & 

Uglow att K skulle beräknas ur 
0 

0.55 
K = 0,34 KD 

0 

Detta gäller enbart homogena leror vars spännings- och konsoliderings
historia är en funktion av direkt överlast, medan uttorkade och vit
trade leror, typ torrskorpeleror och andra sprickiga leror, har avse
värt högre K -värden än vad formeln anger, Fig 14. 

0 
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Fig. 14. Jordtryckskoefficient K som funktion av horisontellt 
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spänningsindex KD i engelska leror. 
Från Powell &Uglow 1988. 

Baserat på norska erfarenheter föreslog Lacasse & Lunne en utvärdering 
av K enligt

0 

där m varierar mellan 0,44 för högplastisk lera och 0,64 för låg
plastisk lera. För KD > 4 skulle såväl Marchettis ekvation som den nya 

användas och en avvägning göras. 

Denna utvärdering fordrar dels kännedom om jordens karaktär och 
motsägs delvis av resultaten i de svenska relativt högplastiska leror
na. 

Vid korrelationen av K mot KD får man beakta dels att referensvärdena 
0 

är osäkra och att olika metoder kan ha varierande relevans i olika 
jordar, dels att installationen av dilatometern förorsakar varierande 
grad av störning i olika jordar vilket påverkar uppmätt KD samt dels 

att samtliga mätningar av K i leror av torrskorpekaraktär är osäkra 
0 

och allmänt antas vara i högsta laget. 
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För en preliminär uppskattning av jordtryckskoefficienten torde det 
därför vara bättre att använda en medelkurva för alla relationer som 
uppmätts. Den medelkurva som bäst motsvarar alla uppmätta värden har 
formen 

0,055(KD- 3,5)
K = 10 - 0 4

0 ' 

Denna formel ger dock osannolikt höga värden för K i mycket starkt 
0 

överkonsoliderade jordar där referensvärdena antas vara för höga. En 
annan typ av medelkurva som också väl ansluter sig till mätvärderna, 
utom för de extremt överkonsoliderade lerorna har formen 

Skillnaden till Marchettis ursprungliga relation är måttlig, men den 
senare relationen ger i allmänhet något lägre värden för jordtrycksko
efficienten utom vid mycket höga KD-värden där kurvorna i stort sam-

manfaller. Fig 15. 
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Fig. 15. Jordtryckskoefficient K som funktion av horisontellt 
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spänningsindex KD i skandinaviska leror. 
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Bättre relationer kan erhållas lokalt, om man lyckas finns någon bra 
metod att skaffa relevanta referensvärden för jorden ifråga. Den före
slagna formeln kan användas för alla typer av jord, men i sand och ren 
silt kan utvärderingen troligen förbättras om dilatometerförsöket kom
pletteras med spetstryck-portrycksondering och utvärderingen görs 
enligt de riktlinjer som föreslagits av Marchetti 1985. Underlaget för 
bedömning av noggrannheten är dock begränsat. Fig 16. 
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Fig. 16. Utvärdering av K i friktionsjord från dilatometerförsök 
0 

och spetstrycksondering enligt Marchetti 1985. 
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U'IVÄRDERING AV ÖVERKONSOLIDERINGSGRAD. OCR 

Preliminära förslag för utvärdering av överkonsolideringsgrad gavs av 
Marchetti (1980). Enligt detta preliminära förslag skulle OCR kunna 
beräknas ur 

om jorden är finkornigare än sandig silt (ID i 1,2). För siltig sand 

och grövre (ID i 2,0) skulle OCR beräknas ur 

och för r0 mellan 1,2 och 2,0 interpoleras konstanter och exponenter. 

I lera har dessa uttryck generellt visat sig överskatta överkonsolide
ringsgraden, utom i leror av torrskorpekaraktär och andra leror vars 
förkonsolidering till stor del beror på andra faktorer än direkt över
last. I de engelska undersökningarna erhölls en god korrelation för 
homogena leror enligt 

1 32
OCR= 0,24 KD · 

vilket i stort sett motsvarar överkonsolideringsgrader som endast är 
hälften av vad som erhålls med Marchettis relation. Torrskorpeleror 
och liknande passar inte in i denna relation, Fig 17. 

