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FöRORD 

Föreliggande rapport härrör sig ifrån anslag till Statens geotekniska 

institut från Statens råd för byggnadsforskning, projektnummer 800154-

7. Rapporten är en konceptutgåva. 

Under 1960 och 70-talet blev pålningsbranchen mer och mer uppmärksam 

på det problem som ofta benämns falskt pålstopp. Vid en enkät i IVA:s 

pålkommissions regi bland entreprenörer, konsulter och myndigheter 

visade att problemet med falskt pålstopp hade en sådan omfattning att 
det var motiverat att utreda mera om dess orsaker och verkan. 

Projektet har omfattats av försök med en välinstrumenterad stål

rörspåle i halv skala som drivits och stoppslagits med en modell

hejare. Jorden runt pål har varit instrumeterad med porvatttryck
givare. Försöken har utförts på två olika lokaler, nämligen vid Al

bysjön i Fittja och vid En försöksplats i anslutning till SGI:s 

lokaler i Linköping. 

Resultaten från projektet är omfattande och kan bl a tjäna som under

lag för fortsatta studier om pålars beeteende jord såsom pålbarhet 

och tillväxt av bärförmåga med tiden. 

Linköping 30 december 1986 

Björn Möller 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Bland pålningsentreprenörer och geotekniker är det allmänt känt att vid 
pålning bl a i siltiga och finsandiga jordar främst under grundvatten
ytan, kan svårigheter uppkomma av en art, som ofta ej kunnat förutses 
vid projekteringen. Exempel härpå är att pålens bärförmåga ej blir den 
som beräknas ur stoppslagningskriterier eller den ur dynamiska mätmeto
der utvärderade eller att pålen ej kan neddrivas till avsett djup trots 
att geotekniska undersökningar visat att jorden är förhållandevis lös. 
Detta fenomen brukar benämnas falskt pålstopp. Problemet observeras nor
malt inte förrän vid neddrivning av pålarna eller vid kontroll- och efter
slagning eller ibland också vid provbelastning. Konsekvensen blir att 
pålningsarbetena ofta blir fördröjda med åtföljande kostnadsökningar 
orsakade av tex hårdare slagning, upprepade efterslagningar, byte av 
installationsmetod, provbelastning samt omprojektering genom att tex 
omräkna stödpålar till friktionspålar. En försiktig uppskattning av den 
årliga merkostnaden för enbart extra slagning vid sådana arbeten blir 
av storleken 3-5 milj kr. 

För att ytterligare få en belysning av omfattningen och betydelsen av 
falskt pålstopp har IVA:s pålkommission (Geogruppen) låtit utföra en 
speciell enkät bland pålningsentreprenörer, konsulter och myndigheter 
avseende just problemet falskt pålstopp. Denna enkät visar bl a att pro
blem med falskt pålstopp omfattar 4-10% av,antal slagna pålmeter i Sverige. 

Enkäten ger ett ganska entydigt svar på vad man tror är orsaken till 
falskt pålstopp, nämligen att det är portrycksförändringar i jorden i 
samband med pålslagningen eller skillnader i jordens dynamiska och sta
tiska hållfasthet. Enkäten ger dock ej något klart besked om huruvida 
det är porvattenövertryck eller undertryck som förklarar den mekanism 
som ger falskt pålstopp. 

I ett examensarbete utfört vid avd f Geoteknik, Tekniska Högskolan i 
Lund, har i modellskala utförts mätningar av bl a de momentana och sta
tiska portryck, som uppstår kring en påle vid slagning i finsand. Resul
tatet visar att betydande såväl positiva som negativa momentana portryck 
uppstår kring en påle i slagningsögonblicket. 
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Under senare år har nya metoder för bestämning av pålars bärförmåga genom 

mätning av stötvågor och accelerationer i pålen introducerats. Analys 

av dylika mätningar tar dock ej i tillräcklig omfattning hänsyn till 

de momentana förändringar som sker i tex jorden och porvattnet i vissa 

jordar vilka kan påverka en påles dynamiska bärförmåga. Härigenom kan 

en påles verkliga (statiska) bärförmåga felbedömas. 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande projekt har varit att skapa underlag för att: 

o Utifrån slagningsdata, dynamiska mätningar på pålarna och geo

tekniska undersökningar bedöma pålars bärförmåga i jordar där 

falskt stopp inträffar samt föreslå lämplig slagningsteknik 

för pålar i dylika jordar. 

o Välja lämpliga fältundersöknings- (sonderings-) metoder med 

vars hjälp man kan förutsäga falskt pålstopp i projekterings

skedet. Häri ingår konstruktion och provning av en dynamisk 

portryckssond. 

o Söka förklaring till mekanismen eller mekanismerna bakom pro

blemet med falskt pålstopp. 

1.3 Genomförande 

Projektet utgör en fortsättning på de förstudier som IVA:s pålkommission 

och avd f Geoteknik vid Tekniska Högskolan i Lund har finansierat och 

genomfört. Dessa har omfattat kartläggning av problemet, insamling av 

praktikfall, modellförsök i laboratorieskala och litteratursökning och 

har legat till grund för föreliggande utredning. I denna rapport ges 
en kort sammanfattning av tidigare resultat dock ej praktikfallen, som 

ännu ej sammanställts. 

I projektet ingår följande delar: 

1. Halvskaleförsök i två geologiska miljöer där pålningssvårig

heter kan förväntas med instrumenterad provpåle. 
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2. Studium av geotekniska fältundersökningsmetoders lämplighet 
att förutsäga falskt pålstopp. 

3. Utveckling och provning av en dynamisk portrycksond för mät
ning av momentana parvattentryck. 

Halvskaleförsöken har utförts på två platser med siltiga och finsandiga 
jordar, nämligen Albysjön i Stockholm och SGI:s provfält nära institu
tets lokaler i Linköping. På båda dessa två platser har omfattande geo
tekniska undersökningar redan har utförts och vid den förstnämnda plat
sen har även provpålning med efterföljande provbelastning utförts i full
skala. Dessutom har halvskaleförsök utförts som visat att problem med 
falskt stopp förekommer även i denna skala. 

2. FÖRBEREDANDE UNDERSÖKNINGAR 

2.1 Allmänt 

Före ansökan om medel hos BFR har som nämnts ovan vissa förstudier ägt 
rum. Syftet med dessa har varit att klargöra problemets omfattning och 
studera troliga hypoteser om mekanismen bakom fenomenet falskt pålstopp. 
Dessa förstudier har finansierats av IVA:s pålkommission, Tekniska hög
skolan i Lund och SGI. Här nedan följer sammanfattningar av dessa under
sökningar. 

2.2 Enkät 

I ett tidigt skede av planeringen av projektet genomfördes en enkät bland 
IVA pålkommissions medlemmar i syfte att få en uppfattning om hur fre
kvent problemet med falskt pålstopp är och för att få en allmän belys
ning av dess troliga orsaker. De problem som avsågs att belysas benämns 
nedan försvårad neddrivning och falskt stopp, vilka definieras enligt 
följande: 

Försvårad neddrivning: Det förhållandet att en påle endast med stort 
antal slag kan drivas till avsett djup trots att geotekniska undersök
ningar visar att jorden är förhållandevis lös. 
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Falskt stopp: Det förhållandet att normalt stoppslag erhålls utan att 
påle nått däremot svarande statisk bärförmåga. 

De viktigaste slutsatserna av enkäten var att falskt pålstopp och för
svårad neddrivning inträffar i 4-10% av antalet slagna pålar och att 
orsaken beror på porvattentryckförändringar vid drivning av pålar och 
att vissa jordars dynamiska hållfasthet är betydligt större än dess sta
tiska. 

2.3 Laboratorieförsök I 

En litteraturstudie i projektets början visade att inga undersökningar 
av momentana parvattentryck kring en slagen påle hade skett. En anled
ning till detta är förmodligen att ingen teknik tidigare har funnits 
för sådana mätningar. Det är först under de senaste tio åren när elek
troniken har gjort stora framsteg som detta blivit möjligt att mäta och 
registrera snabba förlopp somt ex stötvågor i stålpålar. 

I syfte att utröna hur momentana och statiska porvattentryckförändringar 
sker kring en slagen påle utfördes modellförsök i ett examensarbete vid 
avd för Geoteknik, Tekniska Högskolan i Lund (2) och (3). Några av de 
viktigaste resultaten från dessa försök redovisas nedan. 

2.3.1 Försöksutrustning och utförande 

Jordmaterialet packades in i en stålcylinder, Fig 2.3:1, med diametern 
230 mm och effektiva höjden 400 mm. En tryckplatta försedd med o-ringar 
anbringades på jordens överyta och cylindern försågs med ett yttre lock. 
Mellan tryckplattan och locket kunde därefter läggas på ett önskat över
lagringstryck. Via nipplar i cylinderns mantelyta kunde ett parvatten
tryck påläggas efter det att jorden vattenmättats. På så sätt kunde en 
förutbestämd effektivspänningsnivå simuleras. 
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Figur 2.3:1. Den s k pålboxen som använts i modellförsöken i Lund. 

För mätning av det statiska parvattentrycket användes en vanlig elek
trisk tryckgivare med ett påmonterat poröst filter, så att endast por
vattnet var i kontakt med givarens membran. 

De momentana partrycken mättes med dynamiska partryckgivare som är av 
piezoelektrisk typ. I denna uppstår laddningsförändringar i de piezo
elektriska kristallerna som korresponderar med variationer i parvatten
trycket. Mätsystemt är så konstruerat att det enbart mäter portryckför
ändringar relativt det statiska parvattentrycket. Vid ett konstant sta
tiskt tryck ger givaren således inget utslag, medan den vid dynamiska 
tryckförändringar reagerar snabbt och exakt. 

Själva givaren monterades i en specialkonstruerad adapter, Fig 2.3:2, 
som försågs med en filtersten så att endast parvattnet var i kontakt 
med tryckgivaren. Arrangemanget med adaptern möjliggjorde att givaren 
kunde placeras på olika ställen i boxen samt i modellpålens spets. 
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Figur 2.3:2. Dynamisk portryckgivare med adapter. 

Mätsignalerna från den dynamiska portryckgivaren registrerades i en tran
sient recorder efter förstärkning i en laddningsförstärkare. 

Modellpålen var ca 600 mm lång med en diameter på 20 mm. Pålytan gjordes 
rå på de nedersta 50 mm genom att samma sorts jordmaterial som fanns 
i pålboxen limmades på pålen. 

Hejare för neddrivning av pålarna i boxen var av samma material och dia
meter som pålarna men endast 500 mm lång. Fallhöjden var 120 mm vid alla 
försök. 

Jordmaterialet som användes vid försöken var en finsand. Helt dominerande 
var kornstorlekar mellan 0,125 mm och 0,25 mm. Kompaktdensiteten uppmät
tes till Ps = 2,67 t/m3. Portalet vid fastaste lagring bestämdes till 
emin = 0,62 och vid lösaste lagring till emax = 1,00. Torrdensiteten 
qj uppmättes till 1,62 t/m3 vid emin och 1,31 t/m3 vid emax· 

Försök gjordes med den dynamiska portryckgivaren monterad i pålens spets, 
i boxens sida 10 mm från pålens mantel och i boxens botten. Två olika 
lagringstätheter provades nämligen Id= 0,800,90 (här kallad fast lag
ring) och Id= 0,70 (här kallad lösare lagring). 

2.3.2 Resultat 

Det dynamiska portryckets utveckling i tiden efter ett slag visas i Fig 
2:3 och 4. Kurvorna vid pålens mantelyta är registrerade av en sidomon
terad dynamisk portrycksgivare och de vertikala kurvorna från en spets
monterad givare. Effektivspänningarna var 200 kPa. Pålen var rå upp till 
2,5 ggr pålens diameter räknat från dess spets. 
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Figur 2.3:3. 

Figur 2.3:4 
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Längs pålens mantelyta uppkom initiellt ett negativt dynamiskt porvat
tentryck såväl vid fast som lösare lagring. Portrycket uppkom 0,6-0,7 
ms efter det att tryckvågen initierats och avtog successivt, både i am

plitud och varaktighet. Portrycket avtog med avståndet från spetsen och 
var knappt registrerbart vid ett avstånd av 5 D från pålspets vid fast 
lagring och ca 7 D vid lösare lagring. För fast lagring registrerades 
dock initiellt ett litet positivt porvattentryck. 

Skillnaden mellan fast och lösare lagring längs pålen var dels amplitu
den på porvattentryckets negativa del, dels det positiva porvattentryck 
som uppkom efter ca 2 ms vid lös lagring. 

Invid pålspetsen uppkom först en positiv tryckförändring som efter 1 
a 2 ms förbyttes i ett negativt portryck. Det positiva portrycket vid 
lös lagring hade större amplitud och kortare varaktighet än vid fast 
lagring. 

En jämförelse tidsmässigt mellan portryck vid spetsen respektive mantel
ytan visade att då det negativa portrycket längs pålen just hade börjat 
nådde pålspetsens positiva portryck sitt maximum. I detta hänseende skiljde 
sig de olika lagringarna obetydligt från varandra. 

Det positiva dynamiska portrycket längs pålens mantelyta som enbart upp
kom vid den lösare lagringen, började ungefär när porvattenundertrycket 
vid spetsen hade avklingat. 

2.3.3 Diskussion 

Då stötvågen genom modellpålen når spetsen komprimeras jorden och por
vattnet under pålspetsen. Jorden och vattnet tar upp lastökningen. Por
trycket stiger från A upp till B, Figur 2.3:5. I figuren visas portrycks
kurvan från spets- och sidomonterad dynamisk portrycksgivare vid fast 
lagring. 
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D 

Figur 2.3:5. Principfigur visande dynamiska parvattentryck 
runt en påle efter ett hejarslag. 

Vid B uppstår ett brott i jorden under pålspetsen. Brottet initieras 
av att belastningen överstiger jordens bärförmåga och därmed har skjuv
brott påbörjats. I skjuvzonen dilaterar jorden i det packade materialet. 
På grund av dilatationen ökas parvolymen, vilket leder till en snabb 
sänkning av parvattentrycket. Sänkningen sker från B till C i Fig 2.3:5. 

Efter dilatationen börjar vattnet strömma in i den dilaterade zonen och 
portrycket återgår till sitt statiska jämviktsläge. Detta sker mellan 
punkterna C och Di figuren. Tiden som förflyter mellan C och D beror 
förmodligen på jordens permeabilitet och porvattentryckets storlek. 

Tidigare har omnämnts skillnader mellan portrycksutvecklingen längs pålens 
mantelyta vid fast respektive lösare lagring. Både vid ursprungligen 
fast och lösare lagring orsakas det negativa portrycket förmodligen av 
att jorden dilaterar vid skjuvdeformation. Att en volymökning sker även 
vid en ursprungligen lösare lagring beror på att jorden intill pålspet
sen ej längre är löst lagrad pga packningsarbetet från tidigare slag. 
Vid den fasta lagringen upphör jordens rörelse i och med att detta por
vattenundertryck avklingat, medan materialet i den löst lagrade senare 
kan tänkas falla in i en tätare lagring. Hur lagringen blir jämfört med 
den som rådde innan slaget är svårt att uttala sig om. Denna återgång 
till fastare lagring gör att porvolymen minskar och ett porvattenöver
tryck uppstår, Fig 2.3.6. 
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Figur 2.3:6. Principiella skillnader i den dynamiska porvattentryckut
vecklingen vid en påles mantel i jord med olika fasthet. 

2.3.4 Slutsatser 

Denna inledande undersökning visar att betydande positiva och negativa 
dynamiska porvattentryck uppstår kring en påle vid varje slag. Detta 
styrker hypotesen om att skillnaden mellan en påles statiska oc~ dyna
miska bärförmåga kan bero på snabba portryc~sförändringar i samband med 
slagning av pålar. Tänkbara effekter av dessa porvattentryck är att jord
material 11 sugs fast 11 vid pålen och på så sätt ökar dess effektiva area 
och att effektivspänningsnivån kring pålen tillfälligt blir större vid 
varje slagögonblick. Vid stora porvattenövertryck minskar däremot effek
tivspänningen och det dynamiska motståndet blir större än det statiska 
pga att pålspetsen momentant kan antas stå i ett visköst medium. Vilket 
fall som inträffar är beroende på vilken mekanism som är förhärskande 
vid pålens spets respektive mantelyta. 
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2.4 Laboratorieförsök II 

2.4.0 Allmänt 

Med erfarenhet från den i kapitel 2.3 redovisade laboratorieundersök
ningen utfördes ytterligare en försöksserie i form av ett examensarbete 
vid Tekniska högskolan i Lund. Tillvägagångssättet var snarlikt. De huvud
sakliga skillnaderna var att pålens längd hade anpassats så att den av 
hejaren initierade stötvågen gick att särskilja från reflexvågen från 
pålens spets och att statiska provbelastningar utfördes före och efter 
drivning av pålen. Vidare var jorden i denna försöksomgång en siltig 
finsand att jämföras med den finsand som användes i den inledande för
söksomgången. En annan skillnad var att den dynamiska portryckgivaren 
i denna försöksomgång monterades enbart i pålen. Huvudsyftet med denna 
andra försöksomgång var att bättre efterlikna de verkliga förhållandena 
vid pålslagning och studera hur portryckutvecklingen varierar med stöt
vågorna i pålen. 

2.4.1 Försöksutrustning och utförande 

I princip användes samma försöksutrustning som i den första försöksom
gången. Således var pålboxen densamma. Pålen var däremot 5,6 m lång och 
20 mm i diameter. Längden hade beräknats utifrån kravet att stötvågens 
initial-och reflexvåg skulle kunna särskiljas. 

Pålen bestod av tre huvuddelar som var ihopgängade till en enhet. Över
delen var 5 m lång och 2,7 m från dess överände placerades folietöjnings
givare och accelerometer. Mellandelen var 0,5 m lång och ihålig för att 
man skulle kunna föra ut givarkabeln från den dynamiska portryckgivaren, 
som var monterad inuti pålens spets. Längst ner sattes spetsdelen som 
egentligen bestod av tre delar (se Fig 2.4:1), en adapterdel där den 
dynamiska portryckgivaren satt monterad, en spetsdel med filter och en 
förlängningsdel. Spetsen kunde kombineras på 3 olika sätt för att möj
liggöra mätning av det dynamiska porvattentrycket i olika punkter på 
pålen; nedtill i spetsen, på mantelytan 5 mm från spetsen och på mantel
ytan 100 mm från spetsen. 

För att öka pålytans råhet lettrades ett ca 0,2 mm djupt rutmönster på 
de 100 respektive de 200 nedersta millimetrarna av pålen, när mätning
arna utfördes 100 mm från spetsen. 
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På pålens överände limmades en 2 mm tjock dyna av uretangummi. Härige
nom ökades stötvågens stigtid och därmed erhölls en mer rundad form på 
stötvågen under slagning. 

i"JRUIIG• 
/HNGSDa 
FORt.~IIG• 

NUlGSCEL 

Q ~ ADAPTER•ADAPTER· 
oa ~oa 

.e, 

~ FILTER·9 FlLTER· =FILTER• 
DEL DEL.:.;;--.,~ DEL ~ 

CA 8 

Fig 2.4:1. Pålens spetsdel kunde kombineras på tre olika sätt 
för att mäta det dynamiska porvattentrycket i olika 
punkter på pålen. 
A) För mätning i spetsen. 
B) För mätning på mantelytan 5 mm från spetsen. 
C) För mätning på mantelytan 100 mm från spetsen. 

Jordmaterialet i dessa försök var som ovan nämnts en siltig finsand med 
en torrdensitet efter tung laboratoriestampning på 1,72 t/m3 och 1,28 
t/m3 vid lösaste utfyllning. Dessa värden motsvaras av portalen emin 
= 0,55 och emax = 1,08. De lagringstätheter som användes i försöken var 
ca 0,6 och 0,8. 

Jordens permeabilitet bestämd med nippelpermeameter ( Larsson 1982) var 
för den fastare lagringen 2-10-7 m/s och för den lösare 4-10-7 m/s. 

Jordens friktionsvinkel bestämd ur dränerade triaxialförsök var 34° för 
11 lös 11 lagring och 39° för fast lagring. 
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Kompressionsmoduler bestämda, som sekantmodul i spänningsintervallet 
160-600 kPa, utifrån Rowe-ödometerförsök var för den lösare lagringen 
22 MPa och för den fastare 37 MPa. 

Försöken med modellpålen utfördes i den s k pålbox, som beskrivits i 
kapitel 2.3.1. I denna box simulerades djupet under mark- och grundvat
tenytan genom att variera totalspänning och porvattentryck. Ett 15-tal 
försök utfördes vid olika lagringstäthet och effektivspänning. Försöken 
inleddes med en statisk provbelastning, vid vilken spänning och defor
mation samt statiska porvattentryck registrerades. Därefter påbörjades 
slagningen varvid förutom de ovan nämnda statiska parametrarna, även 

pålens acceleration, stötvågsförloppet i pålen och det dynamiska por
vattentrycket i jorden registrerades. Omedelbart efter slagningen utför
des ytterligare en statisk provbelastning, följd av en ny slagserie. 

Eftersom både dynamiska förlopp och statiska mätvärden skulle registre
ras samtidigt, användes en dator för att styra hela mätproceduren och 
lagra mätvärdena på ett kassettband. 

2.4.2 Resultat 

Resultaten från provbelastningarna visade att stora variationer i brott
spänningen erhölls vid de olika försöken med brottspänning avses här 
den totala brottlasten dividerad med pålens (stångens) tvärsnittsyta. 
De uppmätta brottspänningarna vid den andra provbelastningen var dock 
genomgående högre än vid den första. Värden på bärförmågan före och efter 
slagning redovisas i Fig 2.4:2. Sambandet har genom linjär regression 
beräknats till 

qe = 1,09 qf + 529 (ekv 2.4:1) 
där qe = brottspänning utvärderad vid minsta kröknings-

radie i spänningsdeformationssambandet, efter 
dynamisk belastning i kPa 

qf = brottspänning utvärderad vid minsta kröknings
radie i spänningsdeformationssambandet, före 
dynamisk belastning i kPa 
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Figur 2.4:2 Brottspänning före och efter slagning av modellpålen. 

Under försöken mättes det statiska porvattentrycket kontinuerligt under 
såväl slagning som statisk provbelastning på 3 olika avstånd nämligen 
40, 65 och 90 mm från pålen. I Fig 2.4:3 visas hur det statiska porvat
tentrycket varierade under en försöksomgång (försök 97 med statiskt por
vattentryck 27 kPa). Under den inledande statiska provbelastningen var 
porvattentrycket nära nog konstant. Vid den efterföljande slagningen 
ökade porvattentrycket 5-25 kPa. Därpå minskade trycket under nästa prov
belastning för.att återigen öka när slagningen på nytt började. 

https://KONTAKTSPII.NN
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Figur 2.4:3 Statiskt porvattentryck i boxen under ett försök. Heldra
gen linje visar portrycket 40 mm, streckad 65 mm och kryss
markerad 90 mm från pålens mantel. 

Mätningar av det absoluta porvattentrycket gjordes också med en tryck
givare placerad i pålen med mätpunkt ca 5 mm från spetsen. Försöken visar 
(försök 23 med statiskt porvattentryck 133 kPa) att porvattentrycket 
ökar upp till en nivå ca 20 kPa över den hydrostatiska, se Fig 2.4:4. 
Detta sker under de ca 100 första slagen (ett slag varannan sekund), 
därefter synes porvattentrycket nästan vara konstant under fortsatt slag
ning. När sedan slagningen avbröts avklingade trycket på ett tiotal sekun

der. 
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Figur 2.4:4 Jämförelse mellan statiska porvattentryck registrerat 
under slagning med tryckgivare i pålen, 5 mm ovanför spet
sen= heldragen linje och tryckgivare i jorden med mät
punkt 40 mm från pålens mantelyta= krysspunktad linje 
och givare i jorden 65 mm från pålens mantelyta= strec
kad linje. 

Motsvarande portrycksökning 40-65 mm utanför pålens mantelyta var ca 
5 kPa under samma försök. 

De i denna försöksomgång mätta dynamiska porvattentrycken följer i prin
cip samma mönster som är redovisat i kap 2.3. Skillnaden är att man här 
på mantelytan invid spetsen fått en inledande positiv tryckstöt samt 
att tryckens varaktighet i tiden är längre. Detta senare förhållande 
beror förmodligen på den tätare jorden eller att stötvågen är längre. 
I Fig 2.4:4 visas en karaktäristisk porvattentryckkurva mätt i pålens 
spets under ett slag. 

a 2 -t " 6 10 12 t'4 1a 1s 21a 22 24 2e 213 se 
CHSEJO DYNAMJ:SKT PCRTRYO: 

Figur 2.4:5 En karakteristisk porvattentryckskurva mätt på mantel
ytan 5 mm från spetsen. 
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Undersökningen visade att det dynamiska porvattentrycket är beroende 
av rådande effektivspänning. Således ökar det dynamiska portryckets maxi
mala amplitud både på över- och undertrycksidan vid ökad effektivspän
ning. 

En högre packningsgrad ger också en ökning av det dynamiska porvatten
tryckets maximala amplituder. Undertryckets amplitud ökar emellertid 
mer än övertryckets. 

Försök har också utförts med en 11 tung 11 hejare. Fall höjden har då mins
kats för att erhålla ungefär samma maximala stålspänning i pålen som 
vid slagning med 11 lätt 11 hejare. Stötvågornas utseende har dock blivit 
olika. 

Slag med den 11 tunga 11 hejaren (4,1 kg) har vid mantelmätning 5 mm från 

pålspetsen gett upphov till porvattenövertryck av samma storlek som slag 
med den 11 lätta hejaren (1,2 kg). Porvattenundertryckets maximala ampli
tud har däremot blivit större då den 11 tunga 11 hejaren använts och en jäm
nare kurva har erhållits. Vid spetsmätning har endast tendenser till 
en jämnare kurva kunnat iakttagas. 

Skillnader i storlek och utseende på det dynamiska porvattentryckförlop
pet har observerats beroende på var tryckgivaren varit placerad (Fig 
2.4:6) och på jordens packningsgrad. Vid spetsmätning har ett porvatten
övertryck på omkring 30 kPa för 11 lös 11 och 40 kPa för 11 fast 11 lagring er
hå 11 i ts, medan porvattenundertrycket uppgått ti 11 -25 kPa för 11 1ös II och 
-35 kPa för 11 fast 11 lagring. 

På mantelytan 5 mm från pålspetsen har porvattenövertrycket uppgått till 
25 kPa för 11 lös 11 och 35 kPa för 11 fast 11 lagring medan porvattenundertryc
ket blev -30 kPa för 11 lös 11 och -40 kPa för 11 fast 11 lagring. Porvattenunder
tryckets absolutbelopp har alltså varit större än porvattenövertryckets 
vid mantelmätning 5 mm från pålspetsen, se Fig 2.4:6. 
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Figur 2.4:6 Dynamiskt porvattentryck. Hel linje= spetsmätning och 
streckad linje= mantelmätning 5 mm från spetsen. 

