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Spalt.filter vid CPT-sondering 

Resultat av en studie med speciellt avseende på spalter fyllda 
medfett i kombination med vatten i sondens inre hålrum 
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Bakgrund 

CPT-sondering med portrycksmätning är numera en etablerad undersökningsmetod som inne
bär en avsevärd kvalitetsförbättring vid undersökningar i lösa och medelfasta - fasta jordar 
med kornstorlekar upp till grusfraktionen. För bestämning av jordlagerföljd i denna typ av 
jord är metoden oöverträffad bortsett från kontinuerlig provtagning och ur resultaten kan åt
skilliga parametrar för beskrivning av jordens egenskaper bedömas. En rekommenderad stan
dard för metoden har utarbetats av Svenska Geotekniska Föreningen (1993) och väldokumen
terade och detaljerade regler för utvärdering finns, t.ex. Larsson 1993. 

Metodens användning har tidigare delvis hämmats av att den baseras på mätning med elek
tronik, delvis på det relativt omfattande förberedelsearbete som erfordras i samband med kra
vet på vätskemättnad i portrycksmätningssystemet. Speciellt i områden med besvärliga klimat
förhållanden och begränsad framkomlighet för tyngre fordon i terrängen, vilket i stort sett 
gäller för hela Sverige, har detta inneburit att metodens introduktion bromsats och använd
ningen begränsats. 

Problemen med användning av elektronik i fält under svåra förhållanden har i stort sett lösts, 
främst genom svenska tillverkares förbättringar av utrustningarna med kabelfria signalöverfö
ringssystem och enkla, robusta och fältmässiga system. Det omfattande förberedelsearbetet 
för vätskemättning av filter och portrycksmätningssystem, ofta i kombination med kyla och 
dåliga ljusförhållanden, har dock till stor del bestått även om också denna procedur i vissa av
seenden kunnat förenklas. 

Portrycksmätningen utförs normalt med en tryckgivare monterad inne i sonden, vilken via 
vätskefyllda borrade kanaler och ett finporigt filter på sondens mantelyta står i stum kontakt 
med porvattnet i jorden utanför sonden, Fig. 1. Stumheten i mätsystemet är ytterst väsentlig 
för att de portrycksvariationer som uppstår i den ofta mycket lågpermeabla jorden i olika skikt 
och lager skall kunna mätas och registreras då sonden passerar med en nedträngningshastighet 
av 20 mm/s. Den trycköverförande vätskan består vanligen av vatten eller glycerin och stor 
omsorg måste läggas på att dels avlufta dessa vätskor och behålla dem fria från luft, dels att 
fullständigt vätskemätta filter och sond vid montering och att bibehålla systemet vätskefyllt 
under sonderingen, Fig. 2. Det första är tidsödande och det andra kan vara mycket svårt i 
jordar där negativa portryck utbildas vid sonderingen och vätskan därmed tenderar att sugas 
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ut ur sonden. Skulle det senare inträffa blir följden alltid att portrycksmätningen inte fungerar 
tillfredsställande under ett relativt stort djupintervall under den nivå där vätskemättnaden gick 
förlorad. I många fall blir resultatet att all vidare portrycksmätning omöjliggörs på grund av 
att filtret sätts igen av omrörd jord som pressas in i de vätsketomma utrymmena. 
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Fig. 2. Avluftning av vätskor och.filter i laboratorium och montering av sonden i fält 
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Ett nytt system för filter och trycköverförande media mellan porvattnet i jorden och por
trycksmätaren inne i CPT-sonden, det s.k. spaltfiltret, lanserades under 1980-talet dels i USA 
(Sidey 1984), dels i Sverige (Elmgren 1987). I detta system är filtret mellan jord och invän
diga kanaler ersatt med en tunn spalt, vilken skall vara tillräcklig stor för överföring av väts
ketrycket men samtidigt tillräckligt liten för att jorden inte skall tränga in i spalten under son
deringen. Normalt är spalten i storleken 0,3 mm. Som trycköverförande media har i huvudsak 
använts fett, vilket normalt är fritt från luft och så fast till konsistensen att det inte rinner ut 
ur spalter och kanaler. På grund av sondens konstruktion används inte fett i alla sondens hål
rum utan endast i den löstagbara spetsen och i spalten mellan denna och själva sonden. Det 
innersta hålrummet vid portrycksgivaren, där det kan krävas extra omsorg och en lättflytande 
vätska för att få ut alla luftbubblor, fylls som regel med vatten ( eller alternativt frostvätska). 

'--- sond 

Fig. 3. Mättning av sond vid användning av spaltfilter 

Att fylla det inre hålrumrnet med vatten och att pressa in fett i spetsens kanaler är en enkel 
operation och spalten mättas automatiskt då spetsen skruvas fast och överflödigt fett pressas ut 
genom spaltutrymmet, Fig. 3. Därefter kan sonden före sonderingsstarten hanteras utan spe
ciella arrangemang för att behålla vätskemättnaden, eftersom fettets fasthet förhindrar såväl 
fett som vatten från att rinna ut. Vid jämförande sonderingar tydde de inledande sonderingsre
sultaten också på att ungefär motsvarande portryck erhölls som vid tidigare mer komplicerade 
förfaranden samtidigt som man föreföll att bättre kunna behålla vätskemättnaden under son
deringen vid passage av skikt och lager där negativa portryck utbildas. 