På basis av norska erfarenheter föreslog Lacasse & Lunne att OCR 
skulle beräknas ur 

OCR = 0,225 Km 
D 

där m varierar mellan 1,35 och 1,67. Detta spann täcker i princip in 
skillnaden mellan Marchettis ursprungliga förslag och Powell & Uglows. 
Exponenten 1,35 hänfördes till plastiska leror, medan värdet 1,67 
skulle gälla för lågplastiska, Fig. 18. 
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spänningsindex KD enligt Lacasse & Lunne 1988. 

Detta samband mellan plasticitet och exponent är dock svagt. Komplet
teras bilden med de högplastiska svenska lerorna finner man att den 
lägre exponenten hänför sig till leror med måttlig överkonsolidering 
på större djup, medan den högre exponenten mer motsvarar värden för 
leror på mindre djup av torrskorpekaraktär eller som fått sin överkon
solidering genom processer i närheten av markytan. Några andra punkter 
som bättre överensstämmer med den högre exponenten erhölls också i 
lager med täta siltskikt, där installationen av dilatometern kan för
väntas ge relativt stor störning av jorden. 

De flesta kraftigt överkonsoliderade leror som påträffas i Sverige är 
av typen torrskorpeleror och i en preliminär utvärdering av leras 
egenskaper ur dilatometerförsök är det naturligt att ta hänsyn här
till. Det matematiska uttryck som motsvara medelkurvan för samtliga 
resultat är 

med restriktionen OCR 2 1. Med denna typ av ekvation riskerar man att 
kraftigt överskatta övekonsolideringsgraden i främst moränleror om KD 

är större än 5 å 6, vilket får beaktas för denna typ av jord. Fig 19. 
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Ekvationen gäller endast för lera och lerig silt. För grövre jord 
finns för närvarande inget underlag att ändra på Marchettis ursprung
liga förslag, om endast dilatometervärden finns tillgängliga. Utvärde-
ringen i dessa material kan troligen förbättras avsevärt om försöken 
kompletteras med spetstrycksondering och utvärderas enligt Schmertmann 
(1983) och Marchetti (1985). Fig 20. 
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Fig. 20. Utvärdering av överkonsolideringsgrad i friktionsjord ur 
dilatometerförsök och spetstrycksondering enligt 
Marchetti 1985. 
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UTVÄRDERING AV ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET 

Marchetti (1980} föreslog att den odränerade skjuvhållfastheten skulle 
kunna utvärderas ur 

Detta är en kombination av tre empiriska samband 

0 11. ,: = 0 22
fu ' V 

där ,:fu avser medelskjuvhållfasthet i glidytor vid brott, då en hori

sontell markyta lastas till brott med en vertikallast, med begränsad 
utbredning alternativt korrigerad vingsondhållfasthet eller som värden 
från starkt överkonsoliderade jordar blir tillgängliga. direkta skjuv
försök i normalkonsoliderade eller svagt överkonsoliderade leror. 

· OCRO.S2. ,:fu = 0,22 o' 
V 

där ,:fu avser den hållfasthet som erhålls i direkta skjuvförsök och 

Med denna utvärdering erhålls för svenska leror värden på skjuv
hållfastheten som ofta är nästan dubbelt så höga som referensvärdena. 
Detta är helt logiskt, eftersom OCR utvärderat enligt Marchettis 
förslag ofta är närmast två gånger det verkliga värdet. Motsvarande 
erhölls för de norska lerorna värden som var upp till ca 70% för höga. 
Här avses referensvärden som bestämts med korrigerade vingsondförsök 
och direkta skjuvförsök, vilket är den typ av hållfasthet som Marchet-
tis relation avser och som vanligen bestäms då den är mest relevant 
för de flesta problemställningar. Motsvarande hållfasthet i fasta 
leror bestäms lämpligen genom plattförsök i fält. 