På fem påldiametrars (100 mm) avstånd från spetsen varierade porvatten
trycket mellan -3 kPa och 3 kPa för 11 lös 11 lagring samt mellan -5 kPa 
och 5 kPa för 11 fast 11 lagring, se figur 2.4:7. 

o 2 ➔ . e tG 
<:MSEX) OYNAHISKT P-CRrRYO: 

Figur 2.4:7 Dynamiskt porvattentryck på fem påldiametrars 
(100 mm) avstånd från pålspetsen. 
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En sammanfattning av de uppmätta maximala dynamiska porvattentryckens 
vid olika mätpunkter på pålen framgår av tabell 2.4:1. 

Tabell 2.4:1 Porvattentryckets variationer beronde på packningsgrad 
och på tryckgivarens placering. 

"faSt 14 1agri ng 14 1ös" 1 agri ng 

parvattentryck porvattentryck 

(kPa) Io = 0,8 (kPa) Io = 0,6 

max max max max 

över- under• över- under-

tryck tryck tryck tryck 

spetsmätning +40 -35 +30 -25 

mant e 1 mätning +35 -40 +25 -30 
5 11111 från 

spetsen 

mante 1 mätning + 5 - 5 + 3 - 3 
t 

100 11111 från 

spetsen 

Försöken har också visat att antalet hejarslag har haft inverkan på stor
leken av det,·maximala porvattenundertrycket. Således har dessa varit 
små vid de inledande slagen men efter 20-30 slag har de nått en slutnivå 
och därefter varit tämligen konstanta. 

2.4.3 Diskussion 

En jämförelse mellan ökningen av det statiska porvattentryckets utveck
ling i samband med drivning och det maximala negativa dynamiska porvat
tentrycket vid spetsen är gjort i Fig 2.4:8. Denna jämförelse har gjorts 
i syfte att klarlägga hur storleken av portrycken förhåller sig till 
varandra. 
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Figur 2.4:8 Variationer i statiskt och dynamiskt parvattentryck vid 
spetsen under slagning. I den övre kurvan visas hur det 
statiska parvattentrycket ökade under slagserien och i 
den undre hur det maximala negativa dynamiska parvatten
trycket minskar under samma tid. Slagningsfrekvens 0,5 Hz. 

Av figuren framgår att samtidigt som det statiska porvattentrycket ökar 

minskar det dynamiska negativa trycket med ungefär samma absolutbelopp. 
Efter 100-150 slag minskar ökningstakten och förmodligen planar den ut 

helt i en lång slagserie. 

I Fig 2.4:9 jämförs kontakttrycket vid modellpålens spets med det dyna

miska parvattentrycket mätt i samma punkt. 
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2.4:9 Jämförelse mellan kontakttryck och dynamiskt parvattentryck 
Kontakttryck = hel linje och dynamiskt porvattentryck = strec
krirf linii:> 
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Ovan har redovisats skillander.vid slagning med 11 lätt 11 och 11 tung 11 hejare. 
Det förefaller som om det dynamiska porvattenövertryckets storlek inte 
påverkas av stötvågens form utan endast av dess maximala värde. Däremot 
synes porvattenundertrycket vara beroende av både stötvågens form och 
storlek. Detta kan tolkas som att en större alstrad energimängd vid hejar
slaget ger upphov till en större dilatation, som i sin tur ger upphov 
till ett ökat porvattenundertryck. Att porvattenövertrycket ej påverkas 
av stötvågens form kan bero på att övertycket direkt motsvaras av det 
ökade kontakttrycket tills jorden går till brott. Storleken på detta 
porvattenövertryck beror då bara på lastökningens storlek och ej på dess 
form. 

Det dynamiska porvattentryckets förlopp kan beskrivas genom ett antag
ande om att över- och undertrycket beror på två delvis skilda mekanis
mer. 

De positiva porvattentrycksförändringarna kan antas bero på kontakttryc
ket mellan påle och jord. Däremot kan de negativa porvattentrycksföränd
ringarna antas bero på den dilatation som uppkommer när jorden går till 
brott. När ett brott i jorden inträffar drivs pålen samtidigt ned. Detta 
skulle innebära att ett porvattenundertryck endast bildas då pålen drivs 
nedåt. Ett samband mellan pålens nedträngning och porvattenundertrycket 
skulle då finnas. Om pålens rörelse under slaget var känd skulle med 
andra ord porvattenundertrycket kunna beräknas. 

Om inverkan på det dynamiska porvattentrycket från kontakttrycket och 
nedträngningen läggs samman erhålls en kurva vars utseende överensstäm
mer mycket väl med den första delen av de uppmätta kurvorna av det dyna
miska porvattentrycket, se Fig 2.4:10. Således är det dynamiska portryc
ket vid en påles spets proportionellt mot kontakttrycket vid positivt 
porvattentryck och mot pålens sjunkning när det dynamiska porvattentryc
ket är negativt. 
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Figur 2.4:10. Visar det dynamiska porvattentryckets proportionalitet 
med pålspetsens kontakttryck och nedträngning. 

2.4.4 Slutsatser 

Den statiska bärförmågan ökar efter slagning, troligtvis beroende på 
att jorden packas under modellpålen och längs dess mantelyta. Något sam
band mellan porvattentrycksförändringar och statisk bärförmåga kan ej 
iakttas i denna försöksomgång med modellpålar. 

Det uppstår ett statiskt porvattenövertryck intill pålen och i pålens 
omgivning under slagning. Detta kan ge upphov till ens k vattenkudde
effekt, dvs ett högt porvattenövertryck, som emellertid minskar.effektiv
spänningen i jorden och därmed dess skjuvhållfasthet. 

I varje ögonblick då en stötvåg når pålspetsen ökar det dynamiska por
vattentrycket tillfälligt i spetsens omedelbara närhet. Dvs en ökad be
lastning på jorden tas delvis upp genom ett ökat porvattentryck, Fig 
2.4:10. 

Efter ett slag på pålen uppstår ett dynamiskt porvattenövertryck intill 
pålspetsen. Porvattenövertrycket övergår ganska snart i ett porvatten
undertryck och slutligen avklingar det dynamiska porvattentrycket, ev 
som ett svagt kvarstående övertryck. Dessa porvattentrycksförändringar 
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kan förklaras med normal brotteorin för djupa fundament i jord. Förkla
ringen förutsätter att pålen rör sig något vid slagning. Även vid norm

enlig stoppslagning sker en liten nedträngning. Vid ett slag komprimeras 

jordskelettet först och ett porvattenövertryck uppkommer. För att sedan 

pålen skall tränga ned måste den packade jorden framför pålspetsen trängas 

undan. Härför erfordras en skjuvdeformation i jorden som ej kan ske utan 

dilatation och därmed uppstår ett porvattenundertryck i jorden. 

Porvattenundertrycket i jorden medför att effektivspänningen runt pålen 

ökar. Detta kan leda till att t ex jordmaterial 11 sugs fast 11 på pålens 

mantelyta. Pålen ger då ett större motstånd mot neddrivningen pga en 

större friktion mellan påle och jord. Om porvattenundertrycket närmast 
pålytan blir mycket stort kan brottet i jorden tom tänkas ske i jor

den på ett visst avstånd från pålytan. 

Storleken på det dynamiska porvattenundertrycket ökar då lagringstät

heten ökar, tex genom packning av jorden under pålspetsen vid slagning. 

Detta beror på att dilatationen blir större vid jordbrott i en jord med 

hög lagringstäthet. Samtidigt minskar pålens nedträngning och paradoxalt 

nog kan effekten av undertrycket bli större ju mindre pålen rör sig, 

om den minskade nedträngningen beror på att packningsgraden ökar. Å andra 

sidan kan en större rörelse ge upphov till en större dilatation vid kon

stant packningsgrad. Porvattenundertryckets storlek beror således av 

ett flertal faktorer som eventuellt tillsammans kan förstärka effekten. 

2.5 Dämpningsfaktor mm utifrån hejarsondering och statisk-dyna
misk sondering 

2.5.0 Allmänt 

Vid undersökningar av pålars bärförmåga har det under den senaste tio

årsperioden utvecklats nya dynamiska teorier och mätsystem. Detta har 

medfört att fler provningar av pålars bärförmåga har utförts. Emeller

tid är det ej helt problemfritt att översätta dynamisk bärförmåga till 

statisk. Detta problem har accentuerats framförallt för friktionspålar 

i sandiga och siltiga jordar. I de mest använda teorierna förekommer 

olika jordkonstanter såsom dämpningsfaktorer och s k Quake-värden, vilka 

det egentligen ej har bedrivits några systematiska studier av, åtmin

stone ej i Sverige. 
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Avsikten med detta arbete har bl a varit att undersöka huruvida skill
naden mellan statisk och dynamisk bärförmåga kan uttryckas i en dämp
ningsfaktor som är hastighetsberoende. Vidare har undersökts om denna 
dämpningsfaktor kan sägas vara beroende av jordens fasthet och effektiv
spänningsnivå. Även den sk 11 fastväxningen 11 dvs bärförmågans ökning med 
tiden har delvis studerats i denna undersökning. 

2.5.1 Försöksutrustning och utförande 

I försöken har den dynamiska bärförmågan bestämts utifrån olika dynamiska 
sonderingsmetoder, alla uppbyggda kring den normala hejarsonderingen. 
Således har förutom traditionell hejarsondering också utförts hejarson
dering med glappkoppling (6) och hejarsondering med stötvågsmätning. 
Den förra metoden är ett sätt att särskilja dynamiskt mantel- och spets
motstånd. Den senare metoden bygger på att de dynamiska mätmetoder som 
idag är utvecklade för slagna pålar har använts på sondstängerna vid 
traditionell hejarsondering, se Fig 2.5:1. 

I detta avsnitt refereras ett examensarbete som utförts vid Tekniska 
högskolan i Lund (5). Arbetet har utförts delvis på uppdrag av IVA:s 
pålkommission och SGI. 

Accelerometer, 
5train gauge 

0 0 

Signal uni t Digital oscilloscope Taperecorder 
with disk memory 

cc:~ EJ ~ 
00 0 O O 1------1 
cog a a 
000 0 0 0 I 

~---~------Line to
main computer 

Micro computer 

Plotter 

Figur 2.5:1 Mätsystem vid stötvågsmätning på hejarsondstänger. 
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De statiska värdena på sondstängernas bärförmåga erhölls från statisk
dynamisk sondering. Det är en metod utvecklad vid SGI som innebär att 
när sondspetsen har neddrivits till aktuell nivå med traditionell hejar
sondering kan konen i spetsen med ett inre stångsystem pressas ut (6). 
Genom att mäta deformation och kraft vid utpressningen kan ett kraft
deformationssamband erhållas för jorden på spetsnivån. Genom att också 
provbelasta yttersystemet kan statiskt mantel- och spetsmotstånd separe
ras från varandra. se Fig 2.5:2. 

RESULTAT AV STAT-DYN FORSOK 
H T,J,\ 84-03-?.1 
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Figur 2.5:2 Exempel på kraft-deformationssamband för spets respektive 

mantel erhållet från statisk-dynamisk sondering. 

Jordförhållandena vid försöksplatsen beskrivs mer i detalj i ett kommande 
kapitel men sammanfattningsvis kan sägas att jorden består överst av 
ett ca 3 m mäktigt lager av torrskorpelera underlagrat av 2-3 m varvig 
lera. Under leran finns ett ca 10 m mäktigt siltlager och därunder ca 
4 m siltig sand med grusinslag. En sammanfattning av jordförhållandena 
på försöksplatsen framgår av Fig 2.5:3. 
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Figur 2.5:3 Sammanställning av olika geotekniska undersökningsresul
tat utförda på försöksplatsen vid SGI i Linköping. 

2.5.2 Resultat 

En jämförelse mellan statiskt-dynamiska försök som är utförda dels ome
delbart efter neddrivning och dels dagen efter neddrivning visar att 
det sker en förändring av bärförmågan med tiden. Föreliggande undersök
ning visar att i den siltiga jorden (6,0 mu my) sker tillväxt både på 
stängernas mantelyta på och spetsen. I den löst lagrade sanden sker där
emot en tillväxt på manteln men en minskning av bärförmågan på spetsen, 
se Fig 2.5:4. 

Jämförelse mellan statisk och dynamisk bärförmåga utvärderade från meto
derna beskrivna ovan är utförd med totalmotstånden, mantel- och spets
motstånden. Dessutom har i undersökningarna också jämförelser gjorts 
där det dynamiska motståndet har framräknats ur sjunkningsvärden erhållna 
vid hejarsondering, både traditionell sådan och hejarsondering med glapp
koppling. 
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RESULTAT AV STAT-DYN FÖRSÖK 
LINKÖPING 83-08-15 
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Figur 2.5:4 De skuggade områdena visar ökning (mantel) respektive 
minskning (spets) av bärförmågan efter ett dygns uppe
håll vid statisk-dynamisk sondering i ett löst sandlager. 

I Fig 2.5:5 visas totalmotståndet från såväl statisk som dynamisk mät
ning och hur detta varierar med djupet. De statiska brottvärdena har 
bestämts utifrån statisk-dynamisk sondering vid 5 mm penetration av spet
sen och 30 mm nedträngning för manteln. Den dynamiska bärförmågan har 
bestämts utifrån mätning av kraft och acceleration på sondstängerna över 
markytan. Utvärdering har därvid skett enligt den s k CASE-metoden. 
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Figur 2.5:5 Total dynamisk bärförmåga (0) från stötvågsmätning på 
hejarsond och total statisk bärförmåga från statisk
dynamiska försök (x) som funktion av djupet på provplat
sen vid SGI i Linköping. 
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I Fig 2.5:5 har även jordartsgränser redovisats. En viss följsamhet mel
lan motståndskurvorna kan noteras men det synes som underlaget är något 
otillräckligt med tanke på de många jordartsgränserna. Om emellertid 
det dynamiska totalmotståndet uppritas som funktion av det statiska er
hålls Fig 2.5:6. 
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Figur 2.5:6 Det totala dynamiska motståndet som funktion av den 
statiska bärförmågan. 

Av figuren framgår att det finns ett samband mellan det dynamiska och 
statiska motståndet och attdet blir olika i det skilda jordarna. Utförs 
en uppdelning på mantel respektive spetsandelen av totalmotståndet finns 
knappast något samband för mantelmotståndet men däremot erhålls ett sam
band för spetsmotstånden. 

Kvoten mellan dynamiskt och statiskt spetsmotstånd visar sig vara bero
ende av rådande effektivspänning i siltjorden. se Fig 2.5:7. 
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Figur 2.5:7 Kvoten dynamisk/statisk spetsbärförmåga mot effektiv
spänning. 

I sandjorden är underlaget för litet för att dra några slutsatser. Av 
Fig 2.5:8 framgår också att kvoten dynamisk/statiskt spetsmotstånd mins
kar med ökad fasthet. Den senare representeras i figuren av spetstryck
sonderingsmotståndet. 
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Figur 2.5:8 Kvoten dynamisk/statisk bärförmåga som funktion av jor
dens fasthet mätt med spetstrycksond. 
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Utvärdering av dämpningsfaktorer kan också göras på basis av de direkta 
mätningarna av statisk respektive dynamisk bärförmåga med hjälp av i 

litteraturen redovisade samband. Utförs en sådan efterkalkyl av dämp
ningsfaktorn enligt utifrån CASE-metoden erhålls dämpningsfaktorer en
ligt tabell 2.5:1. Om efterkalkyl görs enligt Smith fås dämpningsfakto
rer enligt tabell 2.5:2. 

Tabell 2.5:1 Dämpningsfaktorer enligt CASE-metoden. 

tot mantel J spets
Nivå J J 

C C C 
(m) 

8 0.096 0.053 0.036 

9 o. 093 · 0.050 0.036 

10 0.148 0.135 0.004 

11 0.133 

12 0.103 0.064 0.029 

13 0.124 0.089 0.027 

14 0.128 0.078 0.038 
0.00415 

16 0.304 0.034 0.230 

17 0.215 (-0.039) 0.252 

18 ( -0. 003) ( -0. 038) 0.035 

Tabe11 2.5:2 Dämpningsfaktorer enligt Smith-metoden. 

J tot J mantel J spetsNivå 

(m) 

8 1.12 1. 45 ·, o. 85, 
9 1.04 1. 50 o. 73 

10 1.36 3.22 0.07 
11 1. 44 

12 0.73 1. 29 0.38 
13 1. 54 1. 76 1.11 
14 1.29 1. 34 1. 22 
15 

16 1. 95 0.47 4.47 
17 1. 29 -U.43 5.64 
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Definit1oner på de olika dämpningsfaktorerna framgår av bilaga 1. 

2.5.3 Slutsatser 

Föreliggande undersökning visar att en jords dynamiska motstånd i för

hållande till dess statiska kan bedömas utifrån genom statisk-dynamisk 
sondering och hejarsondering med stötvågsmätning. Även hejarsondering 
med glappkoppling har visat sig vara lämplig för att bestämma det dyna
miska mantelmotståndet. 

Andra slutsatser av denna undersökning är: 

0 Dämpningsfaktorn synes vara beroende av rådande effektivspän
ningsnivå i jorden. 

0 Dämpningsfaktorns beroende av jordens fasthet är enligt denna 

undersökning inte entydigt bestämd. I figur 2.5:8 kan en ten
dens dock skönjas som pekar på minskad dämpningsfaktor vid 
ökande fasthet. 

0 De värden på totala Je-faktorn (dämpningsfaktorn) som framta
gits i denna undersökning ligger i intervallet 0,09-0,15 vilket 
är lägre än de av Case Western Reserv University rekommende
rade värdena för silt J = 0,2-0,5. 

0 Manteldämpningen är genomgående högre än spetsdämpningen både 
vid beräkning m ha CASE-formler och Smiths samband. 

0 En tillväxt av det statiska motståndet bestämt med statisk

dynamisk sondering sker med tiden i silt. I lös sand däremot 

synes en minskning av spetsmotståndet ske; 
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3. TEORIER ANSATSER OCH HYPOTESER KRING FALSKA PALSTOPP 

3.0 Allmänt 

Idag bestäms pålars bärförmåga ofta utifrån stötvågs- eller sjunknings

och fjädringsmätning. Många vittnesmål finns idag bl a i litteraturen 

om att dessa metoder, framförallt vid bestämning utifrån energiformler, 

är grova och många gånger ger stora fel vid bedömning av en påles bär

förmåga. Så är fallet speciellt för friktionspålar i siltiga och finsan

di ga jordar. 

Falskt pålstopp (porvattentryckstopp) eller försvårad neddrivning är 

i grund och botten inget annat än ett uttryck för skillnader i dynamisk 

och statisk bärförmåga, dvs skillnader i jordens dynamiska och statiska 

hållfasthet, somt ex kan bero på portryckförändringarnas amplitud 

och varaktighet, såväl de statiska som de dynamiska portrycksförändring

arna. 

3.1 Jämförelse mellan dynamisk och statisk bärförmåga 

Om inga skillnader mellan statisk och dynamisk bärförmåga fanns skulle 

ovan beskrivna metoder väl kunna användas för bestämning av en påles 

bärförmåga. Emellertid har det visat sig att så inte alltid är fallet. 

Summan av samtliga pådrivande krafer, P, och summan av samtliga mothål

lande krafter Q skall enligt lagen om aktion och reaktion vara lika. 

I det statiska fallet kan detta skrivas 

(3.1) 

och i det dynamiska fallet 

(3.2) 
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Däremot gäller inte alltid att de dynamiska pådrivande krafterna är 

lika med de statiskt mothållande speciellt då inte i finkornig friktions

och mellanjord, dvs 

(3.3) 

Emellertid förutsätts ofta att likheten mellan dynamiskt pådrivande 

och statiskt mothållande krafter gäller vid bestämning av pålars bärför

måga. Liktydigt med ekvation (3.3) är att de statiska mothållande kraf

tera inte är lika med de mathållande dynamiska, dvs 

(3.4) 

Olikheten i ekvation (3.4) kan enligt Smith (7) ersättas med likheten 

(3.5) 

där J är dämpningsfaktor och vs pålspetsens hastighet. 

Dvs till den statiska bärförmågan skall adderas en term som är beroende 

av pålspetsens partikelhastighet för att den dynamiska bärförmågan 

skall erhållas. Utlöses den statiska bärförmågan ur ekvation 3.5 erhålls 

(3.6) 

Enligt gängse betraktelsesätt kan bärförmågan hos en friktionspåle 

delas upp i dels en spetsburen (Qs),dels en mantelburen (Qm) del enligt 

Q = qs + qm = qs. A + qm. A (3.7)s s s s s s m 

där q~ är specifika spetsmotståndet och q~ är specifika mantelmotstån

det. 
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Analogt skulle den dynamiska bärförmågan kunna skrivas 

(3.8) 

Ekvation (3.6) och (3.8) ger efter separering i en dämpningsfaktor 

för spetsen, Js, och en för manteln, Jm, följande uttryck 

(3.9) 

(3.10)qS = l+J V 
mm 

I ekvation (3.9) och (3.10) utgör således qs och qm de dynamiska 

tillskotten relativt det statiska fallet uttryckt i kraft per ytenhet. 

Några parametrar som kan påverka qs och qm är 

o pålspetsens eller mantelytans hastighet 

o pålens acceleration 

o jordens elasticitet 

o spänningsnivå i jorden (under slaget) 

o porvattentrycknivån i jorden kring pålen (under och efter 
slaget) 

o jordens packningsgrad 

o jordens sammansättning 

Idag kan de två förstnämnda parametrarna direkt mätas på pålen i samband 

med slagning. Däremot är kännedomen om de andra parametrarnas inverkan 

alltför begränsad varför kunskap om dessa skulle bringa större klarhet 

i sambandet mellan statisk och dynamisk bärförmåga för friktionspålar. 

3.2 Porvattentryck i jord med dynamisk belastning 

Porvattentryckförändringar i jord har en avgörande inverkan på dess 

spänningstillstånd. Om porvattentrycket (u) ökar och u + o blir effek-
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tivspänningen (cr 1
) lika med 0. Dvs jorden har förlorat hela sin bärför

måga i traditionell geoteknisk mening. Detta fenomen kallas jordflytning 

(engelska: lique faction). 

Varje statisk eller dynamisk belastning av helt eller delvis vattenmät

tad jord genererar en porvattentryckförändring. Är deformationen endast 

elastisk utjämnas porvattentrycket omedelbart vid avlastning. Detta 

är också fallet om belastningshastigheten är tillräckligt långsam eller 

om jorden har en hög permeabilitet. Om jorden däremot deformeras så 

att jordbrott inträffar sker en omlagring i jorden som kan öka eller 

minska porvolymen. Vad som inträffar är beroende av bl a jordens initial

tillstånd. Om jorden således är fast lagrad, dilaterar den vid brott 

och porvattentrycket minskar i förhållande till ursprunglig nivå. Om 

jorden däremot är relativt löst lagrad packas jorden och porvolymen 

strävar efter att bli mindre och porvattentrycket ökar således i förhål

lande till ursprunglig nivå. Hur stor porvattentryckförändringen blir 

beror på deformationens storlek, belastningshastigheten och sannolikt 

också energin i belastningen. 

De genererade portryckförändringarna strävar att återgå till sin ursprung

liga nivå. Med vilken hastighet detta sker beror bl a på jordens permea

bilitet. 

Många både experimentella och teoretiska arbeten har utförts kring 

ämnet portryck vid cyklisk belastning. Denna forskning har varit intimt 

förknippad med problemet lique faction i samband med jordskalv. Denna 

forsknings applicerabarhet på jords beteende vid påldrivning är ej 

självklar eftersom frekvens, acceleration och spänning ligger på betyd

ligt lägre nivåer vid jordskalv än vid påldrivning. 

Studer och Kok (8) har mätt porvattentryck i samband med transient 

last (explosion av 2,5 kg TBl på 11 m djup) i sand på 10 m avstånd 

och 10 m djup. Resultatet från en sådan mätning redovisas i Fig 3.1. 



36. 

Cl... 
:, 

~ 103 
~ X 

. o.o.s 
... 
~ O,L. 
a 

! 0.3... 
0 
0.02 

= åU~ 
~ 0,1 I,,(_ \ \ 

~oW'~~~~===~~~==~~ 
kPa 

0 0,4 0,8 1.6 2/. 3,2 L.,Ox102 ms 
time 

Figur 3:1 Portryckutvecklingen i sand på 10 m avstånd och djup från 
en explosion på 11 m djup. Studer och Kok (8). 

Av figuren framgår att explosionen först genererar en tryckstöt (~ud) 

i porvattnet. Sedan dilaterar jorden och ett negativt porvattentryck 

uppstår. Därefter faller jorden in i en tätare lagring varvid ett resi

dualporvattentryck (~usd) kvarstår men avklingar mot det ursprungliga 

hydrostatiska porvattentrycket. Samma forskare har mätt portrycket 

vid slagning av en betonpåle med dieselhejare (Hera 45) i sand. Mätning

arna gjordes på 13 m djup 1,5 m från pålen. I Fig 3:2 visas porvatten

tryckets utveckling för enskilda slag under drivning av pålen. Förmod

ligen har pålens spets passerat mätnivån eftersom den inledande positiva 

tryckstöten saknas. Jämför med Fig 3:1 och kapitel 2.3 och 2.4. 
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Figur 3:2 Figur 3:3 

Parvattentryckets utveckling Totala portrycksutvecklingen 
under enskilda slag. under en slagserie. 
Studer och Kok (8). Studer och Kok (8). 

I Fig 3:3 är porvattentrycksutvecklingen visad för en längre tid än 

i 3:2. De upprepade transienterna ackumuleras till ett maximalt värde 

så länge slagningen pågår och avklingar därefter till den ursprungliga 

hydrostatiska nivån. 

Kok har definierat en lique faction koefficient som 

Liq = --cr I (3.11) 
0 

där ~Usd = accumulerad porvattentrycksökning 

(5 
= jungfruliga jordens effektivspänning 

Studer och Kok har sedan undersökt hur denna koefficient påverkas av 

avståndet till en detonation förorsakad av en viss mängd definierat 

sprängämne. Resultat från denna undersökning redovisas i Fig 3:4. 
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Figur 3:4 Förväntad lique faction-koefficient som funktion av avstånd 
och laddningens storlek. 

Sambandet enligt Fig 3:4 innebär att möjligheter kan finnss att uppskatta 

genererade porvattentryck från en exiteringskälla somt ex en slagen 

eller vibrodriven påle om motsvarande samband kan uppställas för pål

drivning. Anmärkningsvärt är dock att jordens sammansättning ej finns 

med i bedömningen. 