En sammanställning av befintliga data från engelska, norska och 
svenska undersökningar där referensvärdena utgörs av plattförsök, 
direkta skjuvförsök och korrigerade vingsondvärden visar att Marchet
tis relation bör modifieras till 
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Spridningen för denna relation är typiskt~ 30%, men kan i vissa fall 
vara högre, Fig 21. 

Det finns dock en direktare väg att utvärdera skjuvhållfastheten. Teo
retiskt kan dilatometerförsöket liknas vid ett pressometerförsök och 
det har visats att trycket P är i samma storleksordning som 

1 
trycket PL från pressometerförsöket. I lera är P i allmänhet 

1 

gräns-
något 

högre än PL. 

Teoretiskt utvärderas skjuvhållfastheten ur pressometerförsöket som 

~fu = 
1 + ln ___E__ 

2 tfu(l+v) 

där P0 är det totala horisontella viljordtrycket i jorden. För normala 

värden på förhållandet E/tfu (=150-500) och odränerade förhållanden 

(v=0,5) kan detta approximeras till 

Den odränerade skjuvhållfastheten är dock tidsberoende och pressome
terförsöket är ett relativt snabbt försök. Svenska undersökningar har 
visat att skjuvhållfastheten utvärderad ur gränstrycket blir mycket 
för hög medan hållfastheten utvärderad på motsvarande sätt ur kryp
trycket Pf ger relevanta värden. 

Pf = kryptryck << PL 
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Härur följer att det potentiellt skulle finnas en möjlighet att utvär
dera skjuvhållfastheten ur dilatometerförsöket som 

-cfu 

där faktorn F på grund av hastighetseffekter är mycket större än 5,5. 
Det totala horisontaltrycket oHO fås ur dilatometerförsöket som 

= K ·0 1 + u 
0 V 0 

Denna utvärdering har testats för samtliga tillgängliga värden, varvid 
faktorn F befunnits vara i intervallet 9-11 med ett medelvärde av 
10,3. Fig 22. 
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Utvärderingen har testats för leror med flytgränser mellan 30 och 90% 
och överkonsolideringsgrader från nära 1,0 till över 100. I ett par 
fall har resultat från fallkonförsök använts vid jämförelsen, då inga 
andra referensvärden funnits och fallkonvärdena bedömts som relevanta. 

I sammanställningen kan skönjas en trend för faktorn Fatt minska med 
plasticiteten, men den är mycket svag. Med denna typ av utvärdering 
minskar den typiska spridningen till± 10%, vilket är mycket bra för 
denna typ av bestämning. Också för denna typ av utvärdering kan sprid
ningen i några fall vara större. Ett par speciella fall är de översta 
lagren i mycket starkt överkonsoliderad lera, där P når värden som 

1 
motsvarar skjuvhållfastheten först ca 2 m under markytan och lös lera 
direkt under torrskorpan, där störningen kan bli något förhöjd. Even
tuella fel på grund av fel i uppskattningen av aHO är marginella. 

Vid utvärderingen av spridning måste man beakta att också referensvär
dena sprider och att korrektionen av vingsondvärden inte är exakt, 
utan har en egen spridning och i vissa fall inte är helt relevant. 

Med hänsyn till detta tycks dilatometern vara väl så lämpad som de 
flesta andra fältmetoder att bestämma odränerad skjuvhållfasthet, spe
ciellt i preliminära och översiktliga undersökningar då ingen provtag
ning behöver göras för att erhålla korrektionsfaktorer, som i fallet 
med vingsondering. 

UTVÄRDERING AV FRIKTIONSVINKEL 

Marchetti & Crapps {1981) angav en metod för beräkning av friktions
vinkel i sandig silt och grövre jord ur dilatometerresultaten med 
ledning av relationen mellan dilatometermodul och överlagringstryck. 
Utvärderingen anges dock som mycket grov. Kombineras dilatometerför
söket med spetstrycksondering kan de utvärderingsdiagram som presente
rats av Marchetti 1985 användas. Dessa torde ge betydligt bättre 
värden. Fig 23. 
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UTVÄRDERING AV KOMPRFSSIONSMODULER 

Dilatometern har tidgare funnit sin största användning för att bestäm
ma kompressionsegenskaperna i sand och silt. 

För att erhålla kompressionsmodulen M (ödometermodulen) multipliceras 
dilatometermodulen ED med faktorn RM 

I ren sand (ID 2 3} beräknas RM ur 

RM = 0,5 + 2 log KD 
' 

och för silt och siltig sand (0,6 <ID< 3,0} beräknas RM ur 

RM =[0,14+0,15(ID-0,6}](1-log KD) + 2,5 log KD 

I båda fallen gäller att RM 2 0,85. 

Elasticitetsmodulen för sand och silt kan beräknas ur 

E = 0,74 · M 

Korrelationen mellan beräknade och uppmätta sättningar i full skala i 
fält har genomgående varit goda vid grundläggning i sand och silt. 

För lerig silt och finkornigare jord har föreslagits att kompressions
modulen skulle kunna beräknas på motsvarande sätt med 

RM = 0,14 + 2,36 log KD 

Den så beräknade modulen skulle motsvara modulen M, som i överkonso-
o

liderad lera gäller för spänningar upp till förkonsolideringstrycket. 
För att en sådan modul skall ha någon relevans för sättningsberäkning
ar krävs att leran med säkerhet har en betydande överkonsolidering 
(säg KD 2 5 vilket ger OCR 2 2) och att förkonsolideringstrycket ej 
överskrids. 
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Vidare är det principiellt fel att utvärdera en fullständigt dränerad 
ödometermodul ur ett fullständigt odränerat dilatometerförsök. De kor
relationer med återbelastningsmoduler ur ödometerförsök och kompres
sionsmoduler för lera ur dilatometerförsök som gjorts, visar en mycket 
stor spridning. En närmare betraktelse av tillgängliga data visar att 
de empiriska värden för M som hittills använts i andra sammanhang,

0 
typ M = 250 tf, ger en väl så god överensstämmelse med ödometermodu-o u 
lerna, som den föreslagna utvärderingen ur dilatometermodulen. tfu kan 

härvid bestämmas genom dilatometerförsök. 

UTVÄRDERADE PROFILER I PROVFÄLTEN 

Dilatometerförsöken i de fyra provfälten har utvärderats enligt de nya 
riktlinjerna. De erhållna resultaten redovisas på följande sidor. 
Klassificering och uppskattad densitet redovisas i tabellform och 
spridningen i mätvärden från närliggande sonderingspunkter redovisas i 
diagram. 

Mätta och utvärderade parametrar för en sonderingspunkt i varje prov
fält redovisas i två diagram. I det första diagrammet redovisas först 
a) uppmätt initiellt portryck, b) utvärderat initiellt vertikalt ef
fektivtryck och c) de uppmätta och korrigerade trycken p och p . Där-

o 1 
efter redovisas utvärderat materialindex och sist redovisas dilatome-
termodul Ed och kompressionsmodul M, utvärderat enligt Marchetti. För 
att markera att den utvärderade kompressionsmodulen inte kan användas 
för sättningsbedömning i normalkonsoliderade och svagt överkonsolide
rade leror, markeras den som MC och med punkter för leror med en över
konsolideringsgrad som är lägre än cirka 2. 

I det andra diagrammet redovisas först utvärderad odränerad skjuv
hållfasthet. Två värden redovisas; dels CU utvärderat enligt modifie-

rad Marchetti, CU =a'v[o,22· (0,5 KD) 1 · 25 - 0,1] och dels TAUFU utvärde

rat enligt modifierad pressometerutvärdering (TAUFU = (P -aH0}/10,3).
1 

Dessutom redovisas befintliga referensvärden som fyllda cirklar. 

Därefter redovisas friktionsvinklar grovt uppskattade enligt Marchetti 
& Crapps. 