Seed et al (9) menar att samtidigt som ett portryck genereras av cyklisk 

belastning sker en samtidig avklingning av detta. De föreslog följande 

generella differentialekvation 

(3.12) 

där ~ 
at = hastigheten på portrycksgenereringen 

c a2 u 
v = portryckets avklingningseffekt

322 

Konsolideringskoefficienten cv är en jordparameter som beror av jordens 

permeabilitet och kompressionsmodul. 
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Oas (10) har omformat ekvation (3.12) till att dels gälla cylindriska 

koordinater och dels radiellt flöde. 

Sherif och Ishibashi (11) har utvecklat en beräkningsmetod som skattar 

portrycksutvecklingen i sand utsatt för dels en harmoniskt svängande 

skjuvspänning och dels för en stokastiskt svängande skjuvspänning (t 

ex jordskalv). Utan att i detalj beskriva beräkningsmetoden kan nämnas 

att för en harmoniskt svängande skjuvspänning kan tillskottet i det 

genererade porvattentrycket för varje period skrivas som 

(3.13) 

där UN-l = portrycksnivån i lastcykeln N-1 

N = antal lastcykler 

TN = maximal skjuvspänning i lastcykel N 

crN-l = medeleffektivspänningen i slutet av lastcykel N-1. 

I.Or-------.----,---~--~-~ 
-u loose Ottawa sand 
~ 
::i 
~0.8 

(lJ 
"-
::i 
V) .. 
V) .........---· 
aJ 0.6 
"- .. 
Cl. .......... 
QJ 

0 
"- ••• 

c.0.4 ......·•·•z_measured
-0 
(lJ 
N 

0 10 20 30 40 50 
number of cycles 

Figur 3:5 Jämförelse mellan beräknat och uppmätt porvattentryck, Sherif 
och Ishibashi (11). 
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I Fig 3:5 visas en jämförelse mellan en enligt ekvation (3.13) beräknad 

portrycksutveckling och en i laboratoriet uppmätt. Överensstämmelsen 

är som synes god. För fallet stokastiskt svängande skjuvspänning blir 

beräkningslogaritmen mera komplex. Bl a omfattar den parametrar som 

kornstorlek, kornform och packningsgrad hos jorden ifråga. 
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4. HALVSKALEFÖRSÖK MED INSTRUMENTERAD STÅLRÖRSPÅLE 

4.0 Allmänt 

Halvskaleförsök har utförts på två platser med olika geotekniska förhål

landen. 

Själva huvudiden bakom halvskaleförsöken var att utföra såväl statiska 

som dynamiska mätningar på pålen och utifrån dem bestämma pålarnas spets

och mantelbärförmåga och i samband därmed mätta statiska portryck runt 

pålen och dynamiska portryck vid såväl pålens spets som dess mantel. 

På så sätt skulle underlag erhållas för att bedöma huruvida skillnader 

i dynamisk och statisk bärförmåga beror på uppkomna porvattentryck e11 er 

ej. 

I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning av försöksplatser, program 

och utrustning. Dessutom redovisas resultat från de olika mätningarna. 

4.1 Försökspl atser 

4.1.1 SGI:s provfält i Linköping 

Försöksplatsen är belägen i korsningen mellan Kalmarvägen och 0laus 

Magnus väg i Linköping i institutets omedelbara närhet. Geologiskt sett 

är jordavlagringarna glaciala, finkorniga sediment med en varvig lera 

överst som övergår i finsilt och blir grovkornigare med djupet. 

En sammanställning av de geotekniska förhållandena på försöksplatsen 

har gjorts i Fig 4.1:1, som visar resultat från provtagning med kolv

provtagare och hejar-, vikt- och spetstrycksondering. 

Resultatet från provtagningen visar att överst finns ett cirka 3 m mäk

tigt lager torrskorpelera med växtrester underlagrat av 1-2 m tjockt 

varvigt lerlager med 47% vattenkvot och en skjuvhållfasthet på ca 48 

kPa. Under lerlagret finns ett cirka 10 m mäktigt lager av mjälig finmo 
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(silt) med en vattenkvot på ca 20%, utom på ca 14 m djup där vattenkvo

ten är ca 36%. Siltlagret har en skrymdensitet varierande mellan 1,9 

och 2,2 t/m3. Under siltlagret finns ett ca 4 m mäktigt moigt sandlager 

med grusinslag med en vattenkvot på 5-8% och en skrymdensitet på ca 

2,3 t/m.3 

Grundvattenståndet i bottenlagren uppmättes 80-01-14 till djupet 1,47 

m under markytan. 

Den utförda hejarsonderingen enligt metod HfA visar ett sonderingsmot

stånd på mellan 2 och 46 slag/0,2 m sjunkning. Vid ca 19 m djup ökar 

motståndet kraftigt och fast botten får anses nådd. 

Enligt (13) skulle siltlagret på mellan 5 och 15 m djup och sandlagret 

på mellan 15 och 19 m djup vara medelfast (12-35 sl/0,2 m). Två undan

tag finns, nämligen på 10,5-11,5 m djup kan jorden betraktas som fast 

(3560 sl/0,2 m) och på ca 18 m djup ett skikt som är löst (5-12 sl/0,2 

m). Mantelmotståndet varierar i nämnda skikt mellan 2 och 5 slag/0,2 

m. Om det totala hejarsonderingsmotståndet reduceras med hjälp av man

telmotståndet till spetsmotstånd skulle jorden klassas som lös med undan

tag för de ovan nämnda nivåerna som skulle reduceras till medelfast 

resp mycket lös. 

Resultat från viktsondering visar att antalet halvvarv per 0,2 m sjunk

ning varierar på 5-19 m djup mellan ca 22 och 102. Undantaget är ett 

lager kring ca 14 m djup där sonderingsmotståndet endast uppgår till 

5 halvvarv per 0,2 m sjunkning. Enligt Vägverkets Bronormer skulle jor

den med angivna motstånd klassas som i huvudsak fast lagrad (>30 hv/0,2 

m). Undantag från detta utgör förutom jorden på ovan nämnda nivå också 

kring nivåerna 5,0, 8,0 och 11,5-13,5 m djup under markytan som får 

betecknas som medelfast lagrad (>10 hv/0,2 m). 

Resultat från spetstrycksondering visar att spetsmotståndet varierar 

mellan 2 och 16 MPa i jordlagren under leran. Enligt internationell 
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praxis (14) får jorden här betraktas som i huvudsak medelfast lagrad 

(5-10 MPa). Dock är jorden på djupet 13-15 matt betrakta som löst lag

rad (2,5-3,0 MPa) och på nivåer under 15 m djup som fast lagard {10-

20 MPa). Det senare resultatet är dock osäkert eftersom sonderingsdia

grammet visar att jorden här är grusig, vilket ju också bekräftas genom 

provtagningen. 

En sammanfattning av jorden under det översta lerlagret framgår av tabell 

4.1: 1. 

Tabell 4.1:1 Skiktindelning av jorden med hänsyn till resultat från 
geotekniska undersökningar. Angivna sonderingsmotstånd 
utgöra typiska värden. 

Nivå Jordart HfA Vim TrS 
mu my sl/0,2 m hv/0,2 m MPa 

brutto 

6,0- 9,3 Mjälig finmo 20 40 7-8 
9, 5-11,5 lerig mjälig finmo 25-35 70 10-12 

11,5-14,0 lerig finmo 20 20 2-4 
14,0-18,0 grusig moig sand 15 40-60 16-20 

4.1.2 Provplatsen vid Albysjön i Fittja 

Försöken utfördes vid Albysjön ca 20 km SV om Stockholm i närheten av 

östra landfästet av den tunnelbanebro som byggdes där i början av 1970-

talet. Grundförhållandena är kända från tidigare grundundersökningar 

och omfattande provpålningar med provbelastningar (15) samt försök med 

halvskalepålar (16) har tidigare utförts på platsen. 

Jorden består av friktionsjord, huvudsakligen sand, till mer än 50 m 

djup. Sanden är lös till medelfast och fastheten ökar enligt sonderings

resultaten något med djupet. 
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Försöksplatsen ligger ca 50 m från Albysjöns strand. På våren står vat

tenytan i sjön i nivå med markytan på försöksplatsen. I april 1984 då 

försöken utfördes stod vattenytan i sjön 0,5 m under markytan intill 

pålen. Öster om försöksplatsen höjer sig markytan med en relativt brant 

slänt och övergår ca 200 m från provplatsen till berg i dagen. 

Sammanfattning av såväl provtagning som sonderingar framgår av figur 

4.1:2. 
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Figur 4.1:2 Sammanfattning av geotekniska undersökningar utförda 
vid provplatsen vid Albysjön, Fittja. 
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Försöksprogram 

De två försöksplatserna valdes bl a med tanke på dess jordartsförhållande. 

På så sätt kunde ett antal olika parametrar provas för två olika jordar. 

Tillvägagångssättet i grova drag var att provpålen drevs till en förut

betämd nivå. På denna nivå utfördes sedan såväl statisk som dynamisk 

provbelastning efter ett för alla nivåer gemensamt program. Vissa speci

ella tester utfördes på enstaka nivåer. Dessa betämdes delvis av erhållna 

resultat från föregående nivå. 

Provpålen drevs med en i nästa kapitel beskriven modellpålmaskin. Driv

ningen utfördes normalt med fallhöjden 0,3 m. Emellertid behövdes betyd

ligt högre fallhöjd vid drivningen vid provplatsen i Fittja pga falskt 

pålstopp! 

Före de nivåer där statisk provbelastning skulle utföras stoppslogs 

pålen. Detta skedde med olika fallhöjder, vanligen 0,3 och 0,7 m. Under 

stoppslagningen mättes såväl fjädring som sjunkning för de olika slag

serierna. 

Stötvågsmätning p~ pålarna utfördes såväl under drivning som vid stopp

och efterslagning. Förutom traditionell stötvågsmätning, dvs mätning 

av kraft och acceleration nära pålens topp, mättes också kraften på 

flera ställen längs pålens mantel och spets. Dessutom mättes acceleration 

och dynamiska porvattentryck i eller i närheten av pålens spets. 

I pålningens stoppslagningsskede utfördes också försök med olika slag

ningsfrekvenser, dvs olika antal slag per tidsenhet. Således utfördes 

mätningar enligt ovan för slagningsfrekvensen 1, 1/3 och 1/10 Hz (slag/s). 
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Efter stoppslagningen av pålen på en nivå utfördes statisk provbelast

ning av pålen. Detta gjordes ½-4 dygn efter själva stoppslagningsproce

duren. Provbelastningen utfördes med stegvis pålastning och varje laststeg 

varade i 16 min. Kraften i pålen mättes förutom i pålens topp också 

på de nivåer där den dynamiska kraften mättes. 

Efter den statiska provbelastningen utfördes efterslagning med stötvågs

mätning. Efterslagningen utfördes i regel med högre fallhöjd än stopp

slagningen, men mätningarna utfördes i övrigt på samma sätt som redovi

sats ovan. 

Under hela försöksperioden mättes statiska porvattentryck automatiskt. 

Porvattentryckgivarna var installerade på olika djup och avstånd från 

pålens mantelyta. Under de olika faserna i försöksserien kunde mätning 

av porvattentrycken ske med ett valbart tidsintervall mellan 1 min och 

1 timme. Olika tidsintervall användes under försöksperioden för att 

dels kunna mäta de omedelbara förändringarna vid slagning, dels kunna 

mäta porvattenövertryckens avklingning i perioder mellan slagningarna. 

4.3 Försöksutrustning 

4.3.1 Provpåle 

Provpålen utfördes av stålrör med diametern 101,6 mm och godstjockleken 
25,6 mm vilket innebär en godsarea på 1689 mm . Pålelementen var 1,5 

m långa utom det nedersta som bl a på grund av givareinstallation gjor

des 2,5 m långt. Elementen svetsades ihop allteftersom neddrivningen 

fortgick. Detta utfördes med hjälp av en fixtur för att pålen skulle 

bli rak. Pålen var avskuren i 90° vinkel mot längdaxeln. För att öka 

friktionen mellan jorden och pålens mantelyta pålimmades sand med ett 

tvåkomponents epoxylim. 
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Nedersta pålelementet var instrumenterat med olika typer av elektriska 

givare, se Fig 4.3.1:1. Således fanns två kraftgivare, en placerad 0,10 

m från den absoluta spetsen och den andra placerad 1,5 m från densamma. 

Kraftgivarna bestod i princip av 4 st aktiva trådtöjningsgivare kopplade 

i en fullbrygga. Centriskt i spetsen fanns en dynamisk portryckgivare 

placerad. Denna bestod av en piezoelektrisk tryckgivare med filter pla

cerad framför dess membran. Likadana givare var placerade i dess mantel

yta dels 0,10 dels 1,5 m från pålens spets. Vidare var en accelerometer 

placerad i anslutning till pålens spets. 

V 
I 
t 

I 
• I 

Figur 4.3.1:1 Skiss visande instrumentering av prov~ens spets.G) 
är kraftgivare (fol~öjningsgivare),~ är dynamiska 
portryckgivare och \V är accelerometer. 

En del av pålens övriga element var instrumenterade med kraftgivare 

av samma typ som i spetsen. Flertalet av dessa kraftgivare monterades 

invändigt i pålelementet. På så sätt kunde de fungera även neddrivna 

i jord. Normalkraften kunde således mätas i pålen på flera olika nivåer 
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vid såväl statisk som dynamisk belastning. Dessutom anbringades infäst

ningsanordning för accelerometrar på de pålelement som instrumente rades 

med kraftgivare, så att traditionell stötvågsmätning kunde utföras när 

dessa element var över markytan, se Fig 4.3.1:1. 

Figur 4. 3.1:2 Detaljfoto visande en del av ett pålement med utvändigt 
applicerad kraftgivare och infästningsdon för accelero
meter. Observera den pålimmade sanden på elementets man
telyta. 
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Figur 4.3.1:3 Foto visande påle med en utvändigt monterad kraftgivare 
och accelerometer. Observera den svetsade skarven i 
bildens nederkant. 

4.3.1.1 Kalibrering 

Kraftgivarna i pålen bestod av en Weathstone-brygga med fyra aktiva 

givare. Dessa givares elektriska utsignal är direkt proportionell mot 

töjningen och kompressionen av pålelementet. Om pålelementets elastici

tetsmodul är känd är också kraften eller stålpåkänningen känd enligt 

Hook 1 s lag. 

I syfte att översätta givarens elektriska utsignal direkt till kraft 

utfördes en kalibrering av samtliga pålelement med pålimmade kraftgivare. 

Härför byggdes en rigg, se Fig 4.3.1.1:1, där pålelementen kunde tryckas 

ihop med hjälp av en domkraft varvid kraften mättes med en noggrann 

kraftgivare. De elektriska signalerna från såväl de kända som okända 

kraftgivarna kalibrerades mot den mätutrustning som skulle användas 

i fält för det statiska respektive dynamiska fallet, se Fig 4.3.1.1:2. 
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Detta innebär att två kalibreringar utfördes, en för det dynamiska och 

den andra för det statiska mättillfället. Lagringen av kalibreringsdata 

skedde automatiskt i mätutrustningen och kunde sedan ritas upp med hjälp 

av en dator. Exempel på kalibreringskurva framgår av Fig 4.3.1.1:3. 

Noteras bör att kalibreringskurvan består av ca 1000 mätpunkter. 

Figur 4.3.1.1:1. Foto visande kalibreringsiigg för pålelement. 
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Figur 4.3.1.1:2 Foto visande mätutrustning för kalibrering av pålele
ment - det dynamiska fallet. 

~-------·· lSwed.ish Ceot::ech.ico.l Znst::.i t::ut::e 

FORCE (kN) 
280 

240 FALSKT PALSTDPP 
GIVARE 6 
1983-08-16 

200 
Vbr= 10 Vdc 
Af= 272 
Al= 274 mV 

160 81= 1378 mV 

F= .057 + 98.851 *V 

120 

80 

40 

0.00 .40 • 80 I. 20 I. 60 2. 00 2. 40 2. 80 
OUTPUT VOLTAGE Vdc 

sen-as■ a!/ 

Figur 4.3.1.1:3 Exempel på kalibreringsresultat av kraftgivare monte
rad på ett pålelement. 
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4.3.2 Slagningsutrustning 

För neddrivning av såväl provpåle som mothållspålar (vid provplatsen 

i Fittja) användes en pneumatiskt driven slagningsutrustning. Den är 

tidigare utvecklad vid SGI för medel från bl a BFR. Fallhöjden kan vari

eras mellan O och 1,5 m med några enkla handgrepp och hejarens massa 

kan vara 100 eller 200 kg. Drivningen kan ske automatiskt med ca 1 slag/s 

eller manuellt med önskad slagningsfrekvens. Masten består av en fack

verkskonstruktion som stöttas med tre stödben, se Fig 4.3.2:1. 

Dynan mellan påle och hejare består överst av en slaghatt av metall 

och hårt gummi och under detta ett rör som fungerar som styrning av 

en slagnacke som träddes över pålen, se Fig 4.3.2:2. Mellan slagnacke 

och dyna finns möjligheter att placera mellanlägg. 

Figur 4.3.2:1 Bild visande den tryckluftsdrivna slagningsutrustningen 
samt mothållssystemet vid SGI provfält i Linköping. 
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Figur 4.3.2:2 Foto visande hejare, dyna, slagnacke och påle. Observera 
kabelknippet som går genom slagnacke. Dessa kablar förser 
elektriska givare i pålen med matningsspänning och tran
sporterar mätsignaler tillbaka. 
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Mothålls- och provbelastningsutrustning 

Förankringen av mothållssystemet utfördes med hjälp av mothållspålar. 

Vid provplatsen i Linköping utnyttjades x-pålar från Smedjebacken-Box

holm Stål AB som hade drivits vid ett tidigare pålprojekt. Dessa pålar 

har sin spets ca 21 m-under markytan. Mothållspålarna provdrogs med 

ca 30 kN före användandet. Vid provplatsen i Fittja bestod mothållande 

pålar av dels två stålrörspålar som slagits som mothålls- och provpålar 

i ett tidigare projekt som utfördes 1969 ( ), med diametern 89 mm och 

dels två nyslagna pålar av samma dimension som provpålen. På en av dessa 

mothållspålar hade sand limmats på samma sätt som på provpålen. 

Sekundärbalkar med profilen DIP 16 monterades med skruvförband på mot

hållspålarna. På sekundärbalkarna lades en primärbalk med profilen INP 

32 och fixerades med skruvförbarid över provpålen när statisk provbelast

ning skulle ske, se Fig 4.3.3:1. 

\ 

Figur 4.3.3:l Foto visande mothållssystemet och provbelastningsutrust
ning på provplatsen i Linköping. 
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Vid de statiska provbelastningarna applicerades kraften med en hydrau

lisk domkraft som drevs med en hydraulpump som antingen kan hålla kon

stant last på pålen eller konstant nedpressningshastighet. Som referens

nivå och mätbalk för pålens nedpressning användes två stegar lagda på 

högkant sammanfogade med spann, se Fig 4.3.3:1. 

4.3.4 Portryckgivare 

Mätning av porvattentrycket i jorden runt pålen utfördes med tryckgivare 

av fabrikat Druck. Givarna bestod av en känselplatta med resistiva 

halvledarelement. Givarna monterades· i en filterförsedd spets för att 

dels mekaniskt skydda givaren och dels för att separera jordens vätske

fas. Spetsarna installerades 0,5 och 1,5 m ut från pålen på olika nivåer 

där provbelastningar hade planerats. Efterhand som pålspetsen passerade 

porvattentryckgivarna trycktes de ned till nästa mätnivå. Vid provplat

sen i Fittja placerades dessutom givare 1,0 m ut från pålens mantelyta. 

4.3.5 Mätsystem 

Två olika huvudmätsystem användes - ett statiskt och ett dynamiskt. 

"Hjärnan" i det statiska bestod av datalogger typ Orion och i det dyna

miska av digitalt minnesoscilloskåp och mätbandspelare. Till båda utrust

ningarna anslöts en mätdator, HP-85, för lagring och bearbetning av 

mätdata. Innan mätsignalerna nådde mätutrustningen passerade de förstär

kare och strömförsörjningsaggregat, se figur 4.3.5:2. 

I mätsystemen ingår givare enligt figur 4.3.5:2. Vissa givare användes 

både i det statiska och dynamiska mätsystemet. 

De dynamiska mätningar som utfördes under drivning av provpålen var: 

stötvåg på olika nivåer i pålen, acceleration i pålens topp och botten 

samt momentana porvattentryck i tre punkter på pålen. 
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Stötvågor mättes medelst folietöjningsgivare kopplade i fullbrygga på 

så sätt att snedbelastnings- och temperatureffekter reducerades. Förutom 

vid spetsen instrumenterades pålen på ytterligare 4-6 nivåer. Kraftgi

varna fungerade vid såväl statisk provbelastning som vid slagning. Vid 

dynamisk belastning användes bryggförstärkare typ Vishays. 

Acceleration mättes 1,25 m från pålens topp och vid pålens spets. I 

toppen bildades medelvärdet från två accelerometrar. 

Dynamiska porvattentryck mättes i pålens spets, på manteln ca 0,1 m 

från spetsen och ca 1,5 m från spetsen. Dessa givare var av fabrikatet 

PCB med beteckningen 101 AD4. De monterades på pålen och försågs med 

ett mekaniskt filter av rostfritt dubbelt stålnät för att separera vat

ten från jord. 

Statiska mätningar omfattades av statisk provbelastning och mätning 

av porvattentryck (tryckgivare av typ Druck) runt pålen såväl vid driv

ning som statisk provbelastning. 

Figur 4.3.5:1 Mätutrustning på plats i fält. 
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MÄTSYSTEM FÖR DYN - MÄTSYSTEM FÖR STATISKA 
AMISKA MÄTNINGAR MÄTNINGAR 

DIGITALT 
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Figur 4.3.5:2 Schematisk figur över mätsystemen för dynamiska och sta

tiska mätningar. 
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4.4 Resultat från pålslagning 

4.4.1 Allmänt 

Vid båda försöksplatserna drevs provpålen och vid försöksplatsen i Fittja 

också mothållspålar med den i avsnitt 4.3 beskrivna pneumatiskt drivna 

modellpålmaskinen. Hejarvikten var vid all slagning på provpålen 2 kN. 

I de olika typerna av slagningsförsök utfördes slagräkning och registre

ring av fjädrings- och sjunkningsdata. En slagserie vid försöken bestod 

oftast av 10-11 slag men även andra slagtal i serierna förekom. 

4.4.2 Provplatsen i Linköping 

Vid provplatsen bestod jorden överst av 5-6 m torrskorpelera och lera. 

Genom detta lager utfördes en förborrning varför de första slagningsre

sultaten erhålls först när pålspetsen var på djupet ca 5,2 m under mark

ytan. I figur 4.4.2:1 redovisas slagningsdata från alla slagningsförsök 

vid provplatsen. 

Av figuren framgår att fallhöjden under försökens gång har varierats 

mellan 0,15 och 0,8 m. Fallhöjden 0,15 m användes endast i några inle

dande slagserier. Fallhöjderna 0,32, 0,60 och 0,80 användes normalt 

vid drivning och stoppslagning av pålen inför provbelastning. Vid efter

slagning efter statisk provbelastning användes fallhöjderna 0,6 och 

0,8 m. 
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Figur 4.4.2:2 Teoretisk anslagshastighet vid olika verkningsgrader 
som funktion av inställd fallhöjd. 

Fallhejaren var konstruerad ~å att fallhöjden gick att ställa in exakt 

och var repeterbar vid automatisk slagning. I figur 4.4.2:2 har teore

tisk anslagshastighet för olika verkningsgrader hos hejare-slagdyna

systemet uppritats som funktion av fallhöjden. Den använda ekvationen 

är 

v = \/ k 2 gh 4.2.2:1 

där v = anslagshastighet 

k = verkningsgrad 

h = fall höjd 

Av figuren framgår att den vid försöken normalt använda fallhöjden 0,32, 

0,6 och 0,8 m/s motsvaras av en anslagshastighet vid 80% verkningsgrad 

av 2,24, 3,07 resp 3,54 m/s. 
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En studie av pålslagningsdiagrammet Fig 4.4.2:1 visar att sjunkningen 

ökar med ökad fallhöjd. Ingen vidare utvärdering görs av detta förhål

lande eftersom situationerna med samma fallhöjd ej är helt jämförbara, 

bl a beroende på stillestånd i drivni~gen vid byte av fallhöjd. 

I ett senare avsnitt redovisas en jämförelse mellan teoretisk och upp

mätt anslagshastighet. Bl a för att visa hejarens verkningsgrad. 

Av Fig 4.4.2:l framgår också hur många slag som använts i respektive 

slagserie. Normalt har slagserierna omfattat ca 10 slag men även 20-30 

och ännu fler har använts i vissa rena drivningssituationer. 

Sjunkningen, dvs hur stor den permanenta inträngningen av pålen är i 

jorden uttryckt i mm/slag framgår också av Fig 4.4.2:1. Det framgår 

bl a att under drivningsfaserna med konstant fallhöjd, tex mellan spets

nivåerna 9,60 och 10,35 eller 12,63 till 13,10 m under markytan, minskar 

sjunkningsvärdet allteftersom drivningen fortskrider. Detta gäller alla 

drivningssituationer mellan två olika statiska provbelastningar. Det 

visar sig också att sjunkningen per slag räknat är avsevärt mycket större 

vid efterslagning efter statisk provbelastning än vid stoppslagningen 

före densamma. Detta förhållande framgår tydligt av tabell 4.4.2:1, 

där medelvärdena över hela slagserier redovisas. Tabellen visar att 

sjunkningen i alla fall utom ett var större vid efterslagning än vid 

stoppslagning. Avvikelsen i situation X beror på att endast en slagserie 

slogs mellan provbelastning IX och X och därför har efterslagningen 

för situation IX också fått gälla som sto~pslagning i situation X. Vid 

en granskning av sjunkningen för enskilda slag i slagserien visar det 

sig att varje slag genererar samma sjunkning utom i ett fall, nämligen 

situation V där sjunkningen för första slaget vid efterslagning var 

16 mm. 
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TABELL 4.4.2:l Jämförelse mellan stoppslagning och efterslagning. Vär
dena är medelvärden över en hel slagserie. 