I följande platt redovisas den utvärderade jordtryckskoefficienten K 
0 

tillsammans med befintliga referensvärden. De senare markeras med 

fyllda cirklar. K har utvärderats enligt K = 0,24 KD0.84. 
0 0 
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Till sist redovisas utvärderad överkonsolideringsgrad OCR tillsammans 
med befintliga referensvärden. För all jord som klassificerats som 
lerig silt, lera eller organisk jord har OCR utvärderats som 

0,16(K0-2,5)
OCR = 10 

För grövre jord utvärderas OCR enligt Marchetti. Också här markeras 
referensvärdena som fyllda cirklar. 

Tabell 1. Rekommenderade utvärderingsmetoder för dilatometerförsök. 

Parameter Jordart Utvärdering Typisk Anmärkning 
spridning 

Jordart Alla Nytt diagram Kan förbättras för främst 
överkonsoliderad jord och 

Densitet Alla Nytt diagram ± 5 % organisk jord 

Jord trycks-
Alla K 

0 
= 

0,840,24K
D 

:!: 30 % K kan överskattas 
sieciellt i moränlera 

koefficient 
K 

0 
Sand Marchetti 1985 Kompletterande spetstryck-

sondering erfordras 

Överkonsol ide-

Lera och 
lerig silt 

OCR = 100,16(KD- 2,5) :!: 30 % OCR kan överskattas 
speciellt i moränlera 

ringsgrad Marchetti 1985 Kompletterande spetstryck-
OCR Sandig silt sondering erfordras 

och sand 
Marchetti 1980 

Odränerad skjuv- Lera och ,:;fu = (Pl- 0 Ho) / 10, 3 :!: 10 % 
hållfasthet lerig silt 

Marchetti 1985 Kompletterande spetstryck-
Friktionsvinkel Sandig silt sondering erfordras 

och sand 
Marchetti&Crapps 1981 

Kompressionsmodul Sand och silt Marchetti 1980 :!: 35 % 
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DXLATOMETERFbRSbK 

FoF--:So~,· SPLA1 S BÄCK,::EBOL 

r-·oRScif.SBETECf NING TEST NO - 1 9 

FoF:Si:::H<SDATUM B5C>731 

D,JUF' DENS!TY 
(m) lt/m3) 

JORDART 
P0 och P1 kPa 

0 500 1000 

( 1 • 80 1.65 MYCKET LciS SANDIG SILT 
1.00 1.55 MYCfET LciS LERIG S!Lf 
1. 20 1.55 MYCKET LöS SILTIG LEF<A 
1. 40 1.55 MYCVET LOS Sll.TIG LERA 
1. 60 1. 45 MYCfc.ET LciS LERA 
1.80 1. 4::, MYCf-ET LöS LERA 
2.00 1. 45 MYC~<ET LöS LERA 

1. 45 MYCf::ET LciS LERA 
::. 4() 1.45 MYCKET LciS LERA 
2.60 1.55 MYCf<ET LciS LERA 
2.80 1.55 MYCKET LciS LERA 
::: • (H) 1.55 MYCKET LöS LERA 
::..20 1.55 MYC~tET LÖS LERA 
3. 40 1.55 MYCKET l.ciS LERA 
3. 60 1.55 MYCf<ET LciS LERA 
::.80 1.55 MYCf<ET LöS l.ERA 
4.00 1.55 MYCf<ET LciS LERA 
4.20 1.55 MYC~<Er LöS LERA E 
4.40 1.55 MYCt<ET LöS LERA 
4. 60 1.55 
4.80 1.55 
5. ()() 1.55 

MYCKET l_ciS LEF:A 
MYCKET LciS LERA 
MYCVET LöS LERA 

0.. 
::J 

0 
5.20 1.55 MYCf::ET LciS LERA 
5.40 1.55 MYCf(ET Li:iS LERA 
5.60 l.55 MYCfc:ET Li:iS LERA 
5.80 1. 5:':i MYCf<ET LöS LERA 
6.00 1.55 MYCf<ET Li:iS LERA 
6. 20 1.55 MYC!<ET LOS LERA 
6.40 1.55 MYCf:.ET LöS LERA 
6.60 1. !".:i5 MYC~:ET LöS LEF:A 
6.80 1.55 MYCfc:ET Li:iS LEF:A 
7. (J1) 1.55 MYCe·:ET LöS LERA 
7.20 1.55 MYCfc:ET LöS LEF:A 
7.40 1. 55 MYCf<ET l.öS LEF:A 
7.60 J.,,,J...J MYCl(ET LöS LERA 
7.80 1.55 MYC~::ET LciS l.ERA 
8.00 1.55 
8.:-o 1.55 

MYC~(ET LciS LERA 
MYCt~.ET LöS l_ERA 

8.40 1.55 MYCf.:'ET LöS LERA 
8.60 1. 55 MYCf.ET LciS LERA 
8.80 1.55 
9.00 1. 55 

MYCt<ET LciS LERA 
MYCf(F.T LciS LERA 

Po 
1. 55 

9.40 
M'lCVET LOS LERA 
MYCFET LöS I_ERA 

P1 
q_ 6(l 1. 55 MYCf<ET LÖS LERA 
9. 8(; 1.55 MYCf·:ET LoS LERA 

10. 1)0 1.65 MYCf.ET LciS LERA 
10. :-::o 1.6.5 MYCkET LoS LE:"RA 
10.40 1. 75 LöS LERA 



DILATOMETERFÖRSÖK: BÅCKEBOL TEST NO. 18 + 19 

Odränerad skjuvhållfasthet (kPa) Friktionsvinkel Jordtryckskoefficient Overkonsolideringsgrad 

...... cu ······ TAUFU (grader) Ko OCR 

0 50 100 25 35 45 0 1 2 3 4 1 5 10 
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i 
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DILATOMETERFÖRSÖK: BÄCKEBOL TEST NO. 19 

Tryck (MPa) Materialindex 

·U0 --Sigeffv -- P0 - Pi Id 

0 0.5 1.0 Lera Silt Sand 
0 o.-------.-+-r-r-+----.-----. 

/ 
V 

' - l --- --2 
\ 

•- ---4 

~ 
-- ,_____ __ ------ - ---- , - ---- -------6 

8:\ 
\ 

10 ~ 
-

~ 

12 

14 

16 

18 

- 12i----------- -------------1--1 

- 14 

- 16 

- 18 

Kompressionsmodul och dilatometermodul ™Pal 

-M ······MC Ed 

0 10 20 30 
0 1 I I I I I I I I I I I

2ff 
4~-+ +-- -+ -- - + I-

61-\,---, 

Bl--(--1---1---+---+- +-+ I 

~ 

101-tJ. 

121- I- - I 

14r-

16 

18r---+-

20~~~-~~-~~~~~~-~~-~~~~20L-----~~~~~--~ 20 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

FoF:::;OKSF'l .. ATS L. ILLA MELLöSA 

FöRSökSBETEC~<NING 1 

DJUF DENSITY ,JORDART 
(m) (t/m:::n 

0. 20 1. 80 LöS SILTIG SAND 
o. 40 1. 75 LöS SIL.T 
0. 60 1. 55 MYCKET LÖS SILTIG LERA 
0.80 1.50 MYCKET LöS SILT 
1. 00 1. 55 MYCKET LöS SILTIG LEF,A 
1.20 1. 45 MYCf<ET LöS LERA 
1. 40 1. 35 MYCKET LÖS LERA 
1.1~0 1. 35 MYCf<ET l_öS LERA 
1.80 1. 35 MYCKET LöS LERA 
2.0(l 1.35 MYCKET LöS LERA 
2.20 1.35 MYCKET LöS LERA 
2. 40 1. ~55 MYCKET LöS LERA 
2. 60 1. 35 MYCf<ET LöS LERA 
2. 80 1. 45 MYCKET LöS LERA 
3.00 1.35 MYCKET LöS LERA 
3. 20 1. 45 MYCKET LöS LERA 
3.40 1.45 MYC"'.ET LöS LERA 
3. 60 1. 45 MYCKET LöS LERA 
3.80 1. 45 MYCKET LöS LERA E 
4.00 1. 45 MYCKET LöS LERA 
4.20 
4.40 
4.60 