Sjunkning rrm/slag 

Situation Djup (m) Stopps lagning Efterslagning 

V 7, 54-7, 77 10,0 13, 1 

VI 8,95-9,34 9,1 10, 5 

VII 10,40-10,75 7,6 11,7 

VIII 11,96-12,45 7,1 12,6 

IX 13,52-13,75 9,1 9,6 

X 13,75-13,87 9,6 8,8 

Pålens fjädring, dvs den elastiska (återgående) deformation som pålen 

erhåller för varje slag, är relativt konstant mot djupet. Fallhöjdens 

storlek påverkar fjädringen men något beroende av djupet går ej att 

utläsa. På nivån 13,0 m och därunder intog fjädringen låga värden vilket 

beror på att jorden på dessa nivåer är löst lagrad. 
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4.4.3 Provplatsen vid Fittja 

I detta avsnitt redovisas resultat från slagning av provpåle och mot

hållspålar vid försöksplatsen i Fittja. Provpålen var densamma som an

vändes vid provplatsen i Linköping, dvs bl a med sand pålimmad på manteln 

för att öka råheten. Samma sak gällde en mothållspåle, medan den andra 

slagna mothållspålen hade en relativt sett slät mantelyta, stålytan. 

SLAGN JNGSO JAGRAM OBJEKT: FALSKT PALSTOPP 

PÅLE M3 slät SLAGEN: 840404 Stålt-Örspåla 
0=101. 6*5. 6 mm 

• 6 • 4 • 2 3 0 2 0 I 0 2000 4000 6000 

Sm 

!Om 

!Sm 

SlMIA SI.AG 4518 

• 6 • 4 • 2 3 0 200 I 0 2000 4000 6000 
FALLHÖJD M ANTAL SLAG/. 2m SJUNKNJNG SUMMA SLAG 

HEJARE: • 2 TON FR JTT FALL 

PÅLE: Mathål !spåle FJTTJA STATENS GEOTEkNISKA INSTITUT 

Figur 4.4.3:1 Slagningsdiagram från drivning av mothållspåle M4 vid 
försöksplatsen i Fittja. Pålens mantelyta var slät. 
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I Fig 4.4:3:1 redovisas slagningsdiagram för mothållspåle nr 4. Denna 

påle hade slät mantelyta och kunde drivas utan problem till avsett djup 

med fallhöjden 0,5 m och hejarvikten 200 kN. Av figuren framgår att 

antal slag per 0,2 m ökar från ca 10 slag/0,2 m någon meter under markytan 

till ca 130 slag/0,2 m ca 15 m under markytan där ett uppehåll över 

natten gjordes. Därefter är slagantalet konstant eller minskande. Totalt 

erfordrades 4518 slag för att få ner pålen till 18,34 m under markytan. 

I Fig 4.4.3:2 redovisas slagningsdiagram för en mothållspåle med rå 

mantelyta. Denna påle kunde endast drivas till 9,26 m under markytan, 

trots att fallhöjden mot slutet ökades från 0,5 m till 0,8 m. Totalt 

erfordrades 4519 slag för denna neddrivning. 

SLAGN INGSDI AGRAM OBJEKT, FALSKT PALSTOPP 

PALE M3 rå SLAGEN, 840402 

• 6 • 4 •. 3 0 2 0 1 0 2000 4000 6000 

5m 

!Om 

!Sm 

36 □ I 260 I 160 I 
FALLHOJO M ANTAL SLAG/. 2m SJUNKNING SUMMA SLAG 

HEJARE:. 2 TON FRITT FALL 

PALE, Mathålls påle FITUA STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Figur 4.4.3:2 Slagningsdiagram från drivningen av mothållspåle M3 i 
Fittja. Pålens mantelyta var rå. 



66. 

Jämförelse mellan slagningsdiagrammen från de båda mothållspålarna visar 

att den råa pålens motstånd successivt ökar medan slagningsmotståndet 

för den släta pålen ökar ned till en viss nivå för att därefter bli 

konstant eller minska. 

Mothållspålarna M3 och M4 bestod, som ovan nämnts, av 1,5 m rörelement 

som skarvades medelst svetsning. Före och efter varje skarvning utfördes 

en sjunknings- och fjädringsmätning för en serie på ca 10 slag. I Fig 

4.4.3:3 visas resultatet från sjunkningsmätningarna för de båda mothålls

pålarna före och efter skarvning. 
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Figur 4.4.3:3 Resultat från sjunkningsmätning för rå och slät påle 
före och efter skarvning. 
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Figuren visar att sjunkningen för den släta pålen genomgående är större 

än för den råa. Det synes också vara nära nog en konstant skillnad i 

sjunkningsvärden på de nivåer där resultaten är jämförbara. Vidare framgår 

att efter ca 11,5 m blir sjunkningen för den släta pålen nästan konstant 

med djupet. Det framgår också att sjunkningen för den råa pålen alltid 

är mindre efter skarvningen än före. För den släta pålen är sjunkningen 

ibland större och ibland mindre före jämfört med efter skarvningen. 

I Fig 4.4.3:4 redovisas slagningsdata för provpålen vid försöksplatsen 

Fittja. 

Av figuren framgår att fallhöjderna 0,5, 0,8 och 1,2 m har använts vid 

drivning, stoppslagning och efterslagning av provpålen. Ökning av fall

höjden till 1,2 m var nödvändig för att överhuvud kunna driva pålen 

vidare. 

Antal slag i varje slagserie framgår också av figurens mittendel. Obser

~era att utöver dessa slagserier har drivning av pålen utförts med ett 

stort antal slag. De visade slagserierna på vanligen 10-20 slag är sådana 

som registrerats vid stopp- och efterslagning. 

Sjunkningsdiagrammet i Fig 4.4.3:4 visar att provpålen inte har fun

gerat på samma sätt som den råa mothållspålen, dvs med starkt avtagande 

sjunkningsvärde mot djupet. Orsakerna till detta är främst att provpålen 

har drivits med olika och större fallhöjder och att uppehåll har gjorts 

i drivningen, ibland i flera dygn på grund av tex statisk provbelast

ning. Det senare har också inneburit att pålen har pressats ned ca 0,1 

m. Därvid har den packade jorden framför pålen åtminstone delvis penetrerats. 
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Figur 4.4.3:4. Slagningsdata för provpålen vid försöksplatsen i Fittja. Antal slag= antal slag/slagserie. 
Sjunkning = sjunkning/slag. Fjädring i mm. 
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Något klart samband mellan djup och uppmätt fjädring har ej erhållits, 

även om tendensen är att fjädringen blir större med ökande djup. 

Sjunkningsvärdena före och efter statisk provbelastning framgår av Tabell 

4.4.3:1. 

TABELL 4.4.3:1 Uppmätt sjun kni ng vid stopp- respektive efterslagning. 

Sjunkning rrm/slag 
Provbelastning Djup Stopps lagning Efterslagning 

nr rrm rrm 

PB 1 5,70-6,00 7,3 9,1 
PB 2 7,58-7 ,65 5,0 4,4 
PB 3 8,85-8,92 1,2 2,7 
PB 4 10 ,34-10 ,43 2,0 5,0 
PB 5 10,60-10,76 2,7 4,0 

Tabellen visar att med ett undantag var sjunkningen större vid efterslag

ning än vid stoppslagning före den statiska provbelastningen. Detta 

kan inte enbart förklaras av att det packade jordlagret framför spetsen 

delvis penetreras vid den statiska provbelastningen eftersom den huvud

sakliga bärförmågan hos pålen erhålls längs dess mantel. 
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Resultat från dynamisk provbelastning 

4.5.0 Allmänt 

Under det senaste årtiondet har en stor utveckling skett inom området 

stötvågsmätning på pålar tack vare utvecklingen på elektronik- och dator

området. Idag är denna typ av mätning och analys vanlig vid bestämning 

av pålars bärförmåga och integritet. 

Det vanligaste tillvägagångssättet är idag att kraft- och accelerations

förloppen mäts nära pålens topp under slagning. Accelerationen integreras 

för att erhålla pålens hastighetsförlopp. Exempel på resultat från sådan 

en stötvågsmätning framgår av Fig 4.5.0:1. 

PB5:5 F 840419 
BLOW NO. 5 09-N0V-86 

M /?AFT 

300. 7 For Med 
KN i Med----- VelI 

' ... 
\.150. ~ 
' \ 

! \ 
\ 
\• r,I ,,.. \ 

meec.({),, ' 
j.0 1 s ----~e· 7 8 L/C't /',..,.~ 

T.Z;O''--------✓ 

-150. 

Figur 4.5.0:1 Exempel på resultat från stötvågsmätning på provpålen 
vid försöksplatsen i Fittja. 

Vid stötvågsrnätning på pålar är det alltid av största vikt att välja 

rätt tidpunkt när mätningarna skall utföras i förhållande till pålens 

installation. Det har nämligen visat sig att åtminstone för friktions-
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pålar i finkorniga jordar sker en tillväxt av pålens bärförmåga med 

tiden efter installation. Detta problem har uppmärksammats först under 

senare år och forskning pågår för att klargöra omfattningen härav. Detta 

förhållande var ingen självklarhet när detta projekt utfördes. 

För att studera skillnaderna i bärförmåga har i detta projekt stötvågs

mätningar utförts såväl vid stoppslagning, dvs i slutet av drivningen 

före en statisk provbelastning, som vid efterslagning, dvs första slag

ning efter den statiska provbelastningen. 

Ett annat problem vid stötvågsmätning är att på ett riktigt sätt utföra 

accelerationsmätningar på stålpålar. Tekniken är i Sverige utvecklad 

för betongpålar men i fallet med stålpålar är stötförloppen mycket snab

bare, dvs det ställs större krav på accelerometrarnas frekvensomfång 

och tvärkänslighet. Ofta får accelerationsförloppet i efterhand justeras 

med hänsyn till kända randeffekter, tex att hastigheten skall vara 

lika med noll när stötvågen helt har avklingat. Det har visat sig att 

resultaten vid den efterföljande analysen helt äventyras av dåligt ut

förda accelerationsmätningar. 

Ett tredje problem vid stötvågsmätning på pålar är förenat med analysen. 

Det gäller här att kunna ansätta relevanta värden på ett antal jordpara

metrar så att analyserna ger riktiga och homogena resultat. Med det 

senaste menas att tex jordparametervärdet bör vara detsamma för alla 

analyser av pålar i samma jord vid i övrigt likartade förhållanden. 

De analyser som utförs på stötvågsmätningar är framför allt av två slag, 

nämligen enkel och avancerad analys. Båda metoderna är i detalj beskrivna 

i (18). Den enkla analys som ofta utförs direkt i fält med hjälp av 

mikrodatorer eller Pile Driving Analyser (PDA) är den s k CASE-metoden. 

Denna metod lämpar sig bäst för i huvudsak spetsbärande pålar eller 

då analysmetoden kan kalibreras med tex statisk provbelastning eller 

kvalificerade dynamiska analyser. Idag utförs dock denna typ av analys 

ofta som enda metod vid bestämning av friktionspålars bärförmåga. Exem

pel på resultat från denna typ av analys framgår av Fig 4.5.0:2. 
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RESULTAT AV ST!JTVÅGSMXTNJNG PÅ PÅLE 
/JtFÖrd aY ~ C..Ott>lrniolra lnotlwt FALSKT PÄLSTDPPFå- SCI 

KRAFT kN LINK/JPING 

200 ---F 1983-D9-D5 
- - - - Y+Z PÄLE NR , PB X EFTERSL. 

PÄLTYP I STÄLR!JRSPÄLE A • O. 001989 
PÄLKRAN I NOOl:LLHEJARE 
HEJARTYP I FALLHEJARE Cl • 200 kg 
DYNA I KONV. 

NÄTLXNGO • 14. 75 m 
LÄNGD l JORD • 15 m 
FALLHOJO • 0. 6 m 

Fi • 119 kN Fr • 16 kN 
KRAFT kN Vi • 1. 35 m/s Vr • • 22 m/s 

Z • 81. 1 kNs/m 
2•L/c • 5. 72 111S 

200 --- Rs Je• □• 20 
- - - - Rs Jc•0.50 

CASE I Je• 0.20 
Tl•ö.5mS 
Rtot; • 110 kN 
'Rst;ot;' • 97 kN 

Je• 0.50 

-so 
8 12 16 20 24 28 

TIO mS 

TJ•ö.5111S 
Rt;ot; • 110 kN 
'Rst;at' • 76 lrN 

Fi'-93, J-2 

Figur 4.5.0:2 Exempel på resutlat av enkel analys av stötvågsmätning. 

Den avancerade analysen kräver stora minnesutrymmen och stor beräknings

kapacitet och utförs därför idag i person- eller minidatorer. Oftast 

görs analysen enligt den s k CAPWAP-metoden, vilket är en iterativ metod 

som genom att ansätta jordparametar såsom dämpningsfaktorer, quake samt 

mantel- och spetsbärförmåga utför en beräkning av kraftförloppet i pålen 

utifrån accelerationsmätningarna. Detta jämförs successivt med det upp

mätta kraftförloppet. Vid överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt 

kraft anses den statiska bärförmågan bestämd. Exempel på resultat från 

en sådan analys framgår av figurerna 4.5.0:3 och 4.5.0:4. 
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CAPWAPC (12-84) - SGI SWEDISH ROAD BOARD 
P84 EFTERSLAGNING 840419 
BLOII NO. 1 03--07-68 
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Figur 4.5.0:3 Exempel på resultat från analys av statisk bärförmåga 
utifrån stötvågsmätning med CAPWAP-metoden från efter
slagning vid provbelastning 4 i Fittja. 

I Fig 4.5.0:3 visas exempel på resultat från utvärdering av stötvågs

mätning med CAPWAP-metoden. Det översta diagrammet visar överensstämmel

sen mellan beräknad och mätt kraftkurva och diagrammet därunder visar 

på motsvarande sätt hastighetsförloppen vid den sista iterationen i 

analysen. De nedersta diagrammen visar dels kraftfördelning längs pålens 

mantel och spets enligt det sista analyssteget, dels det beräknade sta

tiska kraft-deformationssambandet för den aktuella pålen. 

I Fig 4.5.0:4 visas också resultat från CAPWAP-analys. I översta dia

grammet visas det beräknade kraftförloppet i pålen på olika djup. I 

det mellersta diagrammet visas motsvarande hastighetsförlopp och av 

det nedersta diagrammet framgår pålens förskjutning på olika djup under 

markytan. 



74. 

CAPWAPC (12-84) - SGI SWEDISH ROAD BOARD 
PB4 EFTERSLAGNING 840419 
BLOW NO. 1 03-07-88 
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Figur 4.5.0:4 Exempel på beräknade kraft-, hastighets- och förskjut
ningsförlopp i pålen på olika djup under markytan från 
efterslagning vid provbelastning 4 i Fittja. 
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4.5.1 Provplatsen i Linköping 

Vid den första provplatsen i Linköping utfördes mätning av stötvågor 

på pålen såväl före som efter de statiska provbelastningarna. Emeller

tid har av olika orsaker, tex imperfektioner i mätsystemet endast ett 

fåtal av dessa mätningar kunnat analyseras . Detta innebär att analyser 

med avseende på statisk bärförmåga enligt CAPWAP ej kunnat utföras enligt 

planerna men de resultat som erhållits redovisas nedan, Tabell 4.5.1:1. 

Tabell 4.5.1:1 Resultat från beräkning av statisk bärförmåga enligt 
CAPWAP-metoden från stötvågsmätning. 

Prov-
bel. 
nr 

Före/ Längd 
efter- u my 
slag (m) 

Sjunkn Fall h Bärförmåga ( kN) Dämpning 
Tot Man- Spets Man- Spets 

(mm) (m) tel tel 

011;1 ke 
Man- Spets 
tel 

PB VII 
PB VIII 
PB IX 
PB X 

E 
F 
F 
E 

10 ,75 
12,25 
13, 7 5 
14 ,7 5 

12,5 
7,1 
9,1 
8,8 

54 
20 
24 
55 

14 
11 
16 
54 

40 
9 
8 
1 

0,35 
0,12 
0,60 
0,46 

0, 10 
0,52 
0,01 
0,20 

6,0 
2,5 
2,5 
2,5 

4,0 
7,0 
2,5 
2,5 

Tabellen visar att den beräknade totala bärförmågan enligt slagning 

efter provbelastning PB VII är 54 kN varav 14 kN tas upp av pålens man

telyta och 40 ton vid dess spets. Efterslagning vid provbelastning PB 

X visar att pålens beräknade bärförmåga är 55 kN varav 54 kN bärs av 

dess mantel och nästan ingenting, 1 kN, av dess spets. Dessa skillnader 

i spetslast mellan de två provningarna kan förklaras av de olika jord

lager som spetsen befinner sig i. Vid beräkningarna har dämpningsfakto

rerna för pålens mantel ·satts till 0,35 ä 0,36 och för dess spets till 

0,10 ä 0,20. Quakevärdena har för pålens mantel satts till mellan 2,5 

och 6 mm och för dess spets till mellan 2,5 och 4 mm. 
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4.5.2 Provplatsen i Fittja 

Vid provplatsen i Fittja utfördes stötvågsmätning i princip vid all 

slagning av provpålen. Emellertid har analyser av den dynamiska bärför

mågan begränsats till dels förhållandena vid stoppslagning av pålen 

före statisk provbelastning dels förhållandena efter densamma. På så 

sätt har den dynamiska bärförmågan uppmätts för alla de situationer. 

som redovisas i följande avsnitt av detta kapitel. 

I Tabell 4.5.2:1 redovisas de parametervärden som givit den bästa anpass

ningen av det beräknade kraftförloppet till de uppmätta enligt CAPWAP

metoden. Således redovisas förutom kraften på pålens mantel och spets 

också de ansatta dämpnings och Quakevärdena på pålens spets och mantel. 

Tabell 4.5.2:1 Resultat erhållna vid beräkning av statisk bärförmåga 
ur CAPWAP-metoden från stötvågsmätning. 

Prov- Stpsl/ Djup Fa1lh. ·Bär~örmåga (kN) Dämpning Quake 
belastn. eftsl u my Total Man-Spets Man- Spets Man- Spets 
Nr (m) (m) tel tel tel 

PB 1 stpsl 5,85 0,8 70 2 68 0,30 0,20 8,0 8,0 
eftsl 5,93 0,8 55 55 0 0,49 0 ,10 o, 2,5 

PB 2 stpsl 7,60 0,8 70 68 2 0,67 0,5 1,0 2,5 
eftsl 7,65 0,8 70 55 15 0,66 0,28 5,5 5,0 

PB 3 stpsl 8,84 0,8 110 108 2 1,3 0,7 2,5 2,5 
eftsl 8,92 0,8 73 60 13 0,85 0,32 2,5 2,5 

PB 4 stpsl 10,35 1,2 100 90 10 1,80 1,18 1,0 1,5 
eftsl 10,43 1,2 90 87 3 1,36 0,4 2,5 2,5 

PB 5 stpsl 10,60 1,2 130 118 12 1,50 0,66 1,5 1,5 
eftsl 10,76 1,2 100 99 1 1,25 0,5 2,5 2,5 

Av tabellen framgår förutom provbelastningsnummer vilken typ av slag-

ning som utförts. Således anges om mätningar från en stoppslagning (stpsl) 

eller en efterslagning (eftsl) som analyserats. Vidare framgår av tabel

leh att den statiska bärförmågan varierar mellan 55 och 130 kN.- Pålarna 

är i huvudsak mantelbärande, 2 och 118 kN, medan den beräknade spetslas

ten är mellan O och 68 kN. Orsaken till olikheterna i bärförmåga kan 
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vara att provpålen i detta läge var kort och förborrning hade gjorts 

till ca 3,0 m. Dessutom visar stötvågsmätningen att pålen har studsat 

upp så att ett mellanrum har funnits mellan pålens spets och jorden 

när slaget inträffade. Ett annat resultat som framgår av tabellen är 

att pålens beräknade bärförmåga analyserad från stoppslagning alltid 

är större än den som beräknats från mätningar utförda vid efterslagning. 
Vidare gäller att mantellasten och att spetslasten normalt minskar mel-

lan stopp-och efterslagning. 

Analys av slagning efter provbelastning PB 2 och PB 5, som utfördes 

när pålen varit installerad 67 resp 112 timmar, visar vad det gäller 

PB 2 att bärförmågan är densamma som vid stoppslagning medan för PB 

5 situationen är densamma som för övriga situationer, dvs beräknad bär

förmåga är lägre vid efterslagning än vid stoppslagning. 

De dämpningsfaktorer som har ansatts pålens mantelmotstånd varierar 

mellan 0,30 och 1,80. Trenden är att den ökar med djupet och är större 

vid stoppslagning än vid efterslagning. Motsvarande dämpningsfaktor 

som ansatts för pålens spets är mellan 0,10 och 1,18. Även denna ökar 

med djupet med något undantag och är större vid analys av stoppslagning 

än vid efterslagning. 
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4.6 Resultat från statisk provbelastning 

4.6.1 Allmänt 

Vid de båda provplatserna utfördes statiska provbelastningar av prov

pålen på olika djup under markytan. Sålunda utfördes sex provbelast

ningar i Linköping och fem vid provplatsen i Fittja. 

Vid de statiska provbelastningarna mättes normalkraften förutom i pålens 

topp och spets också på upp till fyra andra nivåer i pålen i jorden. 

Härför användes samma givare som vid de dynamiska mätningarna av kraften 

i pålen under stopp- och-efterslagning. Vidare mättes pålens förskjut

ning i påltoppen under den statiska provbelastningen. 

Resultatet från provbelastningarna redvisas för samtliga provbelastningar 

i två typer av diagram. Exempel på första typen framgår av Fig 4.6.1:1. 

STATISK PROVBELASTNING, falskt pålstopp 
KRAFT-DEFORMATION OCH KRAFT-KRYPNING 
SITUATION: PB4 FITTJA 840419 Spetsnivå• 10.38 111 u IIIY. 
DATUM: 840419 

KRAFT, kN 
32 48 64 80 96 112 

10 

20 2 

30 

660 

7 

ao--------------•i_""'_~_u_~_M,_, a 

Figur 4.6.1:1 Exempel på kraft-förskjutningsdiagram från statisk prov
belastning av provpåle vid provbelastning 4 i Fittja. 
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I figuren visas exempel på uppritning av kraft-deformation och kraft

krypning för provpålen i Fittja. I figuren visas också kraften på olika 

nivåer i pålen som funktion av förskjutningen. Det andra sättet att 

redovisa resultat från prbvbelastning framgår av Fig 4.6.1:2. 

STATISK PAOVBELASTNING, falskt pålstopp
KAAFTFÖADELNING I PÅLEN MOT DJUPET 
SITUATION: PB4 FITTJA 8404i9spetsnivå• 10:38 m u m~• kN 
0 16 32 46 64 80 96 112 

0 .---....-.........-.-...---,,---,-,..-,-,,...,.--,,---n---,-T",'"--,-,.--,---, 

>, 
e 
~4~+---lf---l--t-f--f---~----+--+--1r-
e 

~ 
0 5f--~-l-f--fl----l-::ft-77'!---t----+---t-------lr--

Figur 4.6.1:2. Exempel på normalkraften i provpålen som funktion av 
djupet. Exemplet härrör från provplatsen i Fittja. 

Figuren visar exempel på normalkraften i pålen som funktion av djupet 

för varje laststeg i provbelastningen. I varje laststeg redovisas samt

liga avlästa. 

Provbelastningsresultaten kan utvärderas med avseende på brottbärförmåga 

enligt rekommendationerna i (17), dvs den last för vilken pålhuvudet 

har erhållit sättningen 0 8 i mm enligt följande formel. 
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D PL 4.6.1:10 B = 20 + 20 + AE 

där D = pålens diameter i mm 

PL = pålens elastiska sammanpressning för aktuell last. 
AE 

Termen som beskriver pålens statiska hoptryckning är i detta fall för

sumbar, vilket innebär att aktuell brottlast för samtliga provbelast

ningar bestäms vid deformationen 20 + 100/20 = 25 mm. Vid denna brott

deformation har också normalkraften i pålen på olika nivåer utvärderats. 

Kryplasten har bestämts som det lastvärde där last-krypdeformations

sambandet har minsta krökningsradie. Krypdeformationen är framräknad 

som skillnaden mellan deformationsvärdena vid 16 respektive 8 minuter 

varaktighet i varje laststeg. 

Ett tredje brottkriterium som använts är det sk slutvärdet (eng ultimate). 

Det är det värde där krypdeformationen är så stor att lasten med svårig

het kunnat hållas konstant, dvs det motsvaras oftast av lastvärdet från 

sista laststeget i varje provbelastning. 

4.6.2 Provplatsen i Linköping 

Vid denna provplats utfördes sex provbelastningar på olika nivåer i 

jorden. I Tabell 4.6.2:1 redovisas allmänna fakta om provbelastningarna 

vid provplatsen i Linköping. 



81. 

Tabell 4.6.2:1 Utförda provbelastningar vid provplatsen i Linköping. 

Provbelastning Djup Datum Tid från stoppet 
mu my Timmar 

V 7,75 830826 16 
VI 9,25 830829 66 
VII 10,75 830830 19 
VIII 12,25 830901 14 
IX 123,65 830902 16 
X 13,87 830905 64 

Av tabellen framgår bl a att provbelastning normalt utfördes 14-19 tim

mar efter stoppslagning men i två fall utfördes provbelastning 64-66 

timmar efter stoppslagning. Avsikten med denna tidsutdräkt var att se 

om pålens bärförmåga förändrades med tiden. 

I Fig 4.6.2:1 har en sammanställning gjorts av samtliga provbelastningar 

vid provplatsen i Linköping. I figuren redovisas kraft-förskjutningsför

lopp genom att både första och sista mätningen i varje laststeg för 

pålhuvudets sjunkning har inritats. Vidare har det aktuella brottkrite

riet vid 25 mm förskjutning redovisats. 
KRAFT ( kN) 
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Figur 4.6.2:1 Sammanställning av resultat från statiska provbelastningar 
vid försöksplatsen i Linköping. 
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Av figuren framgår att krypningen är påtagligt stor i många laststeg 

och att någon provbelastning har omfattat för få laststeg. Provbelast

ningarna VIII, IX och X visar att jordbrottet sker plötsligt medan det 

för de övriga inte finns någon distinkt brottpunkt utan jorden är defor

mationshårdnande. Den inledande provbelastningen nr V utfördes främst 

i syfte att prova utrustning och mätprogram och har därför inte drivits 

så långt att aktuell brottdeformation uppfyllts. 

Tabell 4.6.2:1 Resultat från provbelastning av pålar vid provplatsen 

i Linköping. 

Provbe- Djup Brott- Brottlast kN Spets Mantel 
lastn mu my deform. ekv kryp slut- kN kN 
nr mm 4.6.1:1 värde 

V 7,75 25 15,61) 5,0 11,11) 4,51) 
VI 9,25 25 24,5 7,0 37,6 12,5 12,0 
VII 10 ,75 25 31,5 11,5 46,1 19,5 12,0 
VIII 12,25 25 19,5 12,0 24,3 7,6 11,9 
IX 13,65 25 25,5 18 ,5 25,5 10, 1 15,4 
X 13,87 25 29,4 21,5 29,4 6,3 23,1 

l) extrapolerat värde 

Av tabellen framgår att brottlaster utvärderade från deformationskrite

riet enligt ekvation 4.6.1:1 är mellan 15,6 och 31,5 kN. Observera att 

det lägsta värdet som erhållits vid provbelastning nr V är extrapolerat. 

Utvärderas däremot brottlasten från krypkriteriet, dvs där kraft-kryp

deformationssambandet har minsta krökningsradie erhålls kryplaster på 

mellan 5,0 och 21,5 kN. Förhållandet mellan kryplast och brottlast enligt 

ekvation 4.6.1:1 är mellan 0,29 och 0,73, där det lägre värdet i princip 

gäller för de tre första och det högre för de tre sista provbelastning

arna. 
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Det tredje brottkriteriet som använts, det sk slutvärdet, ger brott

laster på mellan 24,3 och 46,0 kN. 

Av tabell 4.6.2:1 framgår också fördelningen av brottlasten enligt de

formationskriteriet mellan pålens spets och mantel. Spetsens brottvärde 

är relativt sett högre för de djupare jordlagren. Detta överensstämmer 

väl med jordens lagringsförhållanden, se tabell 4.1:1. Vidare kan man 

se en tendens till att när pålen fått växa fast i ca 3 dygn ökar mantel

bärförmågan i förhållande till spetslasten. 

En utvärdering av normalkraften i pålen på olika mätnivåer redovisas 

i Fig 4.6.2:2, där normalkraften, utvärderats vid brottkriteriet 25. 

Härigenom erhålls en samlad bild av kraftfördelningen i pålen vid de 

olika provbelastningarna. 

NORMALKRAFT I PÅLEN ( kN ) 
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Figur 4.6.2:2 Normalkraften i pålen för provbelastningarna i Linköping 
på olika djup hos pålspetsen. 
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I figuren anges också de olika jordlagren runt pålen. I de fall ingen 

mätning av kraften på 5,0 m djup finns har antagits att pålen ej tar 

någon last över denna nivå eftersom förborrning utfördes genom torr

skorpan innan pålen installerades. Figuren visar att fördelningen av 

last längs pålens mantel är nära lika mellan de olika försöken. I medel-

tal var mantelbärförmågan från 5,0 m djup till pålens spets mellan 1,63-2,09 

kN/m (5,24-6,72 kPa) för försöken som utförts 14-19 timmar efter stopp

slagning och 2,60-2,82 kN/m (8,36-9,06 kPa) för de försök där motsvarande 

tidsrymd var 64-66 timmar. Detta innebär att tillväxten av pålens mantel

bärförmåga i medeltal var 2,73 kPa från provbelastning utförd dagen 

efter stoppslagning till provning utförd ca 2,5 dygn därefter. 
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4.6.3 Provplatsen vid Fittja 

Vid denna provplats genomfördes totalt fem provbelastningar av provpå

len på olika djup i jorden. Med hänsyn till att pålen endast kunde dri

vas med stor svårighet reducerades det ursprungliga provningsprogrammet 

framför allt med avseende på vilka djup de statiska provbelastningarna 

skulle utföras. I tabell 4.6.3:1 redovisas allmänna fakta om de statiska 

provbelastningarna. 

Tabell 4.6.3:1. Allmänna fakta kring de statiska provbelastningarna 
i Fittja. 

Provbe- Djup Datum Tid från stopp-
lastn mu my slagn, timmar 

PBl 5,85 840412 19 
PB2 7,60 840416 67 
PB3 8,85 840417 15 
PB4 10,60 840419 18 
PB5 10,80 840424 112 

Av tabellen framgår vid vilket djup provpålens spets var vid början 

av provbelastningen, när den ägde rum och hur lång tid som då förflutit 

sedan stoppslagningen av pålen utförts. Normalt provbelastades pålen 

15-19 timmar efter stoppslagningen men vid två tillfällen skedde prov

belastningen senare, 67 resp 112 timmar efter stoppslagning. 
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STATISK PROVBELASTNING, falskt pålstopp 
KRAFT-DEFORMATION 
SITUATION: ALLA . 

KRAFT, kN 
80 96 112 
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Figur 4.6.3:1. Sammanställning av resultat från statiska provbelast
ningar vid försöksplatsen i Fittja. 

I Fig 4.6.3:1 är samtliga provbelastningar redovisade som kraft-för

skjutningsdiagram för provpålens topp. Provbelastningarna har drivits 

till betydligt större förskjutningsvärden, normalt ca 80 mm, än som 

framgår av figuren. Vid denna redovisning åskådliggörs de skillnader 

som finns mellan deformationsförloppen vid de olika provbelastningarnas 

initialskeden. Bl a framgår att relativt sett var krypningen liten under 

de 5-10 första laststegen men därefter ökade successivt tills den blev 

så stor att konstanthållning av lasten var omöjlig. 

I Tabell 4.6.3:2 redovisas resultaten från provbelastningarna vid prov

platsen i Fittja. Av denna framgår att bärförmågan utvärderad enligt 

ekv 4.6.1:1 var mellan 28,4 och 79,4 kN för provbelastningar på olika 

djup. Brottdeformationen har för samtliga provbelastningar satts till 

25 mm. Utvärderas däremot brottlasten enligt krypkriteriet erhålls vär

den mellan 21,0 och 80 kN. 
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Tabell 4.6.3:2 Resultat från statiska provbelastningar vid provplatsen 
i Fittja. 

Prov- Djup Brott Brottlast kN 
belastn def Ekv Kryp- Slut- Mantel Spets 
nr mu my mm 4.6.1:1 last värde kN ' kN 

PBl 5,85 25 28 ,4 21,0 33,4 18 ,4 10 ,0 
PB2 7,60 25 39,2 31,2 42,0 28 ,4 10 ,8 
PB3 8,85 25 55,0 46,0 60,8 37, 5 17,5 
PB4 10,60 25 87,2 80,0 101,0 70,2 17 ,0 
PB5 10,80 25 79,4 64,0 92,0 65,2 14,2 

Förhållandet mellan kryplasten och den ur ekv 4.6.1:1 utvärderade brott

lasten är mellan 0,74 och 0,92. Det högre värdet 0,92 gäller för prov

belastning PB4, där krypkurvan inte visar någon distinkt punkt där kryp

ningarn ökar varför utvärderingen är relativt osäker. 

Det tredje sättet att utvärdera brottlasten, det sk slutvärdet, ger 

värden mellan 33,4 och 101,0 kN. 

Av tabellen framgår också att den andel av lasten på pålen som bärs 

av manteln ökar kraftigt med djupet medan spetslasten visar en mindre 

ökning med djupet. I Fig 4.6.3:2 visas hur normalkraften i pålen varie

rar med djupet under markytan vid deformationen 25 mm, dvs enligt ekv 

4.6.1:1. 
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KRAFT I PÅLEN ( kN l 
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Figur 4.6.1:2. Kraftfördelningen i pålen vid för samtliga provbelast
ningar i Fittja. Utvärderingen är utförd vid 25 mm för
skjutning. 

Den i figuren redovisade normalkraftfördelningen grundar sig på anta

gandet att ingen last kan bäras av pålens mantel ned till 2,0 m djup, 

dvs ned till det djup där pålen var försedd med ett foderrör. Vidare 

har förutsatts att pålen är spänningslös före provbelastningens början. 

De 2-3 första provbelastningarna visar på en nära nog linjär ökning 

av pålens mantellast. Däremot visar PB4 och PB5 och i viss mån också 

PB3 en betydande ökning av mantellasten på djupet 3,5-5,25 m under mark

ytan. Några tecken från den geotekniska undersökningen att så skulle 

vara fallet finns ej. 
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Antas pålens matelbärande förmåga öka linjärt med djupet erhålls värden 

på mellan 4,78 och 8,16 kN/m. Detta motsvaras av mellan 15,0 och 25,6 

kPa. I det ovan nämnda skiktet på djupen mellan 3,5 och 6,25 m under 

markytan är mantelbärförmågan 13,8 kN/m eller 40,8 kPa för provbelast

ningarna 4 och 5. 

Den ökade mantellasten mellan 3,5 och 5,25 m djup kan också delvis för

klaras av att pålen sannolikt varit inspänd i sin nedre del före prov

ningen. Provbelastningarna PB2 och PB3 som utfördes 67 respektive 112 

timmar efter stoppslagningen på de aktuella nivåerna visar ingen signi

fikant skillnad vid jämförelse med övriga provbelastningsresultat. Vis

serligen har den totala bärförmågan mellan PB4 och PB5 minskat med ca 

10%, men denna skillnad erhålls helt och hållet på djup mellan 2,0 och 

3,5 m under markytan. Jämförelse mellan provbelastning PBl och PB2 visar 

att mantelns bärförmåga är ca 6% högre vid PB2 än vid PBl. 
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4.7 Resultat från statisk porvattentryckmätning 

4. 7 .1 Provplatsen i Linköping 

Vid försöksplatsen i Linköping placerades fyra porvatte~tryckmätare 

i jorden runt pålen; två på djupet 8,0 m under markytan och två på dju

pet 10,5 m under markytan. På varje nivå placerades givare 0,5 och 1,5 m 

ifrån pålens mantelyta. Före provbelastning nr 8 på djupet 12,25 m under 

markytan fördes givarna på djupet 8,0 m ned till djuept 12,7 m under 

markytan, se Fig 4.7.1:1. Mätningarna av porvattentrycket för pålförsöken 

visade att trycket på dessa djup var hydrostatiskt och motsvarade en 

fri grundvattenyta 0,9 m under markytan. 
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Figur 4.7.1:1 Placering av porvattentryckgivarna före nedpressning 
till annan nivå vid provplatsen i Linköping. Av figuren 
framgår också den hydrostatiska porvattentryckfördelningen 
i den jungfruliga jorden. 
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Mätningar på försöksplatsen skedde dygnet runt under hela försöksperio

den. Under de perioder när pålen drevs eller stoppslogs mättes partryck

mätarna varje minut och annars var 10 eller 20 minut. I Fig 4.7.1:2 

visas exempel på resultat av mätningar av parvattentryck under drivning 

av pålen. Varje serie förändringar på kurvorna visar effekten av en 

slagserie. Mellan dessa förändringar faller parvattentrycken olika snabbt 

beroende på jordens egenskaper på givarnas nivå. I figuren redovisas 

också de symboler som fortsättningsvis kommer att användas. Således 

är u det ursprungliga hydrostatiska parvattentrycket på respektive
0 

nivå, u är det vid varje mättillfälle mätta parvattentrycket och~u 

är förändringen i parvattentryck på grund av en slagserie, provbelast

ning el dyl. 

,--------------------- .. 

STATISKA PORVATTENTRYCK, Falskt påistopp 
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Figur 4.7.1.1:2. Exempel på mätningar av parvattentryck på 8,0 och 
10,5 m djup under drivning av provpålen. Beteck
ningarna u

0 
(initiellt parvattentryck), u (mätt par

vattentryck) och.6.u (ökning i parvattentryck pga 
tex en slagserie) framgår också av figuren. Pålspet
sens djup är under denna slagnivå mellan 7,10 och 
7,54 m under markytan. 
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4.7.1.1 Effekt av drivning av påle 

Exemplet på porvattentryckmätningar i figur 4.7.1.1:2 härrör från driv

ning av provpålen mellan 7,10 och 7,54 m. Jorden består på dessa nivåer 

(se tabell 4.1:1) av en mjälig finmo eller enligt nya beteckningssyste

met en grov- eller mellansilt. Jorden kan enligt resultat från spetstryck

sondering betraktas som medelfast. 

Av figuren framgår också att alla givarna inklusive de som fanns på 

nivån 10,5 m under markytan påverkas när pålspetsen befinner sig på 

de aktuella djupen, dvs 7,10-7,54 mu my. Det framgår också att porvat

tentrycket på nivån 8,0 m under markytan visar förändringar på 20-40 

kPa relativt den hydrostatiska porvattentryckfördelningen i jorden som 

fanns före drivningens början och att porvattentrycket 0,5 m från pålen 

visar en förhöjning för varje slagserie. Mellan varje slagserie minskar 

porvattentrycket något, men hinner aldrig nå det jungfruliga. Porvatten

trycket 1,5 m från pålen på djupet 8,0 m visar en svag tendens att minska 

i samband med en slagserie men porvattentrycket ökar trots det vid driv

ningen även på detta avstånd från pålen. 

I Fig 4.7.1.1:3 visas ett annat exempel på porvattentryckmätningar när 

porvattentryckmätarna satt 10,5 resp 12,7 m under markytan och pålspet

sens djup var mellan 11,20 och 11,74 m under markytan. Jorden runt givarna 

består (se tabell 4.1:1) vid de pversta givarna av en fast lagrad lerig, 

mjälig finmo eller enligt nyare beteckning mellan- eller grovsilt och 

vid de undre givarna av lerig finmo som enligt resultat från spetstryck

sondering är löst lagrad. 

Figuren visar i princip samma förlopp som det tidigare exemplet men 

porvattentrycket efter en slagserie avklingar snabbare än i det förra 

fallet. Vidare synes porvattentrycket minska i de punkter som pålspetsen 

har passerat. 
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Figur 4.7.1.1:3 Exempel på mätningar av porvattentryck under drivning 
av provpåle. Pålspetsens djup var i det aktuella fallet 
mellan 11,20 och 11,74 m under markytan. 

I Fig 4.7.1.1:4 visas ytterligare ett exempel på resultat från porvat

tentryckmätningar. I detta fall satt givarna på samma nivåer och lägen 

som i Fig 4.7.1.1:2, nämligen på djupen 8,0 och 10,5 m under markytan, 

medan pålspetsen var mellan 9,20 och 10,0 m djup. Detta innebär att 

de givare som är närmast pålspetsen, de på nivån 10,5 m, aktiveras mest. 
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STATISKA PORVATTENTRYCK Falskt pålstopp 
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Figur 4.7.1.1:4. Exempel på mätningar av porvattentryck under drivning 
av provpåle. Djup under markytan mellan 9,2 och 10,0 m. 

Jorden består på djupet 10,5 m var en lerig finmo. Figuren visar att 

avklingningen efter en slagserie är betydligt mindre än i de tidigare 

två redovisade exemplen. 

En jämförelse mellan figurerna 4.7.1.1:2-:4 visar att porvattentrycks

förändringarna i de tre givarlägena är olika. Detta gäller tex porvat

tentryckens avklingningsförlopp efter en slagserie som ju är ett mått 
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på jordens permeabilitet och dräneringsförhållanden. I tabell 4.7.1:1 

visas tiden för att porövertrycken skall ha reducerats med 25% av sitt 

maximala värde, = 0,75 (umax-u0 ) + u0 , efter ett antal slagserier.u75 

Tabell 4.7.1:1 Porvattentryckens avklingning efter drivning av påle. 

Nivå Li tUO umax U75 
mu my kPa kPa kPa min 

8,0 62,0 103,5 1,67 93,1 55 

10,5 83,0 120,0 1,45 110,8 501 

12,7 102,0 140,0 1,37 121,0 37 

Av tabellen framgår att stora skillnader föreligger i jordens förmåga 

att dränera ut uppkomna porvattenövertryck. Skillnaderna överensstämmer 

med de jordartsförhållanden som är redovisade i tabell 4.1:1. Emeller

tid återspeglar också värdena i tabellen tänkbara dräneringsförhållanden, 

dvs mitt i jordpacken längre dräneringsvägar och något högre dränerings

hastighet i de nedre grövre jordlagren än i de övre mera finkorniga 

jordarna överlagrade av ett tätt lerskikt. 

En annan faktor som också speglar permeabilitets- och jordförhållanden 

är hur givarna 1,5 m ut från pålen reagerar i förhållande till den som 

sitter 0,5 m ut från pålens mantelyta. I de tätare jordlagren är skill

naden stor i mätta porvattentryck mellan de båda givarna (Fig 4.7.1.1:4) 

medan i den mer permeabla jorden (Fig 4.7.1.1:3) skillnaden är mindre. 

Dessutom reagerar de i det senare fallet lika medan i det förra fallet 

resulterar en slagserie endast i en höjning av porvattrentrycket som 

i vissa fall har visat sig vara fördröjt i tiden. 
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Figur 4.7.1.1:5. Porvattentryck (u) och porvattentryckförändring 
(6u) under drivning av påle för porvattentryckgivare 
på djupet 8,0 m samt efter nedpressning av givaren 
till nivån 12,7 m. Det hydrostatiska värdet förre
spektive nivå var 62,0 resp 102 kPa. 

I Fig 4.7.1.1:5 visas hur porvattentrycket (u) och dess ökning (6u) 

under en slagserie varierar med djupet i samband med slagning av prov

pålen. Varje plotmarkering i figuren motsvaras av en slagserie somt ex 

visas i Fig 4.7.1.1:2-:4. Diagrammen visar således hur porvattentrycken 

och dess tillskott varierade under hela försökstiden (ca 10 dagar) när 

pålen var aktiverad genom slagning och provbelastning. Porvattentrycket 

har således mellan varje slagserie under nätter och helger och under 

statiska provbelastningar avklingat och närmat sig mer eller mindre 

sitt jungfruliga värde (u
0 

), som för nivån 8,0 m under markytan var 

62,0 kPa och för nivån 12,7 m under markytan 102 kPa. 
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Av Fig 4.7.1.1:5 framgår att för slagserier under drivning mot givare

läget på nivån 8,0 sker en signifikant ökning av porvattentrycket där 

redan när pålspetsen befinner sig mellan 5,2 och 7,5 m under markytan. 

Porvattentrycket ökar också med minskat avstånd till givareläget i nämnda 

intervall. Detta gäller såväl det horisontella som vertikala avståndet. 

Ökningstakten i porvattentrycket är mindre ned till nivån ca 6,2 m var

efter den ökar intermittent. Orsaken till detta är att fallhöjden ökades 

från och med denna nivå. Samma effekt kan avläsas på nivån ca 7,2 m. 

Den relativa porvattentryckökningen (~u) för varje slagserie ökar också 

med minskat avstånd till givaren i intervallet 5,2 till 7,5 m. Emeller

tid är ökningen signifikant först på djupet 6,2, dvs nivån där fallhöj

den ändrades. Den stora ökningen av porvattentrycket på djupet ca 7,5 

m är en efterslagning, dvs porvattentrycket har här fått avklinga under 

något dygn och således är dess begynnelsenivå lägre än under drivnings

fasen av pålen. Figuren visar också att porvattentryckökningen 1,5 m 

ut från pålen inte visar någon signifikant ökning när pålen närmar sig 

mätnivån. 

Vid drivning efter provbelastningen på djupet 7,75 m under markytan 

sker ingen ökning av det absoluta porvattentrycket utan det håller sig 

nära konstant, åtminstone 0,5 m från pålens mantel, medan mätaren 1,5 

m ut visar en svag ökning av porvattentrycket även när själva givare

läget är passerat. Vid den statiska provbelastningen på nivån 9,25 m 

hinner porvattentrycket avklinga och slagningen efter provbelastningen 

förmår ej längre höja portrycksnivån utan denna förblir konstant ned 

till den nivå där porvattentryckgivarna nedpressades till nytt läge 

(10,75 m under markytan). 

Porvattentryckförändringen (~u) minskar med ett litet nära nog konstant 

värde i samband med varje slagserie när pålspetsen har passerat den 

aktuella givarenivån. Denna tendens kvarstår ned till den nivå där giv

arna pressas ned till nästa nivå (12,7 mu my), vilket skedde innan 

stoppslagningen inför provbelastning VIII när pålspetsens djup var 10,9 

m under markytan. 
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Parvattentrycken i jorden på nivån 12,7 m under markytan visar till 

skillnad från den ovan beskrivna nivån att det inte finns någon tendens 

till att partrycken ökar när pålspetsen närmar sig givarenivån utan 

parvattentryckets absolutvärde förblir nära konstant trots att många 

slagserier slås. Däremot ökar porvattentryckförändringen (~u) för varje 

slagserie mer än vid de tidigare beskrivna mätnivåerna. Detta gäller 

också givaren placerad längst ut från pålen. Detta innebär att följsam

heten mellan de två givarna är bättre på denna nivå i jorden. Skillna

den i beteende hos parvattentrycket på de olika nivåerna beror på att 

jorden kring givarna på den övre nivån är tätare än den på den lägre 

nivån. 

I figur 4.7.1.1:6 redovisas motsvarande situationer som ovan för mät

ningar av parvattentryck 10,5 m under markytan, 0,5 och 1,5 m ut från 

pålens mantelyta. Det principiella skeendet är i stort detsamma som 

redovisats för parvattentrycket på andra nivåer. Det absoluta porvatten

trycksökningen minskar med ökat avstånd till mätpunkten redan när pål

spetsen befinner sig ca 4,5 m från denna. Från ca 0,5 m över mätnivån 

minskar partrycket mellan varje slagserie så mycket att det ej vid nästa 

slagserie når upp till den nivå som det tidigare haft. 

Porvattentryckökningen (~u) för varje slagserie visar också samma prin

cipiella skeende som beskrivits ovan för andra nivåer på parvattentryck

givarna. 
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Figur 4.7.1.1:6 Porvatten (u) och porvattentryckförändring (~u) under 
drivning av påle med porvattentryckgivare placerade 
på nivån 10,5 m under markytan. Ursprunglig jungfrulig 
n~v~ på porvattentrycket (u1) var 83,0 kPa på denna 
n1va. 
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Porvattentryckförändringarna redovisade ovan påverkar naturligtvis jor

dens hållfasthet. Den zon i vilken en hållfasthetsförändring äger rum 

är lika med den zon som får en förändring av porvattentrycket vid slag

ning av pålen. I det här aktuella fallet syns porvattentrycket har för

ändrats 4-4,5 m ned från pålens spets och minst 1,5 m ut från pålens 

mantel vara influerade av slagningsarbetet på pålen. 

I Tabell 4.7.1.1:2 visas det jungfruliga spänningstillståndet i jorden 

vid försöksplatsen i Linköping. 

Tabell 4.7.1.1:2 Det jungfruliga spänningstillståndet i jorden vid 
försöksplatsen i Linköping. 

Djup Total- Porvatten Effektiv-
(mu my) spänning ( (j) tryck (u) spänning ( cr• ) 

( kPa) ( kPa) ( kPa) 

8,0 151 62 89 

10,5 201 83 118 

12,7 246 102 144 

Djupen i tabellen motsvarar mätnivåerna för porvattentrycket. Motsvar

ande uppgifter för de aktuella jordlagren om spänningstillståndet redo

visas i figur 4.7.1.1:7. I denna figur ges också ekvationerna för de 

olika spänningarnas variation med djupet. 
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Figur 4.7.1.1:7. Spänningsförhållanden i den jungfruliga jorden vid 
provplatsen i Linköping. 

Dessa jungfruliga spänningar har använts för att beräkna den aktuella 

effektivspänningsnivån i jorden under den period som jorden var influe

rad av pålslagning. Resultatet från denna beräkning visas i Fig 4.7.1.1:8. 

Av denna framgår att stora förändringar sker i effektivspänningsnivån 

i jorden under pålspetsens nedträngning. Som lägst synes effektivspän

ningen bli när pålspetsen befinner sig ca 0,5-1,0 m över mätnivåerna. 

Emellertid blir aldrig effektivspänningen O i de punkter där beräkning 

har varit möjlig att utföra. Man kan förmoda att jorden i en zon närmast 

pålens spets och mantel omlagras, dvs utsätts för plastisk deformation 

under slagning. Porvattentryckförändringar i dessa zoner strävar att 

anpassa sig till jordens naturliga hydrostatiska nivå. På så sätt sprids 

portryckförändringarna genom transport av vatten in i den zon av jorden 

som endast utsätts för elastiska förändringar vid slagning av pålen. 
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Figur 4.7.1.1:8 Effektivspänning i jorden på de aktuella mätnivåerna 
när pålspetsen befinner sig på olika djup under mark
ytan. Jämför gärna med figurerna 4.7.1.1:5-:6. 

Porvattentryckförändringen vid och/eller framför pålens spets är posi

tiv och av stor omfattning, medan porvattentryckförändringen vid pålens 

mantel är negativ och liten. Det senare framgår i figurerna 4.7.1.1:5-

6 när pålspetsen har passerat en mätnivå. Slutsatsen av ovan givna reso

nemang är att samma effekter på effektivspänningen minskar starkt vid 

och/eller framför pålens spets och ökar svagt vid och omkring dess mantel 

vid slagning av pålen. 
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Vid upprepade slagserier på pålen synes porvattentrycket vid och omkring 

spetsen öka för varje slagserie tills det når en specifik trycknivå. 

Detta förhållande framgår av figurerna 4.7.1.1:2-4. Denna trycknivå 

korresponderar ej med den nivå där effektivspänningen blir 0, dvs när 

parvattentrycket är lika stort som aktuellt överlagringstryck. Däremot 

kan man förmoda att denna nivå på parvattentrycket korresponderar med 

det förhållandet att parvattentrycket i jordvolymen närmast pålens spets, 

den plastiska zonen, har så högt parvattentryck att lique faction har 

inträffat, dvs att effektivspänningen är noll. Görs detta antagande 

kan en bild fås av hur effektivspänningen i jorden varierar på olika 

avstånd från pålen. I Tabell 4.7.1.1:3 har valts ut tre sådana situa

tioner där upprepade slagserier har 11 jagat 11 upp parvattentrycket till 

en sådan nivå att det inte ökar mer för ytterligare slagseirer. 

Tabell 4.7.1.1:3 

I I I I IDjup UO cro uo,5 cro,5 ul,5 cr 1, 5 cro,5 cr1, 5 
mu my ( kPa) ( kPa) ( kPa) ( kPa) (kPa) (kPa) /cr'

0 /cr~ 

8,0 62 89 104 47 80 71 0,53 0,80 

10 ,5 83 118 127 74 101 100 0,63 0,85 

12,7 102 144 140 106 124 122 0, 7 4 +0,85 

De i tabellen redovisade effektivspänningarna på olika djup under mark

ytan och horisontella avstånd från pålen redovisas också i Fig 4.7.1.1:9 

med tillägget att effektivspänningen 4,5 m från pålen motsvarar spänningen 

i den naturliga omgivande jorden. Av figuren framgår att variationen 

i effektivspänning med det horisontala avståndet från pålen följer ett 

kvadratiskt samband. 
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Figur 4.7.1.1:9 Beräknad effektivspänning på olika avstånd från pålen 
under antagande att den är noll invid pålen och lika 
med det jungfruliga värdet 4~5 m ut från pålen. 