1. 45 
1.45 
1. 45 

MYCKET 
MYCKET 
MYCKET 

LÖS 
LÖS 
LöS 

LERA 
LERA 
LERA 

0.. 
::, 

ci' 
4.80 1. 45 MYCKET LöS LERA 
5.00 1. 45 MYCf,:ET LÖS LERA 
5.20 1.45 MYCf,:ET LöS LERA 
5.40 1.55 MYCKET LÖS LERA 
5.60 1. 55 MYCf<ET LöS LERA 
5.80 1. 55 MYCKET LöS LERA 
6.00 1. 55 MYCIC:ET LöS LERA 
6.20 1.55 MYCf(ET LöS LERA 
6.40 1. 55 MYCKET LöS LERA 
6.60 1.55 MYCKET LöS LERA 
6.80 1. 55 MYCKET LöS LERA 
7.00 1.55 MYCf<ET LöS LERA 
7.20 1. 55 MYCKET LÖS LERA 
7.40 1.55 MYCKET LöS LERA 
7.60 1. 65 MYCKET LöS LERA 
7.80 
8.00 

1.65 
1. 65 

MYCKET 
MYCKET 

LöS 
LOS 

LERA 
LERA 20~--------'--------

8.20 1.65 MYCKET LöS LERA 
8.40 1. 65 MYCKET LöS LERA 
8.60 1. 65 MYCKET LÖS L.ERA 
8.80 1. 65 MYCf,'.ET LöS l_ERA 
9.00 1. 65 LöS LERA 
9.20 1.65 MYCf(ET LöS LERA 
9.40 1. 65 LöS LERA 
9.60 1.65 LöS LERA 
9.80 1. 75 LöS LERA 

10.00 1.65 LöS LERA 
10.20 1. 75 LöS LERA 
10.40 1. 75 LöS LERA 
10.60 1. 75 LöS LERA 
10.80 1. 75 LöS LERA 
11. 00 1. 75 LöS LERA 
11.20 1. 75 LöS LERA 
11. 40 1. 75 HALVFAST SILTIG LERA 
11. 60 1. 75 LöS LERA 
11. 80 i. 75 LöS LERA 
12. 00 l. 75 LöS LERA 
12.20 1. 75 LöS LERA 
12.40 1. 75 LÖS LERA 
12.60 1. 75 LÖS LERA 
12.80 1. 7::i LÖS LERA 
1 ~~;. 00 1. 75 LöS LERA 
j:T,.20 1. 75 LÖS l_ERA 
1-3. 40 1.75 MYCKET LöS Lf''.RA 
1:3. 60 1.65 MYCKET L.ö:3 L.Eh:A 
1:::-.so 1. 55 MYC~=::ET LOS LERA 
1:3_90 1 . :~~(, MYCV!::-T l.öS ORfJANH:.t, .JOFi:D 



DILATOMETEAFÖASÖK: LILLA MELLÖSA 

Odränerad skjuvhållfasthet ~Pa) 

···CU ······TAUFU 

0 50 100 
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DILATOMETERFÖRSÖI(: LILLA MELLÖSA 1 

Tryck (MPa) Materialindex Kompressionsmodul och dilatometermodul (MPa) 

----UO --Sigeffv -- PO - P1 Id -M ······MC Ed 

0 
0 

'2 

<,,) 
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0.5 1.0 
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2' 

Lera Silt 
___ ....... 

i.- > 
-c-
' 
i 

Sand 0 10 20 30 

:m1111111111111 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

DILATOMETERFciRSciK 

FbRSbf:::SF'LATS S~<A-EDEBV 

FLiRSöVSBETECl<NING 1 

i.:öRSbkSDATUM BB 1. C>26 

DJUP DENSITY JORDART 
(m) (t,,..m3) 