Vidare framgår att effektivspänningen ökar med ökande djup även i den 

zon som ligger 0-0,5 m ut från pålen. Av tabellen framgår också att 

förhållandet mellan aktuell spänningsnivå och den initiella effektiv

spänningen ligger mellan 0,53 och 0,85 och där de högre värdena åter

finns på de större djupen. 
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4.7.1.2 Effekt av efterslagning av påle 

Efter varje statisk provbelastning utfördes en efterslagning av provpå

len. Syftet var främst att utföra en dynamisk provbelastning av pålen, 

men även att mäta de statiska parvattentryck som uppstod runt pålen. 

Skillnaden mellan stoppslagning och efterslagning vad gäller parvatten

trycket är att i det senare fallet har parvattentrycken som uppkommit 

på grund av slagning hunnit avklinga mera innan slagserien påbörjas. 

Detta beror naturligtvis på att efterslagningen sker en eller flera 

dagar efter senaste drivningen av pålen och därmed hinner jorden relax

era mer än vid stoppslagningen. Just ovan beskrivna förhållande framgår 

av Fig 4.7.1.2:1. 
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Figur 4.7.1.2:1 Figuren visar hur porvattentrycknivån påverkas av en 
slagserie vid stopp- respektive efterslagning. 
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Av figurerna 4.7.1.1:5 och 6 framgår att efterslagning, som skedde när 

pålspetsen var på nivåerna 7,75, 9,53, 10,75, 12,45, 13,75 och 13,87 

mu my, genererar en betydligt större portryckökning än drivning och 

stoppslagning av pålen på motsvarande nivåer. I Fig 4.7.1.2:2 visas 

detta förhållande med exempel från stopp- och efterslagning på nivåerna 

7,54-7,77 och 11,96-12,45 m. Portrycksökningen för en slagserie vid 

drivning och stoppslagning är 0-10 kPa och för efterslagning 10-40 kPa. 

Variationen beror naturligtvis på avstånd till pålsepts och jordarten 

på givarenivån. 
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Figur 4.7.1.2:2 Porvattentryckökning vid stopp- och efterslagning på 
olika avstånd från pålen. Exemplen är hämtade från 
situation V och VIII. 
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Figur 4.7.1.2:3 Absolut porvattentrycknivå vid stopp- respektive efter
slagning på olika horisontella avstånd från pålen. 

I Fig 4.7.1.2:3 redovisas hur den absoluta porvattentrycknivån var vid 

olika horisontella avstånd från pålen. Av figuren framgår att nivån 

för parvattentrycket alltid var högre vid stoppslagning än vid drivning. 

Detta beror på att drivning alltid har skett omedelbart före stoppslag

ning. Detta innebär att jorden har påverkats så mycket och under så 

lång tid att portrycksnivån har 11 jagats 11 upp. Vid efterslagningssitua

tionen har däremot jorden ej påverkats under minst 1 dygn före av annat 

än en statisk provbelastning som ej genererar några nämnvärt högre par

vattentryck, se nästa kapitel. Trots att efterslagning ger en betydligt 

större porvattentryckökning, ca 4 ggr större, än en slagserie vid stopp

slagning blir den absoluta porvattentrycknivån således lägre vid efter

slagning. 
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4.7.1.3 Effekter av statisk provbelastning 

Statiska provbelastningar utfördes på pålen som tidigare redovisats 

vid pålspetsnivåerna 7 ,75, 8,50, 9,25, 12,25, 13,75 och 13,83 m under 

markytan. I figur 4.7.1.3:1 visas exempel på hur porvattentrycket vari

erar under en statisk provbelastning av en påle. 
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Figur 4.7.1.3:1 Porvattentryckets variation under en statisk provbelast
ning. Exemplet är hämtat från provbelastning nr VIII 
då pålspetsen var 12.25 m under markytan. 

Exemplet är hämtat från provbelastning nr VIII vid vars början pålspet

sen var på nivån 12,25 m under markytan. Av figuren framgår att porvat

tentrycket på nivån 12,7 mu my och 0,5 m ut från pålen ökar i samband 

med varje laststeg. Störst är ökningen när jorden runt pålspetsen är 

brottillstånd. Även porvattentrycket på samma nivå men 1,5 m ut från 

pålen visar en signifikant ökning i samband med jordbrott. Givarna place

rade på djupet 10,5 m, 0,5 och 1,5 m ut från pålens mantelyta registrerar 

också förändringar. Vid varje nytt laststeg minskar porvattentrycket 

något i dessa punkter men när jorden vid pålspetsen har nått brott ökar 

porvattentrycket. 

i 
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Ovan redovisade händelseförlopp gäller för alla provbelastningar vid 

denna försöksplats. Slutsatserna som kan dras är bl a att nivån på por

vattentryckförändringen vid en statisk provbelastning är mindre än vid 

slagning av pålen, men deformationshastigheterna i de båda belastnings

fallen skiljer sig också markant åt. Jordvolymen som tycks vara influe

rad av en statisk provbelastning synes också vara betydligt mindre än 

i det dynamiska fallet men trots detta synes 1,0-1,5 m ut från pålen 

och under dess spets vara influerade. 

4.7.2 Provplatsen i Fittja 

Mätningarna av statiska parvattentryck vid försöksplatsen i Linköping 

visade sig ge värdefull information om vad som händer i jorden vid pål

slagning. Därför gjordes inför provningarna vid Fittja en utökning av 

mätprogrammet beträffande statiska parvattentryck. Således installera

des fler partryckgivare vid denna försöksplats än vid försöksplatsen 

i Linköping. Totalt installerades 6 st parvattentryckgivare på två olika 

nivåer (88,5 m och 11-11,5 m) på tre olika avstånd från pålens mantelyta 

(0,5, 1,0 och 1,5 m), se Fig 4.7.2:1. I figuren framgår också, från 

mätningar av de initiella parvattentrycket, att det råder en hydrosta

tisk porvattentryckfördelning i jorden motsvarande fri grundvattenytan 

0,5 m under markytan. 
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Figur 4.7.2:1 Parvattentryckgivarnas läge vid försöksplatsen i Fittja. 
samt den hydrostatiska porvattentryckfördelningen i 
den jungfruliga jorden. 

Mätningar av de statiska parvattentrycken utfördes under hela försöks

perioden (ca 10 dagar). Beroende på vilken aktivitet som rådde kunde 

mätintervallet väljas från ca 17 sekunder till ca 1 timme. Vid tex 

slagning på provpålen upptogs ett mätvärde var 17:e sekund från samt

liga inkopplade givare. 

I Fig 4.7.2:2 visas resultatet från porvattentryckmätning vid slagning 

av försökspålen. Pålspetsen befann sig under denna mätning mellan 9,35 

och 10,50 m djup under markytan, dvs ungefär mitt emellan de båda por

tryckmätargrupperna. 
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Figur 4.7.2:2 Exempel på resultat från porvattentryckmätning vid för
söksplatsen i Fittja. Pålspetsens djup var vid tillfäl
let mellan 9,35 och 10,5 m djup under markytan. 

Som framgår av resultaten i figuren sker inga stora porvattentryckför

ändringar under slagning av provpålen liknande de som skedde på försöks

platsen i Linköping. Förloppet karaktäriseras av små kortvariga föränd

ringar av partrycket som sammanfaller med utförda slagningsserier. Det 

inträffade däremot ingen kvarstående uppbyggnad av parvattenövertryck 

utan detta utjämnades omedelbart efter varje slag eller slagserie. 

Orsaken till detta något överraskande förhållande kan vara antingen 

att jorden är så öppen att parvattenövertryck jämnas ut omedelbart eller 

att jordens lagringsförhållanden är sådana att varken kontraktion eller 

dilatation sker. Erfarenheter av mätningar av parvattentryck vid en 

provpålning i full skala ca 400 m från försöksplatsen visade att bety

dande parvattenövertryck ackumulerades i jorden vid drivning av betong

påle. Jordförhållandena var snarlika dem vid försökplatsen med det undan

taget att det på försöksplatsen fanns ett lerlager närmast markytan. 

Detta förhållande tyder på att jorden vid försöksplatsen är öppen och 

medger en snabb dränering. 
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Slutsatsen av ovan skrivna är att ingen information lik den som erhölls 

för försöksplatsen i Linköping kan fås ur mätningarna i Fittja och där

för görs ingen vidare bearbetning eller redovisning av dessa resultat. 



4.8 

113. 

Resultat från dynamisk portrycksmätning 

4.8.0 Allmänt 

I försökspålens nedersta element monterades, vilket framgår av kapitel 

4.3.1, 3 st dynamiska porvattentryckgivare. En placerades mitt i pålens 

botten, en på dess mantel 0,1 m från spetsen och den tredje på manteln 

1,5 m från spetsen. Tryckelementen i givarna var piezoelektriska kristal

ler varför endast relativa porvattentryckförändringar kunde mätas, dvs 

det registrerande porvattentrycket mäts endast relativt det rådande 

vattentrycket i jorden. Före installationen av pålspetsen i jorden vat

tenmättades porvattentryckgivarnas filter och andra hålutrymmen och 

försågs med ett vattentätt emballage, vilket avlägsnades när pålspetsen 

hade sänkts ned i det förborrade hålet. 

Syftet med mätningarna av det dynamiska porvattentrycket var att försöka 

klargöra hur porvattentrycket förändras i jorden invid en påle under 

slagning. Vidare skulle mätningarna bidra till en bättre förståelse 

av skeendet i jorden vid pålslagning. 

Mätningarna av de dynamiska porvattentrycken utfördes vid alla drivnings

och slagningssituationer. Mätresultatet lagrades kontinuerligt på mät

bandspelare för senare analys. 

4.8.1 Provplatsen i Linköping 

Vid provplatsen i Linköping utfördes mätning av dynamiska porvattentryck 

som beskrivits ovan. Nedan redovisas och diskuteras resultaten som er

hållits vid de olika givarlägena. 

Vid mätningar i pålens spets erhölls resultat enligt Fig 4.8.1:1 som 

visas tillsammans med resultat av accelerometermätningar som också ut

förts i pålens spets. 
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Figur 4.8.1:1 Resultat från mätning av dynamiskt porvattentryck och 
acceleration i pålens spets på 7,4 m djup vid provplat
sen i Linköping. 

En jämförelse mellan kurvformerna för det dynamiska porvattentrycket 

och accelerationen visar att kurvorna är nära nog kongruenta. Vidare 

är det uppkomna parvattenövertrycket relativt lågt, ca 25 kPa. Anled

ningen till dessa iakttagelser kan diskuteras. En orsak kan vara att 

givarnas membran på något sätt inte har varit i kontakt med omgivande 

parvatten och att mätningen endast redovisar givarens accelerationskäns

lighet. Denna känslighet är av tillverkaren angiven till 0,014 kPa/g. 

Maximal acceleration är ca 280 g vilket skulle ge ett mätvärde på maxi

malt 3,9 kPa. Således kan inte detta förklara resultatet. 

En annan orsak kan vara att den kon av jord som bildas framför pålens 

spets fungerar som en förlängning av pålen. Portryckförändringarna till 

följd av de plastiska förändringarna i jorden utanför denna kon, för

dröjs genom vägen till givaren så att trycket hinner utjämnas helt eller 
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delvis. På så sätt skulle det enda givarna registrerar vara tryckföränd

ringen som uppstår när en vattenpelare framför givaren accelereras. 

En överslagsberäkning ger att denna vattenpelare skulle vara ca 9 mm 

för att det uppmätta trycket skall uppnås vid angiven acceleration. 

I hålrummet framför givarens membran finns ett utrymme ungefär av erfor

derlig storlek. En trolig orsak kan alltså vara att pga jordens täthet 

framför pålspetsen eller att filtret blivit tätat av små jordpartiklar 

så mäts endast det tryck som en liten vattenpelare framför spetsen gene

rerar när den utsätts för acceleration. För att klargöra om detta är 

failet krävs vidare utredning varför dessa resultat ej närmare analyse

rats i den vidare utredningen. 

I Fig 4.8.1:2 visas exempel på det dynamiska porvattentryck som mätts 

vid pålens mantelyta 0,1 m från spetsen. För att en jämförelse med kraft

spelet i pålen skall kunna göras redovisas också kraften mätt i pålens 

spets i samma figur. 
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Figur 4.8.1:2 Exempel på resultat från kraftmätning och dynamisk por
tryckmätning vid pålens mantel 0,1 m från spetsen. Situa
tionen är hämtad från stoppslagning av pålen ungefär 
10,25 mu my. 
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En studie av det dynamiska porvattentrycket visar att när stötvågen 

når pålens spets uppstår först ett positivt tryck på som mest ca 35 

kPa. Därefter sjunker porvattentrycket och övergår till att bli negativt 

relativt det tryck som existerade innan stötvågen nått pålspetsen. 

Det negativa porvattentrycket är som mest ca -110 kPa innan det börjar 

avklinga till en konstant negativ nivå på ca -70 kPa. Porvattentrycket 

förändras under hela den tid, 16 ms, som spetsen är belastad. Stötvågens 

längd i pålen motsvarar ca 4 ms. Kraftens varaktighet vid spetsen är 

dock längre, förmodligen beroende på att nedre delen av pålen temporärt 

är inspänd. 

Det ovan beskrivna förloppet hos det dynamiska porvattentrycket gäller 

i stort sett generellt för alla slag vilket tyder på att det alldeles 

över och invid pålens spets genereras·ett negativt porvattentryck som 

accumuleras i jorden för att avklinga i den takt jordens permeabilitet 

och dräneringsvägar tillåter. 

En granskning av förloppen från de första slagen efter ett uppehåll 

i slagning på 1-3 dagar visar emellertid ett skeende som är något annor

lunda än det ovan beskrivna, se Fig 4.8.1:3. 
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Figur 4.8.1:3 Exempel på resultat av kraftmätning och mätning av dyna
miskt portryckpå pålens mantel 0,1 m från spetsen vid 
efterslagning efter provbelastning VIII. 

Initialskedet i portrycksutvecklingen är detsamma som beskrivits ovan, 

dvs ett inledande porvattenövertryck som övergår till ett undertryck 

under de första 2-4 ms. Därefter ökar portrycket igen och blir positivt 

för att sedan klinga av mot ett positivt slutvärde. En jämförelse med 

kraftförloppet i spetsen visar att förändringar i porvattentrycket sker 

under hela den tid som spetsen är belastad. Orsaken till att den dyna

miska porvattentryckförändringen är olika vid stoppslagning och efter

slagning kan sökas i det faktum att den absoluta porvattentrycknivån 

i jorden är lägre vid efterslagningen, se avsnitt 4.7. Vidare är spets

kraften generellt mindre vid efterslagning än vid stoppslagning. 



118. 

Resultat från mätningar av porvattentryck på pålens mantel 1,5 m från 

spetsen visar ett annorlunda skeende än vad som ovan beskrivits för 

spetsen. I Fig 4.8.1:4 visas ett typiskt mätresultat från givaren på 

manteln 1,5 från spetsen. 
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Figur 4.8.1:4 Exempel på resultat från kraftmätning och dynamisk por
vattentryckmätning vid pålens mantel 1,5 m från spetsen. 
Exemplet är hämtat från stoppslagning ca 10,25 mu my, 

Mätningen karaktäriseras av att positiva tryckstötar av varierande ampli

tud uppstår i detta fall ungefär 4 ms och 16 ms efter att stötvågen 

har nått den aktuella nivån i pålen. Inget direkt samband synes existera 

mellan kraften i pålen och det dynamiska porvattenövertrycket i detta 
läge på pålen. Möjligen kan tryckstötarna härledas till tidpunkter där 

en avlastning av kraften sker. En annan förklaring kan vara att tryck
vågen från pålens spets fortplantar sig vidare ned i jorden och reflek-

teras mot bergytan och återvänder till givareläget. En överslagsberäk

ning av aktuella gångtider visar att detta är en möjlig förklaring. 

Resultaten är svårtolkade och behandlas därför ej vidare i denna rapport. 
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4.8.2 Provplatsen vid Fittja 

Samma mätningar av de dynamiska porvattentrycken utfördes vid Fittja 

som vid provplatsen i Linköping. Resultaten från mätningarna i pålens 

spets visar i princip samma resultat som redovisats ovan. Därför exkluderas 

dessa resultat i den vidare analysen. 

Däremot visar sig det dynamiska porvattentryck som mätts på pålens man

tel 0,1-1,5 m från dess spets vara intressant. 

I Fig 4.8.2:1 visas resultat från mätningar av dynamiskt porvattentryck 

på pålens mantel 0,1 m från dess spets, som då var ungefär 7,6 m under 

markytan. 
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Figur 4.8.2:1 Resultat från mätning av dynamiska porvattentryck och 
kraft på pålens mantel 0,1 m från dess spets. Resultat 
från efterslagning efter provbelastning PB 2. 
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En jämförelse med motsvarande porvattentryck vid provplatsen i Linköping, 

se Fig 4.8.1:2, visar att förloppen är nära nog identiska. Skillnaden 

är att avklingningen går snabbare och till en relativt sett högre nivå 

vid provplatsen i Fittja än i Linköping. Detta förhållande överensstämmer 

med jordens permeabilitet på de båda platserna, dvs jorden är mindre 

permeabel vid provplatsen i Linköping än den är i Fittja. 

I Fig 4.8.2:2 redovisas mätningar från pålens mantel 1,5 m från pålens 

spets. I samma figur redovisas kraften mätt på samma ställe i pålen. 
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Figur 4.8.2:2 Exempel på kraft och dynamiskt porvattentryck mätt vid 
pålens mantel 1,5 m från dess spets vid efterslagning 
vid provbelastning PB 2. 
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5. GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR FÖR 
BESTÄMNING AV DÄMPNINGSFAKTORER 

5.0 Allmänt 

Under de senaste 10-20 åren har kvalificerade elektriska utrustningar 

och utvärderingsprogram utvecklats för att bestämma pålars bärförmåga 

utifrån mätningar under slagningen av pålen. Vanligtvis mäts kraft och 

acceleration i pålens topp under slagning. Dessa dynamiska mätresultat 

används sedan till att beräkna pålens dynamiska bärförmåga. Via olika 

beräkningsalgoritmer kan pålens statiska bärförmåga beräknas därur. 

Gemensamt för dessa beräkningsmetoder är att någon sorts jordparametrar 

används. En av dessa är dämpningsfaktorn som endast antas bero av jord

arten vid pålens spets eller mantel. Emellertid har det visat sig att 

denna parameter också är beroende av tex jordens fasthet, kornform 

och spänningsnivå. 

Ett stort steg framåt i utvecklingen skulle vara om dessa dämpningsfak

torer kunde bestämmas från någon typ av undersökning som kan utföras 

redan i projekteringsskedet. Speciellt angeläget är detta för pålar 

i siltiga och sandiga jordar där det är svårt att få överensstämmelse 

m,ellan statisk och dynamisk bärförmåga. 

I den inledande studien som redovisas i kapitel 2,5 har en ansats gjorts 

att göra bestämningen av dämpningsfaktorn utifrån stötvågsmätning på 

hejarsondstänger och statisk-dynamisk sondering. I detta kapitel redo

visas resultat från motsvarande undersökningar. Dessutom redovisas resul

tat från spetstrycksondering och hejarsondering att redovisas. 

5.1 Provplatsen i Linköping 

Vid provplatsen i linköping utfördes en mängd olika geotekniska under

sökningar och specialundersökningar. Nedan redovisas resultat från sta

tisk-dynamisk sondering, hejarsondering med glappspets, spetstryckson-
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dering och st5tvågsmätning på sondstänger. Det senare innebär att samma 

typ av mätningar som utf5rs på pålar har provats på sondstänger, se 

kap ite1 2. 5 . 
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Figur 5.1:1 Resultat av tre olika hejarsonderingar utf5rda vid prov
platsen i Link5ping. Från vänster hejarsondering med glapp
koppling, hejarsondering vid statisk-dynamiska f5rs5k och 
hejarsondering med st5tvågsmätning på sondstänger. 

Resultaten i figur 5.1:1 härr5r från tre olika typer av hejarsondering 

som utf5rts vid provplatsen i Link5ping. F5rs5kstyperna och resultaten 

är i detalj beskrivna i (5). Det vänstra diagrammet visar hejarsondering 

med glappkoppling, vilket innebär att man i samband med en traditionell 

hejarsondering också mäter mantelmotståndet i antal slag per 0,2 m sjunk

ning. I det mellersta diagrammet visas resultat från hejarsondering 

i samband med statisk-dynamisk sondering. I denna typ av sondering kan 



123. 

en statisk provbelastning av såväl sondens spets som mantel göras. Exem

pel på resultat från en dylik provbelastning framgår av Fig 2.5:2 och 

2.5:4. Slutligen, till höger i figuren redovisas resultat från hejar

sondering utförd i samband med stötvågsmätning på sondstängerna. Exem

pel på resultat från stötvågs~ätningar på sondstänger framgår av Fig 

5.1 :2. 

RESULTAT AV DYNAMISK MATNING 

KRAFT kN 

40 -F PROVF. LINKOPING 
------·~*Z 1982-09-22 

TEST OPVT-SONO . 9. Om. u 

20 A=.0005056m2 
HEJAREBOCK Q=63.5kg h= .50n 

FI= 44kN FR= -2kN 
VI=L 90m/s VR= l. 16m/s4 B Z=21.2kNs/m

-10 2*L/C=4mS 

Je= . l 
HASTIGHET H/5 Rtot= 28 kN 

'Rstat'= 23 kN 

2 Je= .4 
Rtot= 28 kN 
'Rstat'= 7 kN 

4 4 8 
-.5 HO,mS 

Figur 5.1:2. Exempel på resultat från stötvågsmätning på hejarsond
stänger vid provfältet i Linköping. 

I diagrammen redovisas såväl kraft- som hastighetsförlopp i sondstäng

erna vid ett slag. Utvärdering av mätresultaten har gjorts enligt CASE

metoden vilken ger såväl dynamisk som statisk bärförmåga. 
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Figur 5.1:3 Resultat från sonderingar och andra speciella undersökningar från provplatsen i Linköping.
I de fall där flera mätpunkter förekommer på varje meter har ett representativt medelvärde 
framräknats. 
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En annan typ av sondering som utförts på provfältet är spetstrycksonde

ring. Resultat från denna framgår av Fig 4.1:1. 

I Fig 5.1:3 redovisas tolkade resultat från sonderingar och specialunder

sökningar. I de fall flera observationer är gjorda på varje meter har 

ett representativt medelvärde för varje meter beräknats. De parameter

värden som redovisas i figuren används senare i beräkningar och korre-

leringar. 

Försöksplatsen vid Fittja 

Vid denna provplats utfördes spetstrycksondering och statisk: -dynamisk 

sondering. 

HfA 
±0 

- 5 

-10 

-15 

-20 

MPa 15 10 

Figur 5.2:1 Resultat från hejar- och spetstrycksondering vid provplat
sen i Fittja. 
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I Fig 5.2:1 redovisas resultat från hejar- och spetstrycksondering. 

Spetstrycksonderingen visar att jordens fasthet ökar med djupet samt 

att några fastare skikt finns på ca 12 och 14,5 m djup. Dessa återfinns 

också i hejarsonderingsresultatet. Totalt antal slag för att nå ca 20 

m djup vid hejarsonderi~gen var 823 slag. 

TrS 
4.0 

Olf'a)
B.O 12.0 0 

Hl'a S/0 S1/0. äa 
6. 0 12. 0 18. 0 0 

STAT-DYN (kil)
4. 0 8. 0 12. 0 

D 

• - Sp<,ta 
+ • Kant.Ql 

2 

4 

6 

:3 
8 + 

! 
.!10 

if2 
Q 

14 

16 

18 

+ • 
20 

Figur 5.2:2 Resultat från sonderingar utförda vid provplatsen i Fittja. 
Representativa medelvärden för varje meter har framräknats. 
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Fig 5.2:2 visar tolkade medelvärden för de olika undersökningsmetoderna 

vid provplatsen i Fittja. Punkterna i figuren visar representativa medelvärden 

för varje meter. Från tex hejarsonderingen har medelvärdet av 5 punkter 

för varje meter angivits. Dessa värden används i ett senare avsnitt 

vid beräkningar och korrelationer med andra erhållna parametrar. 
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6. UTVECKLING AV DYNAMISK PORTRYCKSOND 

6.0 Allmänt 

I de inledande försök som utfördes som examensarbete vid Tekniska Hög

skolan i Lund, konstaterades att momentana porvattentryckförändringar 

uppstod vid drivning av en modellpåle i jord. Resultaten av dessa exa

mensarbeten visade intressanta resultat både vad gäller pålningsteknik 

och jords beteende i allmänhet när den utsätts för en transient belast

ning. 

Om mätningar av momentana eller dynamiska porvattentrycks amplitud och 

variation i det korta tidsperspektiv som en transient belastning typ 

pålslagning var möjligt, skulle sådan information om jorden kunna erhål

las att tex slutsatsef om jords benägenhet att ge falskt pålstopp skulle 

kunna göras. Därför har en dynamisk portrycksond konstruerats och utpro

vats inom ramen för detta projekt. 

Man utgick från en kravspeficikation som innebar att sonderingen skulle 

vara lätt att utföra, att om möjligt befintlig utrustning skulle använ

das och att porvattentrycket skulle kunna mätas dels i sondens spets, 

dels på dess mantel. Vidare skulle det vara enkelt att skarva på nya 

stänger under sonderingens gång. För att erhålla ytterligare information 

om jordens dynamiska motstånd skulle det också vara möjligt att appli

cera kraft och accelerometer på stångpaketets topp så att traditionell 

stötvågsmätning var möjlig under neddrivning av sonden. 

6.1 Beskrivning av sonden 

Resultatet blev en sondspets med utförande enligt figur 6.1:1. Bilden 

visar spetsens olika komponenter, nämligen tryckgivare, hus och filter 

att sätta i ändytan så att enbart vätskefasens tryck kan mätas. 
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Figur 6.1:1 Bild visande den dynamiska portrycksondens spets. 

Tryckgivaren är av piezoelektrisk typ, dvs tryckelementen i den består 

av en piezoelektrisk kristall som ger laddningsförändringar proportio

nella mot tryckändringen i mediet vid kristallen. Denna typ av givare 

valdes dels med tanke på dess höga resonansfrekvens,dels för att ingen 

deformationsförändring av membran behövs för att registrera tryckföränd

ringarna. Vidare är givaren försedd med en impedansomvandlare som om

vandlar elektrisk laddning till mätbar spänning. 

Filtret i spetsen består av ett dubbelt stålnät som motsvarar de krav 

som ställts på permeabilitet och hållfasthet. Filtret är enkelt att 

demontera vid rengöring och vattenmättnad. För att kunna mäta porvatten

tryck vid stångens mantel gjordes en annan typ av filterkonstruktion. 

Denna framgår av Fig 6.1:2. 
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Figur 6.1:2 Bilden visar sondens spets försedd med ett bronsfilter 
på sondens mantelyta nära spetsen. 

Ringfiltret runt sondens mantel är av porös brons. Spetsens nedre del . 

kan lätt demonteras vid vattenmättnad och rengöring. Dessutom kan val

fri längd på stången monteras framför filtret och således kan det dyna

miska portrycket mätas på valfritt avstånd från sondens spets. 

Stängerna som används vid sondering är desamma som används vid traditio

nell hejarsondering, dvs med hål genom tapparna för att klara kabelgenom

föring upp till sondstängernas topp. 

Toppen består av en slagnacke, enligt Fig 6.1:3, som är anpassad till 

slagningsutrustningen som används vid traditionell hejarsondering. Dess

utom är den försedd med en slits för att klara kabelgenomföring för 

vidare anslutning till mätutrustningen. Översta stången är endast 0,5m 

och försedd med kraftgivare i form av pålimmade trådtöjningsgivare. 

Vidare finns fästen för accelerometer så att fullständig stötvågsmät

ning kan göras på sonden under drivningen. 
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Figur 6.1:3 Slagnacke med slits för kabelgenomföring. 

Mätutrustningen består av en signalenhet med bl a förstärkare och en 

enhet för strömförsörjning av de elektriska givarna. Mätdata från dyna

miska portrycksgivare, kraftgivare och accelerometer lagras på mätband

spelare för vidare analys med hjälp av ett digitalt minnesoscilloskåp 

och mikrodator. 

6.2 Resultat av dynamisk portrycksondering 

Den i förra avsnittet beskrivna sonden för mätning av dynamiska porvat

tentryck har använts vid försöksplatsen i Linköping. I dessa försök 

med sonden har det dynamiska porvattentrycket mätts endast i sondens 

spets. 

Förutom mätning av det dynamiska porvattentrycket mättes också stötvågor 

som kraft och acceleration i sondstångens topp. På så sätt erhölls för-
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utom ett mått på stängernas dynamiska bärförmåga också en koppling av 

det dynamiska portrycksförlopept till kraftspelet i stängerna. 

Ki<AFT 

30 / 

I 
I 

10 

324 

-l □ 

HASTIGHET M/S 

1. 5 

• 5 

4 8 
-. 5 
SJUNKN iNG mm 

10 

5 

O L..-L-..1...4_ __,_8_ 1.._6_ □------'-24--2~8----:32__,JlL-2__ ____,_2 

TID, mS 

Figur 6.2:1 Resultat av stötvågsmätning på hejarsond vid provplatsen 
i Linköping. 

I Fig 6.2:1 visas exempel på resultat från kraft- och accelerations

m~tning på hejarsondstängerna i Linköping. Figuren visar förutom den 

uppmätta kraften också hastighet och sjunkning som integrerats fram 

från accelerationsmätningen. Sjunkningen beräknad på detta sätt blev 

ca 12 mm vilket väl överensstämde med den uppmätta sjunkningen. 
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Resultatet från denna typ av stötvågsmätningar har använts för att be

räkna det dynamiska sonderingsmotståndet att jämföra med det statiska 

motståndet, som bestämts ur statisk-dynamisk sondering. Redovisningen 

av dynamiskt och statiskt motstånd finns i kapitel 5. 

I Fig 6.2:2 visas ett typiskt resultat från dynamisk portrycksondering 

med stötvågsmätning. 

/JYMII/SI( .PIJl?J/d77Ellil?Yt'l(SIJMJEl?/AC 

XRAFT (k(D 

50 

30 
/\
I \ 

PROVF. LINKOPING 
OJUP 8. 8 111. u. my 
1982-09-22 

lD I ·1 
J 

4 24 28 2 
-te TID, :nS 

DY:~- ?ORV f. T7ENTRYCK kP/.. 

150Q 

900 

300 

8 12 16 20 24 28 32 
··30C TID. mS 

Figur 6.2:2 Resultat från mätning av dynamiskt porvattentryck och stöt
våg med dynamisk portrycksond. 

Försöket som redovisas i figuren är utfört vid försöksplatsen i Linkö

ping och härrör från 8,8 m djup. Kraften i det övre diagrammet är mätt 

i sondstängernas topp, vilket innebär att kraftfronten når spetsen ca 
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2 ms senare. Då börjar porvattentrycket vid spetsen att byggas upp till 

en nivå som varierar kraftigt från slag till slag på stängerna. I detta 

fall är maximal nivå ca 1500 kPa men såväl mindre som större tryck före

kommer under slagserien. Detta porvattenövertryck skall jämföras med 

sondens spetstryck som uppskattningsvis uppgår till 2q-25 MPa beroende 

på jordens fasthet. Porvattenövertrycket förblir konstant efter det 

att stötvågen har passerat spetsen för att sedan avklinga. I detta fall 

byggs ett nytt porvattenövertryck efter ca 17 ms. Orsaken till detta 

är förmodligen att hejaren studsar på slagnacken varför det ovan beskrivna 

förloppet upprepas men med mindre amplitud. 

Ovan beskrivna försök är inledande försök med en prototyp varför inga 

kvalitativa eller kvantivativa bedömningar av försöksresultaten görs 

på nuvarande stadium. 
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7. ANALYS AV HALVSKALEFÖRSÖK 

7.0 Allmänt 

I detta kapitel kommer en analys och jämförelse av olika parametrar 

från försöken med halvskalepåle att utföras. Det innebär att försöks

resultat från kapitel 4 kommer att ställas samman och analyseras. Ton

vikten har lagts vid jämförelse mellan statisk och dynamisk bärförmåga, 

samt att analysera hur de dynamiska resp statiska portrycken i jorden 

runt pålen uppstår och hur de inverkar på den dynamiska respektive sta

tiska bärförmågan. 

7.1 Jämförelse mellan statisk och dynamisk bärförmåga 

I kapitel 4 avsnitt 5 och 6 redovisas resultat från dynamisk respektive 

statisk provbelastning av provpålen vi de båda försöksplatserna. I det 

dynamiska fallet finns både resultat analyserade från stoppslagning 

före och efterslagningen efter statisk provbelastning. 

I Tabell 7.1:1 jämförs den statiska bärförmågan erhållen från statisk 

provbelastning med den statiska bärförmågan beräknad utifrån dynamisk 

provbelastning såväl före som efter statisk provbelastning. 
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Tabell 7.1:1 Jämförelse mellan statisk bärförmåga erhållen från sta
tisk och dynamisk provbelastning enligt CAPWAP-metoden. 

Provplats Statisk provbelastning CAPWAP stpsl CAPWAP eftsl , Sjunkni ng 

TÖt Spets Mantel Tot Spets r~ån- TÖt Spets Man ,. Stpsl Eftsl 
Nr ., kN kN - kN kN kW tel 'kN kN tel .. mm mm 

Fittja 
PB 1 28,4 10,0 18,4 70 68 2 55 0 55 7,3 9,1 
PB 2 39,2 10,8 28,4 70 2 68 70 15 55 5,0 4,4 
PB 3 55,0 17 ,5 37,5 110 2 108 73 13 60 1,2 2,7 
PB 4 87,2 17 ,0 70,2 100 10 40 90 3 87 2,0 5,0 
PB 5 79,4 14,2 65,2 130 12 118 100 1 99 2,7 4,0 

Linköping 

PB V 15,6 4,5 11, 1 10,0 13,1 
PB VI 24,5 12,0 12,5 9,1 10 ,5 
PB VII 31,5 12,0 19,5 54 40 14 7,6 11,7 
PB VIII 19,5 11,7 7,6 20 9 11 7,1 12,6 
PB IX 25,5 15,4 10, 1 24 8 16 9,1 9,6 
PB X 29,4 23,1 6,3 5.5 1 54 9,6 8,8 

En jämförelse mellan total bärförmåga erhållna ur statisk provbelastning 

respektive CAPWAP-analys från provplatsen i Fittja är gjord i Fig 7.1:1. 
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Figur 7.1:1 Jämförelse mellan statisk bärförmåga erhållen ur statisk 
provbelastning och CAPWAP-analys av såväl stopp- som efter
slagning vid provplatsen i Fittja. 
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Av figuren framgår att bärförmåga bestämd ur CAPWAP-analys av stötvågs

mätning såväl vid stopp- som efterslagning alltid är högre än den bär

förmåga som är bestämd vid statisk provbelastning. Den senare är utvär

derad enligt deformationskriteriet 25 mm vilket överensstämmer med det 

(17) rekommenderade. Vidare framgår att bärförmåga bestämd med CAPWAP

analys alltid ger lägre bärförmåga i medeltal 24%, vid analys av stöt

vågsmätning i samband med efterslagning jämfört med motsvarande för 

stoppslagning. Undantag från denna regel är provbelastning PB 2 där 

den statiska provbelastningen och efterslagningen utfördes ca 60 timmar 

efter stoppslagningen mot normalt ca 20 timmar. I medeltal ger bärför

måga enligt CAPWAP vid efterslagning ca 34% högre bärförmåga jämfört 

med den statiska provbelastningen. Motsvarande värde för CAPWAP-analys 

vid stoppslagning är ca 66% högre. 

Används däremot det som kallas slutvärde i avsnitt 4.6 som mått på prov

pålens statiska bärförmåga ger en jämförelse med CAPWAP-analysen vid 

efterslagning att den senare är ca 18% högre än den förra. 

Vidare framgår det av Tabell 7.1:1 att en bestämning av den statiska 

spetslasten ur CAPWAP-analys i regel ger lägre spetskraft än som erhål

lits från den statiska provbelastningen. Konsekvensen av detta är att 

pålens mantelbärförmåga kraftigt öveskattas av CAPWAP-analysen både 

utförd vid stopp- och efterslagning jämfört med den ur statisk provbe

lastning erhållna. Emellertid, utan att redovisa några detaljresultat, 

syns en fördelning av kraft längs pålens mantel råder god proportionali

tet mellan den ur statisk provbelastning och den som erhållits ur dyna

misk analys. 

Skillnaden redovisad ovan i bärförmåga enligt CAPWAP bestämd från stopp

resp efterslagning återspeglas också i den sjunkning som uppmätts vid 

de respektive situationerna. I Fig 7.1:2 vis~s bärförmågan bestämd ur 

statisk provbelastning som funktion av sjunkningen av pålen för ett 

hejarslag. 
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Figur 7.1:2. Bärförmåga bestämd ur statisk provbelastning som funktion 
av sjunkningen per slag vid stopp- och efterslagning. 

Av figuren framgår att sjunkningen är större vid efterslagning jämfört 

med stoppslagning. Undantaget är provbelastning PB 2 som visar ungefär 

samma värde på sjunkningen. Det var den efterslagning som ägde rum ca 

60 timmar efter stoppslagningen. Figuren visar också att sjunkningen 

inte är ett bra mått på bärförmågan. Visserligen framgår det att bärför

mågan minskar med ökande sjunkning men att sppridningen är så stor att 

bestämning av bärförmåga ur sjunkningsvärde är behäftad med stora osäker

heter. 

Motsvarande analyser av vad som utförts ovan gällande statiska bäförmå

gor kan inte utföras för provpaltsen i Linköping. Detta beror på orsaker 

som är beskrivna i avsnitt 4.6.2. Emellertid har i Fig 7.1:3 redovisats 

de erhållna värdena. 
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Figur 7.1:3 Jämförelse mellan statisk bärförmåga erhållen ur statisk 
provbelastning och CAPWAP-analys av efterslagning vid 
provplatsen i Linköping. 

Av figuren framgår det att de två dynamiska provningar vid efterslagning 

som CAPWAP-analys har utförts påvisar att bärförmågan bestämd ur stöt

vågsmätning är större än den bärförmåga som erhållits ur statisk provbe

lastning. Skillnaden är ca 79%. Avvikelsena är också stora om jämförelse 

utförs på spets- och mantelbärförmågor, se Tabell 7.1:1. 

I Fig 7.1:4 jämförs bärförmågan bestämd ur statisk provbelastning med 

sjunkningen i mm/slag erhållen dels vid stopp- och dels vid efterslag

ning. 
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Figur 7.1:4 Jämförelse mellan statisk bärförmåga bestämd ur statisk 
provbelastning och sjunkning vid stopp- och efterslagning. 

Av figuren framgår att bärförmågan hos pålen i stort sett är oberoende 

av sjunkningen räknat i mm/slag. Vidare framgår att sjunkningen är större 

vid stoppslagning jämfört med stoppslagning. Undantaget gäller provbe

lastning X som skedde 64 timmar efter stoppslagningen. Samma tid gäller 

för provbelastning VI där det också är liten skillnad mellan de erhållna 

sjunkningsvärdena. Ovan beskrivna förhållanden framgår tydligare av 

Fig 7.1:5 där sjunkningen vid stoppslagning direkt jämfört med sjunkningen 

vid efterslagning. 
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Figur 7.1:5 Jämförelse mellan sjunkning erhållen vid efter- och stopp
slagning. 

Figuren visar att ett linjärt samband finns mellan sjunkningen mätt 

i samband med stoppslagningen och den mätt vid efterslagning om en punkt 

undantas. Det gäller slagningen före och efter probelastning nr V. 

Sammanfattningsvis visar ovan gjorda analys att det finns systematiska 

skillnader mellan statisk bärförmåga bestämd från dynamisk provbelast

ning respektive statisk provbelastning både vid försöksplatsen i Linkö

ping och Fittja. Vidare visar analysen att statisk bärförmåga bestämd 
från dynamisk mätning i samband med stoppslagning är signifikant större 

än den som bestämts på samma sätt vid efterslagning. Detta förhållande 

återspeglas också i sjunkningsvärdena uppmätta i samband med stopp-och 

efterslagning. 
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Jämförelse mellan statiska porvattentryck, slagningsparametrar 
och provbelastningsresultat 

7.2.0 Allmänt 

I åvsnitt 4.7 beskrivs i detalj hur porvattentrycket förändras på olika 

avstånd från pålen vid drivning, statisk provbelastning och efterslag

ning av provpålen. I detta kapitel är avsikten att försöka analysera 

vilka (slagnings-)parametrar som bidrar till porvattentryckets rela

tiva och absoluta förändringar. Svårigheten i detta analysarbete är 

att det sällan är endast en beroende parameter som förändras utan oftast 

flera. Tex om inverkan av hejarens fallhöjd på porvattentrycket skall 

studeras hinner porvattentrycket delvis att avklinga under den tid det 

tar att skifta fallhöjd. För att kunna utföra en rättvis bedömning måste 

parametertrycket drivas upp till samma nivå som före bytet av fallhöjd. 

Då drivs pålen ytterligare ned och kommer närmare mätpunkterna och möj

ligheten finns att pålspetsen når ett jordlager med andra egenskaper 

än de hade vid den förra fallhöjden. Det ovan skrivna belyser de svårig

heter som finns i alla typer av jämförelser i detta kapitel, men nedan 

görs ett försök att jämföra så likartade situationer som möjligt. 

7.2.1 Inverkan av fallhöjd och andra slagningsparametrar 

Vid en ökning av fallhöjden tillförs pålen mer energi som normalt för

brukas genom att pålens sjunkning och fjädring per slag ökar. Dessa 

omständigheter medför att porvattentryckets relativa och absoluta belopp 

förändras och förändras olika mycket på olika avstånd från pålens spets 

och mantel. 

I Fig 7.2.1:1 har variationen av fallhöjd samkopierats med det absoluta 

porvattentryckets variation på 10,5 m djup i förhållande till pålspet

sens nivå. 
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Figur 7.2.1:1 Fallhöjdens och porvattentryckets variation i förhållande 
till pålspetsens djup. Porvattentrycket är mätt på 10,5 m 
djup. 

Av figuren framgår tex att vid ökning av fallhöjd från 0,32 till 0,62 

m när pålspetsen befinner sig på ca 7,4 m djup syns ökningstakten av 

porvattentryck öka. Den begränsade minskningen av porvattentryck när 

pålspetsen är på djupen mellan 7,54 och 7,75 m djup är betingat uppehåll 

i slagning över en natt och statisk provbelastning. Vid fortsatt driv-

ning efter provbelastningen med samma fallhöjd syns att ökningstakten 

av porvattentrycket är större än för den lägre fallhöjden högre upp. 

Ökningstakten är större vid 0,5 m horisontellt avstånd till pålens lodlinje 

jämfört med porvattentrycket 1,5 m från densamma, 

Emellertid när pålspetsen är ca 0,5 m över eller djupare än porvatten

tryckgivarnas nivå sker ingen ytterligare porvattentryckökning även 

om fallhöjden ökas. Tvärtom sker en minskning av den absoluta porvatten

trycknivån. Detta förhållande framgår tydligt straxt före och efter 

statisk provbelastning på 10,75 m djup. Huruvida orsaken till denna 

porvattentryckminskning är direkt betingad av slagningsarbetet eller 

av den utjämningsprocess som ändå sker i jorden är inte klarlagt. 
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En annan effekt på porvattentrycket i samband med förändring av fallhöjd 

är att porvattentryckökningen före varje slagserie, dvs u som är defi

nierat i avsnitt 4.7.1, ökar när fallhöjden ökar och pålspetsen är ned 

till 0,5 m över porvattentryckmätarnas djup. Under denna nivå syns por

vattentryckökningen bli negativ och mera negativ ju högre fallhöjden 

är. Dessa förhållanden framgår vid en jämförelse av figurerna 4.7.1.1:5, 

4.7.1.1:6 och Fig 4.4.2:1. En annan faktor som förmodligen påverkar 

porvattentryckökningen är det slagtal som förekommer i varje slagserie. 

Detta utreds dock ej här. 

I Fig 7.2.1:2 visas povattentryckökningens ( u) beroende av rådande 

porvattentryck i jorden. I det aktuella fallet drivs pålen mellan djupen 

6,25 och 7,34 m med fallhöjden 0,62 m och mätningarna härrör från en 

parvattentryckgivare placerad på 8,0 m djup och 0,5 m horisontalt avstånd 

från pålens lodlinje. 
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Figur 7.2.1:2 Porvattentryckökning ( u) jämfört med den rådande abso
luta porvattentrycknivån i jorden på 8,0 m djup och 0,5 
m från pålen. 
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Av figuren framgår att ett linjärt förhållande råder mellan porvatten

tryckökning för varje slagserie och absolut porvattentrycknivå. De punk

ter som faller utanför sambandet är vid fallhöjden 0,32 m och vid ett 

en situation när uppehåll gjordes i slagserien. Egentligen illustrerar 

sambandet endast det faktum att ju närmare pålspetsen kommer mätnivån, 

desto högre blir både det absoluta parvattentrycket och porvattentryck

ökningen för varje slagserie. 

Inledningsvis nämndes att normalt vid ökande fallhöjd ökar sjunkningen 

absolut sett räknat i mm/slag. I Fig 7.2.1:3 visas diagram med storle

ken på sjunkning och fjädring och absolutbelopept för porvattentrycket 

för olika djup på pålspetsen. 
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Figur 7.2.1:3 Sjunkning och fjädring och absoluta porvattentryck för 
givare på 8,0 och senare 12,7 m djup för olika djup på 
pålspetsen. 
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Av figuren framgår att när pålspetsen drivs mellan de nivåer där statisk 

provbelastning utfördes, tex mellan djupen 6,45 och 6,94 m minskar 

sjunkningen signifikant. Samma gäller för nästan alla drivningssituatio

ner som har markerats i sjukningsdiagrammet. En förutsättning är dock 

att givarenivån för provattentryckmätning skall 'Vara under pålspetsnivån. 

Av den anledningen bör Fig 7.2.1:3 också jämförs med Fig 7.2.1:2. 

Det ovan nämnda visar att det som kan kallas porvattentryckstopp inträf

far, dvs allteftersom drivningen av pålen fortsätter ökar det absoluta 

porvattentrycket i jorden vilket i sin tur ger mindre sjunkning. Detta 

förhållande framgår klart av att sjunkningen vid efterslagning alltid 

är större än vid drivning och stoppslagning och i det senare fallet 

är alltid porvattentrycket lägre än i det förra, se Fig 4.7.1.2:3. Det 

framgår också av avsnitt 4.7.1.2 att den genererade portryckökningen 

för en slagserie är större vid efterslagning än vid stoppslagning. 

En preliminär analys av tillförd energi vid pålens spets visar att ener

gin är betydligt större vid efterslagning än vid stoppslagning. Detta 

förhållande tyder på att ju mer energi som erhålls vid spetsen desto 

mer porvattentryck kan genereras. 

Jämförelse mellan dynamiska porvattentryck och slagningspara

metrar 

I avsnitt 4.8 redovisas mätningar av dynamiska porvattentryck i pålens 

spets och mantel. En diskussion om resultatens giltighet och relevans 

utförs också i det nämnda avsnittet, där det bl a framkom att mätresul

tatet av det dynamiska portrycket i pålens mantel 1,5 m från spetsen 

var svårtolkat och därför exkluderades en vidare analys av resultatet 

i denna rapport. 
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Mätresultat från dynamiskt porvattentryck i pålens spets följer, som 

framgår av Fig 4.8.1:1 helt accelerationen mätt i pålens spets. Detta 

innebär att både beträffande porvattentryckets amplitud och varaktighet 

överensstämmer det med pålspetsens acceleration. Orsaken till detta 

diskuteras också i avsnitt 4.8, där det framkommer att en trolig orsak 

är att den kon av jordmaterial som finns framför pålens spets är så 

tät att porvattentryckförändringar utanför denna ej hinner nå mätmembra

net i givaren förrän porvattentrycket har utjämnats med omgivande jord 

och därför mäts endast en instängd vätskepelares tryck som ju då blir 

direkt proportionell mot accelerationen, vilket innebär att högre fall

höjd och därmed högre kraft och acceleration i pålen ger ett högre dyna

miskt porvattentryck i pålens spets. 

I avsnitt 4.8 redovisas också det dynamiska porvattentryck som mätts 

på pålens mantel 0,1 m från dess spets. Av figurerna 4.8.1:2 och 4.8.2:1 

framgår att det dynamiska porvattentrycket mätt i denna punkt på mantel 

är aktivt under den tid som kraft verkar på spetsen, dvs amplituden 

förändras under den tid som spetsen utsätts av kraft från ett slag. 

Därefter dräneras portrycket ut och intar en nivå som accumuleras till 

den absoluta porvattentrycknivån i den omgivande jorden. Detta upprepas 

slag efter slag och på så sätt förändras porvattentrycket i den omgivande 

jorden. I Fig 7.3:1 visas det dynamiska porvattentryck som mätts i på

lens mantel 0,1 m från dess spets. I det övre diagrammet visas också 

den uppmätta kraften och den ur accelerationen integrerade hastigheten. 
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Figur 7.3:1 Kraft och hastighet i pålens spets jämfört med det upp
mätta dynamiska porvattentrycket i pålens mantel 0,1 m 
från dess spets. 

Vid betraktande av kraft- och hastighetsförloppet i figuren syns kraft

förloppet vara aktivt till dess att pålens spetsrörelse har avklingat, 

dvs när hastigheten är noll efter drygt 8 ms. Emellertid kvarstår en 

viss kraft i spetsen som minskar till noll efter ytterligare drygt 10 

ms. Denna kraft beror på inspänning av spetsen och har således inget 

med det dynamiska förloppet i övrigt att skaffa. 

Jämförs det dynamiska portrycket med spetskraften syns de vara propor

tionerliga endast i det inledande skedet när första kraftspiken byggs 

upp. Detta är i den fas där jorden framför pålen komprimeras utan att 

jordbrott har inträffat. Detta inträffar först när kraften når sitt 

maximala värde och jorden bröjar dilatera och ett porvattenundertryck 

utvecklas. Under den tid jorden befinner sig i brottillstånd är porvat

tentrycket på en nästan konstant negativ nivå. I samband med att pålens 

hastighet avstannar upphör också brottillståndet i jorden och porvatten-
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undertrycket ökar i den takt jorden~ permeabilitet tillåter tills det 

när en jämviktsnivå med det nya absoluta porvattentrycket i jorden. 

På detta sätt accumuleras porvattentryck till den omgivande jorden. 

I avsnitt 4.6 påvisas att den zon som det absoluta porvattentrycket 

ökar i vid drivning av pålen har en utsträckning i djupled på 4,0-4,5 

m och en diameter på minst 3 m. Vidare framgår att denna zon börjar 

ca 0,5 m under pålens spets. Däremot i zonen över denna nivå, dvs i 

närheten av pålens spets och längd dess nedre mantel sker för varje 
slagserie en något mer signifikant negativ porvattentryckförändring. 

Dessa förhållanden kan tolkas så att i jorden framför pålen packas jorden 

och därmed uppkommer ett porvattenövertryck medan över denna nivå dila

terar jorden och genrerar därmed ett negativt porvattentryck. Storleken 

av det positiva porvattenövertrycket bestäms av inslagsenergin och dess 

varaktighet av tyngden på hejaren medan det negativa porvattentryckets 

storlek bestäms av hur stor dilatation jorden behöver göra för att jord

brott skall utvecklas. Varaktigheten hos det negativa porvattentrycket 

bestäms av storleken på pålens spetsrörelse, dvs indirekt av hejarens 

fallhöjd och jordens fasthet. 

Naturligtvis är ej processen i jorden så renodlad som beskrivits ovan 

utan naturligtvis är skeendet kring pålspetsen och dess nedre mantel 

mer komplext. Tex finns zoner där de båda ovan beskrivna processerna 

inträffar, om ej samtidigt så med en liten fasförskjutning ,och därmed 

överlagrar förloppen varandra och det som dominerar mest lämnar ett 

bidrag till det totala porvattentrycket. 

Jämförelse mellan resultat från halvskale- och laboratorieförsök 

I detta avnsitt utförs en jämförelse av mätta porvattentryck vid halvskale

försöken som i detalj är refererat i avsnitt 4.6 och 4.7 med de resultat 

som erhållits vid de inledande försök som är sammanfattade i avsnitt 

2.3 och 2.4. 

7.4 
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I laboratorieförsöken har en påle med 20 mm diameter använts medan i 

halvskaleförsöken i föreliggande undersökning pålens diameter varit 

102 mm, dvs mer än fem gånger så stor diameter som jämfört med labora

torieförsöken. Jämförs dessa storlekar med normalt förekommande slanka 

betongpålar är förhållandet jämfört med halvskaleförsöken 2,5 gånger 

större och jämfört med laboratorieförsöken ca 12,5 gånger större. Vidare 

har i halvskaleförsöken jordvolymen som pålarna slagits i varit obegrän

sad medan i laboratorieförsöken har jordvolymen varit begränsad till 

pålboxens volym, se avsnitt 2.3.1, vilket var 230 mm i diameter, dvs 

11,5 påldiametrar, och 400 mm djup eller 20 påldiametrar. 