Po och P1, kPa 

500 1000 
0.20 1.65 MYCKET LbS SANDIG SILT 
0.40 1. 75 MYCKET LbS SANDIG SILT 
0.60 1. 55 MYCKET LbS SANDIG SILT 
0.80 l. 70 MYCKET LbS SAND 
1.00 1. 50 MYCl<ET LbS SANDIG SILT 
1.20 1. so MYCKET LbS LERIG SILT 
1.40 1.45 MYCKET LbS LERA 
1.60 1.45 MYCKET LbS LERA 
1.80 1.35 MYCKET LbS LERA 
2.00 1.35 MYCKET LöS LERA 
2.20 1. 35 MYCKET LbS LERA 
2.40 1.35 MYCKET LöS LERA 
2.60 1.35 MYCKET LöS LERA 
2.80 1.35 MYCKET LöS LERA 
3.00 1.30 MYCKET LöS ORGANISf( JORD 
3.20 1.30 MYCKET LöS ORGANISf< JORD 
3.40 1.45 MYCf(ET LöS LERA 
3.60 1. 45 MYCKET LöS LERA 
3.80 1.45 MYCKET LbS LERA 
4.00 1.45 MYCKET LbS LERA E 10 
4.20 1. 45 MYCKET LöS LERA ci: 
4.40 1. 45 MYCl<ET LöS LERA ::J 
4.60 1. 30 MYCl<ET LbS ORGANISK JORD 0 
4.80 1. 45 MYCKET LöS LERA 
5.00 1. 30 MYCKET LöS ORGANISK JORD 
5.20 1.45 MYCKET LöS LERA 
5.40 1. 45 MYCKET LbS LERA 
5.60 1. 45 MYCKET LöS LERA 
5.80 1.55 MYCKET LbS LERA 
6.00 1.55 MYCKET LöS LERA 
6.20 1.55 MYCKET LbS LERA 
6.40 1. 55 MYCKET LöS LERA 
6.60 1.55 MYCfc.:ET LöS LERA 
6.80 1. 55 MYCKET LöS LERA 
7.00 1. 55 MYCf<ET LöS LERA 
7.20 1. 55 MYCKET LbS LERA 
7.40 1. 55 MYCKET LöS LERA 
7.60 1.55 MYCf(ET LöS LERA 
7.80 1.55 MYCKET LöS LERA 
8.00 1.65 MYCf(ET LöS LERA 20 
8.20 1.65 MYCKET LbS LERA 
8.40 1.65 MYCKET LöS LERA Po
8.60 1.65 LöS LERA 
8.80 1. 65 MYCKET Li:iS LERA P1
9.00 1.65 MYCKET LöS LERA 
9.20 1.65 Li:iS LERA 
9.40 1.65 LöS LERA 
9.60 1. 75 LöS LERA 
9.80 1.65 Li:iS LERA 

10.00 1. 75 Li:iS LERA 
10.20 1. 75 LbS LERA 
10.40 1. 75 LöS LERA 
10.60 1. 75 LOS LERA 
10.80 1. 75 LöS LERA 
11. (l(l 1. 75 LöS LERA 
11.20 1. 75 LbS LERA 
11.40 1.65 MYCVET LöS LERA 



DILATOMETERFÖRSÖK: SKÅ-EDEBY 

Odränerad skjuvhållfasthet (kPa) 

...... cu ...... TAUFU 
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DILATOMETERFÖRSÖK: SKÅ-EDEBY 

Tryck (MPa) 

·U0 --Sigeffv -- P0-P1 

0 0.5 1.0 
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Id 
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Kompressionsmodul och dilatometermodul (MPa) 
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[l,JIJF' 
(m) 

0.60 
0.80 
1.20 
1. 40 
1.60 
1. 80 
2.00 
2.20 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
~s. 20 
3.40 
~5. 60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
4.60 
4.80 
5.00 
5.20 
5.40 
5.60 
5.80 
6. (H) 

6.20 
6.40 
6.60 
6. BO 
7.00 
7.20 
7.40 
7.60 
7.80 
8.00 
8.20 
8.40 
8.60 
8.80 
9.00 
9.20 
9.40 
9.60 
9.80 

10.00 
10.20 
10.40 
10.60 
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OILATOMETERFÖRSÖK: NORRKÖPING 
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DILATOMETERFÖRSÖK: NORRKÖPING CTHi 

Tryck (MPa) Materialindex Kompressionsmodul och dilatometermodul (MPa) 
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