Jordmaterialet vid laboratorieförsöken refererade i avsnitt 2.3 var 

en finsand och i försöken refererade i avsnitt 2,4 en siltig finsand. 

I halvskaleförsöken vid försöksplatsen i Linköping är jorden huvudsak

ligen en finsilt som övergår till mellan- och grovsilt och sand mot 

djupet och vid försöksplatsen i Fittja var jorden huvudsakligen en sand 

med siltinslag. 

Skillnaden mellan de båda försöksserierna i laboratorieskala är förutom 

olika jord också det faktum att mätningar av dynamiska porvattentryck 

refererade i avsnitt 2.3 (2) utförda med en adapter inlagd i jorden 

medan de mätningar som refereras i avsnitt 2.4 (4) är utförda direkt 

i modellpålens spets och dess mantel. En annan skillnad är att i det 

förra fallet användes en kort påle, ca 50 mm, jämfört med i det senare 

fallet en ca 5,6 m lång. 

I laboratorieförsöken utförda av Barmen et al (4) visas att vid drivning 

av modellpålen i pålboxen sker en ökning av det statiska porvattentrycket 

allteftersom drivningen fortskrider. Vid uppehåll i drivningen, tex 

för statisk provt:eJastningavklingar porvattenövertrycket relativt snabbt 

för att ånyo öka när drivningen återupptas. Dessa förhållanden framgår 

tydligt av Fig 2.4:3. Dessa observationer skiljer sig ej från de som 

erhållits i halvskaleförsöken, se Fig 4.7.1.1:2-4. Däremot har vid labo

ratorieförsöken ej observerats en porvattentryckminskning när pålen 

har passerat mätpunkten vilket är fallet med halvskaleförsöken. 
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Vidare har man i (4) observerat att ökningstakten av det statiska por

vattentrycket avtar allteftersom drivningen fortskrider, se Fig 2.4:8, 

och når ett slutvärde vid mellan 15 och 20 kPa övertryck. Motsvarande 

observation har gjorts vid halvskaleförsöken, se Fig 4.7.1.1:4, med 

porvattentryckökningar på upp till ca 50 kPa. 

Mätningar av det dynamiska porvattentrycket i pålens spets har också 

utförts av Bormen et al (4). I Fig 2.4:6 visas en sådan mätning som 

karaktäriseras av en inledande positiv tryckstöt som övergår i ett nega

tivt, relativt långsträckt förlopp, som influeras av varje gång stötvågen 

reflekteras i pålens spets. Jämförs detta dynamiska porvattentryckför

lopp med det i Fig 4.8.1:1 redovisade förloppet, framgår det att de 

i princip är lika med det undantaget att det negativa porvattentrycket 

i Fig 4.8.1:1 avklingar i samband med att accelerationen upphör i pålens 

spets. Däremot sker utjämningen av det negativa porvattentrycket i labo

ratorieförsöket betydligt långsammare. Skillnaden kan förmodligen sökas 

i diskussion som har förts i avsnitt 4.8.1. Med den som bakgrund kan 

det påstås att förloppet redovisat i Fig 2.4:6 mer överensstämmer med 

det faktiska skeendet vid pålen spets. 

Vidare visas i (4) att mätning av det statiska porvattentrycket i pålen 

5 mm från dess spets jämfört med en mätning 40 mm från pålens mantelyta 

visar att porvattentryckökningen är avsevärt större vid pålen än ute 

i jorden, se Fig 2.4:4. Motsvarande resultat har erhållits i halvskale

försöken, dvs att porvattentryckökningen är mindre ju längre ut från 

pålen mätningarna sker. 

En jämförelse mellan mätningar utförda i pålens mantel nära spetsen 

visar överensstämmelse mellan laboratorie- och halvskaleförsök. Jämförs 

tex Fig 2.4:6 med 4.8.1:2 och 4.8.2:1 syns kurvform och därmed skeendet 

i jorden vara detsamma vi de båda försökstyperna. Emellertid finns en 

skillnad i slutet av förloppet där exemplet hämtat från laboratorieför

sök visar på ett porvattenövertryck medan resultatet i halvskaleförsök 

är ett porvattenundertryck. Det har dock visat sig att båda resultaten 

har erhållits i de respektive försökstyperna. 
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Laboratorieförsöken som utförts av Johannesson et al (2) visar också 

god överensstämmelse med ovan relaterade jämförelser. Ett annat resul

tat som är redovisat i (2) framgår av Fig 7.4:1. Där visas de principi

ella skillnaderna i det dynamiska parvattentrycket mätt vid pålens spets 
i en lösare resp fastare jord vid första respektive femtionde slaget 

i en slagserie. 

FAST LAGRING 
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l:a Slaget S02e Slaget 
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Figur 7.4:1 Principiella skillnader vid det första och femtionde slaget 
i en slagserie i fast och mycket fast lagrad jord. 

Jämförs resultaten i figuren med de som erhållits vid drivning respek

tive efterslagning i halvskaleförsöken, se Fig 4.8.1:2 respektive 4.8.1:3, 

visade de på en god överensstämmelse om följande resonemang görs: i 

drivnings- eller stoppslagningssituationen packar pålspetsen jorden 

framför sig och därmed erhålls en fastare lagring av jorden än den ur

sprungliga. Vid den statiska provbelastningen penetreras den packade 

jorden helt eller delvis och därmed är jorden under pålspetsen lösare 

inför efterslagningen. Således kan det dynamiska porvattentrycket i 

stoppslagningsögonblicket, Fig 4.8.1:2, jämföras med mycket fast lagring 

och femtionde slaget, medan porvattentrycket som erhållits vid efter

slagningen, Fig 4.8.2:1, kan jämföras med fast lagring och första slaget. 

Som synes är överensstämmelsen god mellan resultat från laboratorieför

sök och halvskaleförsök också i detta fall. 
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Sammanfattningsvis har det framkommit av ovan gjorda jämförelse mellan 

laboratorieförsök och halvskaleförsök visar på likartade resultat och 

att slutsatserna i (2) och (4) i allt väsentligt styrks av föreliggande 

mätningar och resultat. 



154. 

8. ANALYS AV GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

8.0 Allmänt 

I detta avsnitt görs enjämförelse mellan olika sonderingar på de båda 

provplatserna. Främst utförs korreleringar mellan statiska och dynamiska 

sonderingar. Till den förra kategorin hör spetstrycksondering och sta

tisk-dynamisk sondering. Till det senare räknas hejarsondering och stöt

vågsmätning på hejarsondstänger. 

Vidare utförs en diskussion om de geotekniska undersökningarnas möjlig

heter att användas som indiaktor på falskt pålstopp, dvs om möjlighet 

finns att redan i ett projekteringsskede ta hänsyn till att falska pål

stopp kan inträffa. 

8.1 Jämförelse mellan statiska och dynamiska sonderingar 

Ovan har redovisats de olika statiska och dynamiska undersökningar som 

utförts i föreliggande undersökning. Emellertid har inte dynamisk mät

ning på sondstänger och hejarsondering med glappkoppling utförts vid 

provplatsen i Fittja. 

I kapitel 5 har sonderingsresultat från de båda provplatserna redovisats 

som metervisa medelvärden med djupet. I detta avsnitt användes medelvär

dena till att korrelera de olika metoderna mot varandra. Således redo

visas i Fig 8.1:1-2 en jämförelse mellan spetstrycksondering och hejar

sondering vid de båda försöksplatserna. 
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Figur 8.1:1 Samband mellan spetstrycksondering och hejarsondering vid 
provplatsen i Linköping. 
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Figur 8.1:2 Samband mellan spetstrycksondering och hejarsondering vid 
provplatsen i Fittja. 
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Av figurerna framgår att ett bra samband finns mellan spetsmotståndet 

från spetstrycksondering och slagningsmotståndet från hejarsondering. 

I fallet Linköping faller två punkter utanför den tänkta räta linjen. 

Dessa punkter har pga grus och sten på djupen 16 och 17 m erhållit ett 

för stort spetstryckvärde och ingår därför ej i den fortsatta analysen. 

Linjernas lutning, dvs spetstryckvärdet dividerat med hejarsondvärdet 

är för Linköping 0,24 och för Fittja 0,53, dvs det dynamiska motståndet 

är mer än dubbelt så stort för samma trycksonderingsvärde för provplat

sen i Linköping som för provplatsen i Fittja. Emellertid är det så att 

hejarsondmotståndet är ett totalmotstånd bestående av ett spets- och 

ett mantelmostånd och på så sätt är de ej helt jämförbara. 

I Fig 8.1:4-5 visas samband mellan spetsmotstånd erhållna från spets

trycksondering och statiska tryckförsök i statisk-dynamisk sondering, 

dvs två statiska metoder jämförda med varandra. För provplatsen i Lin

köping finns ett svagt samband även om spridningen är stor. Detta kan 

förklaras av att jordarten varierar med djupet, se avsnitt 4.1.1, men 

också att spetstrycksonderingsvärdet är medeltal över en hel meters 

sondering medan vid de statiska tryckförsöken endast ett försök utförs 

per meter. Den streckade linjen i de båda diagrammen visar hur samban

det skulle se ut om inte jordens motstånd var olika för de båda metoderna. 

Det är nämligen så att trycksonderigen utförs med en nedpressningshas

tighet av 20 mm/s och de statiska tryckförsöken utförs med ca 0,15 mm/ 

s. Dessutom är trycksondspetsens area 10 cm2 medan den vid statiska 
2tryckförsök är 16 cm . Således existerar för jorden i Linköping ett 

hastighetsberoende och eventuellt ett volymberoende, medan det för jorden 

i Fittja detta inte finns utan alla punkter ligger väl samlade kring 

den räta linjen. 
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Figur 8.1:4 Samband mellan spetsmotstånd erhållna från spetstryckson
dering och statisk-dynamisk sondering vid provplatsen i 
Linköping. 
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Figur 8.1:3 Samband mellan spetsmotstånd erhållna från spetstryckson
dering och statisk-dynamisk sondering vid provplatsen i 
Fittja. 
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I Fig 8.1:6-7 redovisas samband mellan spetstryck erhållet från spets

trycksondering och kraften på stängernas mantelyta från statiska tryck

försök. För provplatsen i Fittja syns ett linjärt samband existera medan 

för provplatsen i Linköping spridningen är stor. Orsaken till denna 

spridning är åtminstone delvis förorsakad av jord- och lagringsförhål

landen. Speciellt avvikande är det lösare lager på 13-15 m djup. Om 

de punkterna exkluderas blir sambandet också för provplatsen i Linköping 

starkt. 
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Figur 8.1:6 Samband mellan spetsmotstånd erhållet från spetstryckson
dering och mantelmotstånd erhållet från statiska tryckför
sök vid provplatsen i Linköping. 
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Figur 8.1:7 Samband mellan spetsmotstånd erhållet från spetstryckson
dering och mantelmotstånd erhållet från statiska tryckför
sök vid provplatsen i Fittja. 

Vid provplat~en i Linköping har också stötvågsmätning på sondstängerna 

utförts. Utvärderingen har skett enligt CASE-analys. vilken är beskriven 

i Bilaga 1. I jämförelsen användes det ur denna analys erhållna totala 

dynamiska motståndet. Detta jämförs i Fig 8.1:8 med det totala motstån

det som erhållits från statiska försök, dvs mantel- och spetsmotstånd 

har lagts samman. 
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Figur 8.1:8 Det totala dynamiska motståndet från stötvågsmätning på 
hejarsondstänger jämfört med det totala motståndet (spets 
+ mantel) från statiska tryckförsök. 
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Den streckade linjen i figuren svarar mot förhållandet när de båda meto

derna ger samma värde, dvs om jorden inte hade varit metodberoende. 

Om vissa extrempunkter frånses syns det finnas ett linjärt samband mellan 

resultat från de båda metoderna. Förhållandet mellan resultat från de 

båda metoderna är i medeltal 2,1, stötvågsmätning ger ungefär dubbelt 

så stort bruttomotstånd som de statiska tryckförsöken. 

I Fig 8.1:9-10 visas sammma förhållande som i Fig 8.1:8 men där respek

tive metod är uppdelad på spets- och mantelmotstånd. Ett linjärt samband 

synes råda mellan spetsmotstånden från de båda metoderna, dvs för ett 

ökande spetsmotstånd utifrån statiska tryckförsök ger ett större spets

motstånd från stötvågsmätningar. Däremot vid mantelmätning syns resul

taten vara omvända, dvs för ökande mantelmotstånd från statiska tryck

försök minskar mantelmotståndet från stötvågsmätning. Härvidlag verkar 

resultaten osäkra vilket kan bero på de svårigheter som är förknippade 

med utvärdering av stötvågsmätning i en spets- och manteldel. Mer avan

cerade metoder kan användas men detta behandlas ej här. 
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Figur 8.1:9 Jämförelse mellan spetsmotstånd som erhållits från stöt
vågsmätning respektive statiska tryckförsök vid provplat
sen i Linköping. 
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Figur 8.1:10 Jämförelse mellan mantelmotstånd som erhållits från stöt
vågsmätning respektive statiska tryckförsök vid provplat
sen i Linköping. 

En annan sonderingsmetod där mantelmotståndet kan separeras från total

motståndet är hejarsondering med glappkoppling. I Fig 8.1:11 visas re

sultat från denna metod jämfört med statiska tryckförsök på sondstäng

erna. 
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Figur 8.1:1 Resultat från hejarsondering med glappkoppling jämfört 
emd mantelmotstånd mätt vid statiska tryckförsök vid prov
platsen i Linköping. 
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Av figuren framgår att ett visst samband finns mellan de två metoderna 

men att upplösningen kanske pga de relativt låga motståndsvärdena är 

dålig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid jämförelse mellan statiska och 

dynamiska sonderingsmetoder kan det utredas huruvida jordens statiska 

och dynamiska bärförmåga är olika. För att erhålla information om skill

naderna föreligger för mantel eller spets bör metoder användas som med 

god upplösning kan separera mantel- och spetsmotstånd från varandra. 

Geotekniska undersökningar och falskt pålstopp 

I föreliggande undersökning har det visat sig att det finns minst två 

typer av falskt pålstopp nämligen den typ som finns vid provplatsen 

i Linköping, vilken kan benämnas stopp betingat av parvattentryck och 

den typen som erhållits vid provplatsen i Fittja som kan benämnas stopp 

betingat av stort dynamiskt mantelmotstånd i förhållande till det sta

tiska. 

Den första typen, porvattentryckstopp, som får anses vara vederlagd 

av resultat i denna undersökning från statiska portryckmätningar, statiska 

provbelastningar av provpåle och mätning av slagningsparametrar i samband 

med drivning av påle. En möjlighet att indikera denna typ av stopp är 

att utföra både statisk och dynamisk sondering och beräkning av kvoten 

mellan resultaten från dem. Om kvoten är hög, dvs det dynamiska värdet 

är stort i förhållande till det statiska, får risk för porvattentryckstopp 

anses föreligga. Exempel på detta är de i avsnitt 8.1 redovisade resultaten 

från spetstrycksondering och hejarsondering från de båda provplatserna. 

Kvoten mellan de olika metoderna är för provplatsen i Fittja 1,89 och 

för provplatsen i Linköping 4,23, dvs det dynamiska motståndet är mer 

än dubbelt så stort i Linköpingsfallet som i Fittjafallet för samma 

trycksonderingsmotstånd. 
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En annan möjlighet att indikera porvattentryckstopp kan vara att jämföra 

spetsmotståndet vid spetstrycksondering med det från statiska tryckför

sök. Finns ingen skillnad mellan dessa värden uttryckt i spetskraft 

eller spänning .anses inte några viskösa effekter föreligga. Men om där

emot skillander föreligger och spetsvärdet från spetstrycksondering 

är större än det som erhållits från statiska tryckförsök får viskösa 

effekter anses föreligga och risken för portryckstopp finns, jämför 

Fig 8.1:4 och 8.1:5. Ytterligare en metod som kan användas för att un

dersöka om viskösa effekter föreligger är stötvågsmätning på sondstänger. 

Den andra typen av stopp betingas av att det dynamiska mantelmotståndet 

är större än det statiska vilket också får anses vara vederlagt i denna 

undersökning genom slagning av mothållspålar med slät respektive rå 

mantelyta och statiska och dynamiska provbelastningar vid provplatsen 

i Fittja. Ingen av de sonderingar som utförts vid provplatsen i Fittja 

har visat sig kunna indikera denna typ av problem som halvskaleförsöken 

och tidigare utförda provpålningar i full skala visat på. Emellertid 

skulle någon typ av sonderingar där mantel- och spetsmotstånd kan särskiljas 

kunna vara lämpliga för ändamålet. Lämpliga sådana metoder kan tänkas 

vara hejarsondering med glappspets, stötvågsmätning på sondstänger och 

statiska tryckförsök. 
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9. SLUTSATSER 

I föreliggande projekt har undersökningar utförts i syfte att bringa 

klarhet i mekanismerna bakom problemet falskt pålstopp. Vidare avsågs 

att klargöra vilka geotekniska undersökningsmetoder som mest lämpar 

sig för att kunna förutsäga problemet med falskt pålstopp redan i pro

jekteringsskedet av pålgrundläggning och därvid kunna ta hänsyn till 

detta. Inom projektet har också en dynamisk portrycksond utvecklats. 

Projektet har härvidlag innehållit många delar spännande över ett stort 

fält såsom mätteknik, konstruktion, automatisk datainsamling, vanliga 

och speciella geotekniska undersökningsmetoder och pålningsteknik. 

En övergripande slutsats som kan dras efter projektets genomförande 

är att det som allmänt inom pålningstekniken kallas falskt består av 

två vitt skilda mekanismer. Den första är pålstopp som är betingat av 

porvattentryckförändringar framför pålspetsen och längs dess mantel. 

Den andra orsaken till falskt pålstopp är att det dynamiska mantelmot

ståndet vid drivning av en påle är större än det statiska, vilket innebär 

att trots att pålen ej kan drivas längre med hejare kan den statiskt 

nedpressas med en relativt sett liten last. Den förstnämnda mekanismen 

återfanns på provplatsen i Linköping och den andra vid provplatsen i 

Fittja. 

Under analys av resultat erhållna i projektet har många slutsatser kun

nat dras och de viktigaste ågerges nedan i punktform. 

o Vid båda försökplatserna har sjunkningen per slag varit större vid 

efterslagning efter statisk provbelastning än vid stoppslagning 

före densamma. 

o Vid provplatsen i Fittja kunde en mothållspåle med rå mantelyta 

endast drivas til 9,26 m djup medan en mothållspåle med slät mantel

yta kunde drivas till 18,34 m djup eller längre. Slagräkning visar 

att ungefär samma antal slag har behövts för respektive påle. 
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o Analys för bestämning av statisk bärförmåga för provpålen i Fittja 

från stötvågsmätning visar generellt på högre bärförmåga vid stopp

slagning än vid efterslagning. 

o Dämpningsfaktorer som ansatts pålens mantel vid CAPWAP-analys ökar 

med djupet och är större vid stoppslagning än vid efterslagning 

och motsvarande faktorer för spetsen följer i stort vad som gäller 

för manteln. 

o Statisk provbelastning av pålar vid provplatsen i Linköping visar 

att mantelbärförmågan ökar om provbelastningen utförs 2,5 dygn efter 

stoppslagningen än om den utförs inom 1 dygn. Vid provbelastning 

i Fittja erhölls ingen signifikant ökning inom ovan angivna tidsrymd 

av pålens bärförmåga. 

o Mätningar av statiska porvattentryck vid provplatsen i Linköping 

visar att betydande porvattentryckförändringar sker framför pålens 

spets och längs manteln vid drivning, medan vid provplatsen i Fittja 

inga signifikanta ändringar erhölls av det statiska porvattentrycket 

vid drivningen. 

o Err halvmeter nedanför pålens spets och ca 4 m nedåt ökar porvatten

trycket för varje slagserie vid provplatsen i Linköping. Den influ

erade zonens diameter är minst 3 m. I zonen en halvmeter nedanför 

pålens spets och uppåt manteln sker en liten porvattentryckminskning 

för varje slagserie och dena bsoluta porvattentrycknivån är konstant 

eller minsaknde. Denna zon är också minst 3 m i diameter. 

o Det syns som om porvattentryckökning i jorden ej kan bli större 

än ett visst takvärde. Detta korresponderar ej med det värde där 

porvattentrycket blir större än överlagringstrycket men det kan 

förmodas att detta är situationen invid pålspetsen. 

o Porvattentryckökningen för en slagserie (ca 10 slag) vid efterslag

ning är av storleksordningen 10-40 kPa medan motsvarande värde vid 

drivning eller stoppslanging är 0-10 kPa. 
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o Vid statiska provbelastningar ökar porvattentrycket under pålens 

spets och är även mätbart 1,5 m från pålens lodlinje. Porvattentryc

ket ovan pålens spets visar svaga porvattentryckminskningar även 

1,5 m från pålen vid varje laststeg men när pålens brottbärförmåga 

är nådd ökar även porvattentrycket i dessa punkter. 

o Resultat från dynamiska portryckmätningar i provpålens spets visar 

att för varje slag erhålls en positiv tryckstöt i porvattnet som 

följer pålens acceleration. 

o Resultat från dynamiska porvattentryckmätningar i pålens mantel 

0,1 m från dess spets visar att först erhålls en positiv tryckstöt 

som i samband med att spetsen börjar röra sig övergår till ett under

tryck som är aktivt så länge pålspetsen rör sig och avklingar därefter 

till en ny nollnivå. 

o Avklingningstiden nämnd ovan syns korrespondera mot den omgivande 

jordens permeabilitet. 

o Den nya nollnivån kan vara positiv eller negativ relativt det absoluta 

porvattentrycket i jorden beroende på slagningsstiuationen. Tex 

vid efterslagningens första slag är den positiv men i drivnings

situationen oftast negativ. 

o Inom projektet har utvecklats en dynamisk porvattentrycksond som 

kan mäta det dynamiska portrycket såväl i spetsen som i manteln. 

Inledande provningar vid försöksplatsen i Linköping med spetsmätning 

visar att betydande momentana positiva porvattentryck utvecklas 

vid spetsen. Porvattentryckt överstiger oftast överlagringstrycket. 

o Stötvågsmätningar i samband med nedslagning av den dynamiska por

trycksonden visar att jordens dynamiska motstånd kan bestämmas och 

att det ur accelerationen framintegrerade sjunkningsvärdet väl över

ensstämmer mer uppmätt sjunkning. 
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o Statisk bärförmåga beräknad med CAPWAP-metoden ger alltid större 

bärförmåga än den statiska provbelastningen. Vid ananlys av mätningar 

gjorda vid stoppslagningen är den beräknade bärförmågan i medeltal 

66% störe än provblastningsresultat och 34% vid analys av mätning 

utförd vid efterslagning. 

o Det statiska porvattentrycket ökar mera för en slagserie med hög 

fallhöjd än för en låg. 

o Vid ökande porvattentryck minskar sjunkningen vid drivning av prov

pålen vid försökplatsen i Linköping. 

o Jämförelse av dynamiskt och statiskt porvattentryck som har erhål

lits från inledande laboratorieförsök visar god överensstämmelse 

med dem som erhållits vid halvskaleförsök. 

o Resultat från sonderingar visar att de kan indikera porvattentryck

stopp om två sonderingar med olika penetrationshastighet jämförs. 

o Om statiska tryckförsök av sondstänger ger samma resultat som spets

trycksondering finns inga viskösa effekter att vänta vid pålslagning. 

o Hejarsondering med glappkoppling och statiska tryckförsök av sond

stängernas mantel ger information om jordens mantelmotstånd. 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT· Bilaga 1 (1) 
Björn Möller 

BESTÄMNING AV J-FAKTORER 

Vid utvärdering av statisk bärförmåga hos pålar uti

från dynamiska mätningar på friktionspålar används 

s k dämpningsfaktorer ( J och J ) , och s k Quake ( Q s m s 
och Qm). Det har visat sig att vid såväl utvärdering 

enligt Case som ur datorprogrammet CAPWAP är dessa 

faktorer av stor betydelse för resultatet. 

Tidigare_undersökningar 

Vissa undersökningar av dämpni.ngsfaktorernas storlek har 

utförts bl a i USA och England. I USA hart ex Goble 

et al beräknat J-faktorer genom bakkalkylering från 

statisk provbelastningsresultat. De erhållna dämnings

faktorerna gäller endast vid pålens spets och deras 

undersökning gav också en stor spridning i försöks

resultaten och bl a sägs J-faktorn endast vara bero

ende av jordarten och således ej av lagring, korn-

form eller spänningsnivå i jorden. Trots dessa osäker

heter används de från denna undersökning erhållan J

faktorerna i många länder, inte minst i Sverige. De 

därrpn:ingsfaktorer (Je) som rekommenderas vid användandet 

av den sk Case-metoden är 

J Jordart -c-

0,05 sand 

0,15 siltig sand 

0,20 sandig silt 

0,30 silt 

0,55 siltig lera 

1 , 1 0 lera 

Dämpningsfaktorn J definieras ur 
C 

F1+F2 Mc+ (V1 +V2)RT == 2 2L ( 1 ) 

== -J • (2F1-R ) (2)RS RT C T 
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Bilaga 1 (2)
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

( 3) 

där RT =statisk+ dynamisk bärförmåga 

R = statisk bärförmåga5 
RD = dynamisk bärförmåga 

F1 = maxkraft 

F2 = kraften 2L/c från F1 

V1 = pålens hastighet vid F1 

V2 = pålens hastighet vid F2 

M = pålens massa 

L = pålens längd 

c = pålmaterialets vägutbredningshastighet 

I England har ett forskarteam vid Queen Mary's College 

(QMC) i London undersökt möjligheterna att med en labo

ratöriemetod bestämma J-faktorn för såväl pålens spets 

som mantel. Dessa J-faktorer är till skillnad från 

Je-faktorerna ej dimensionslösa utan har sorten tids

enhet per längd. Dessa faktorer definieras enligt 

(R/R) = 1+JVN (4)D S spets 
I 

(R /R) 1+J 1 VN ( 5)D s mantel= 

där J och J' = dämpningsfaktorer för pålens spets och 

mantel 

= förhållandet mellan dynamisk och statisk 

bärförmåga för spets resp mantel 

V = pålens spets eller mantelns hastighet 

N c;,cA #'/ = exponent 

Denna laboratoriemetod tillgår så att en sond penetrerar 

jordmaterialet vid olika hastigheter varvid R definieras8 
som motståndet vid hastigheten 0,3 mm/s. Ur en sådan 

försöksserie kan sedan J och N utvärderas. 

Ett flertal andra undersökningar är utförda enligt 

ekvation (4) och (5). Försöksutrustningarna har varit 

tex triaxialförsök, ödometerförsök eller spetstryck

sondering. I de flesta fall har det undersökta jordmate

rialet varit lera. 
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