Metoden vann snabbt popularitet bland fältpersonalen på grund av sin enkelhet och innebar 
också ekonomiska fördelar på grund av mindre förberedelsearbete. I standarden för CPT
sondering ställs emellertid mycket höga krav på utrustningarnas mätnoggrannhet i allmänhet 
och på portrycksmätningen i synnerhet. Det senare kravet hänger bland annat samman med att 
man ofta utför kompletterande försök med portrycksutjämning vid stopp i sonderingen, dels 
för att få ett mått på jordens dräneringsegenskaper, dels för att mäta det utjämnade in situ 
portrycket i mer permeabla lager. Båda dessa typer av försök ställer mycket höga krav på 
portrycksmätningens noggrannhet. Detsamma gäller de fall när man skall utvärdera egenska
per hos jorden direkt ur de parövertryck som utbildas vid sonderingen. Mindre variationer i 
kurvorna för uppmätta sonderingsportryck mot djupet används också ofta för en okulär be
dömning av jordens sammansättning. Med hänsyn till ovannämnda krav stipulerar standarden 
att portrycket skall mätas med en noggrannhet som är bättre än 1 % av det uppmätta por
trycket och att onoggrannheten i de lägre tryckregistren, där detta krav inte kan uppfyllas, får 
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vara maximalt 1, 5 eller 10 kPa beroende på använd sonderingsklass. Ett konstaterande av att 
de portryck som registreras vid användande av spaltfilter med fett på ett ungefär motsvarar de 
som uppmätts med mer beprövade metoder räcker således inte för att metoden skall kunna ac
cepteras. 

För att mer i detalj studera hur spaltfiltret med fett fungerar och hur mätvärdena påverkas har 
ett forskningsprojekt i detta syfte genomförts på SGI. Studien har bestått i dels laboratorieför
sök i en kalibreringscell för att studera det mer principiella verkningssättet, dels jämförande 
försök med traditionella filter och fettfyllda spaltfilter i några av institutets provfält. Jorden i 
dessa provfält består främst av lösa leror men jämförande försök i fastare material har också 
utförts. Studien som påbörjades för cirka 3 år sedan behandlar endast spaltfilter med fett och 
med vatten närmast tryckgivaren, vilket var den metod som var helt dominerande då studien 
inleddes. Vid denna tidpunkt fanns inga riktlinjer för vilken typ av fett som borde användas 
och en förfrågan bland olika användare visade att variationen var mycket stor. Studien avser 
därför hur spaltfilter med fett fungerar i princip och inte något speciellt fett. Inte heller avser 
den att utvärdera någon speciell utrustning då i princip alla CPT-utrustningar kan förses med 
såväl konventionella filter som spaltfilter. 

Parallellt med denna undersökning och allteftersom resultaten kommit fram och fortlöpande 
redovisats, bland annat i SGF:s fältkommitte, har krav på fettets egenskaper uppmärksam
mats i högre grad och andra kvaliteter samt andra kombinationer av trycköverförande media 
prövats, bl. a. Elmgren (1994) och Garin (1994). Fett var inte heller det tryckmedium som 
ursprungligen användes i denna typ av filter i Sverige utan gelatin (Elmgren 1987). Resultaten 
från dessa parallella undersökningar ingår inte direkt i denna studie utan behandlas endast 
upplysningsvis. 

Samtidigt med institutets undersökning har sonderingar med spaltfilter också studerats på 
andra håll och resultat och erfarenheter har kunnat utbytas med Norges Geotekniske Institutt, 
Building Research Establishment i England och Skanska Teknik AB i Malmö. Detta har givit 
en bred bild av för- och nackdelar med användning av spaltfilter med en kombination av fett 
och vatten i mätsystemet i olika jordar och möjlighet till vissa rekommendationer för dess an
vändning. 

Funktion av spaltfilter med fett enligt laboratorieprovning. 

Funktionen av spaltfiltret med fett provades i en kalibreringskammare i laboratoriet, Pig. 4. I 
denna kammare kan sonden monteras och utsättas för ett yttre tryck, såväl stegvis ökande och 
minskande tryck som mycket kortvariga tryckstötar. På detta vis kan såväl den inre portrycks
mätarens respons för statiska tryckändringar i vattnet runt sonden som eventuella tidsfördröj
ningar och skillnader mellan det mätta trycket och det som råder i vätskan utanför sonden vid 
snabba tryckändringar studeras. Cellen är försedd med en referenstryckgivare så att det verk
liga och det mätta tryckförloppet kan studeras samtidigt på ett tvåkanaligt oscilloskop. Vid 
försöken användes dessutom en specialsond utan extra inbyggd elektronik för signalbehand
ling och signalöverföring som skulle kunna medföra begränsningar i utslag och respons tider. 
Utrustningen är närmare beskriven av Larsson och Eskilsson (1988). 
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Kalibreringskammare med sond monterad i tryckpressen. Kalibrerings kammare. 

Fig. 4. Kalibreringskammare för CPT-sonder 

Vid försöken användes olika spalter med storlekar mellan 0, 1 och 0,3 mm. Dessutom prova
des tre olika typer av fett med varierande fasthet. 

Före försöken kalibrerades såväl tryckgivaren i sonden som referenstryckgivaren och båda 
befanns ha en noggrannhet inklusive hysteres, repeterbarhet och olinjäritet som var bättre än 
0,5 kPa. 

De flesta försöken utfördes med ett s.k. universalfett vilket är ett relativt löst fett som är lätt 
att pressa in i spetsens hålrum. I de statiska försöken med stegvis ökning och minskning av 
trycken befanns att tryckmätaren inne i sonden vid tryckökningen inte registrerade de yttre 
pålagda trycken förrän ett visst tröskelvärde överskridits. Därefter registrerades pålagt tryck 
minus detta tröskelvärde. Vid den påföljande tryckminskningen registrerades inte minsk
ningen fullt ut förrän det yttre trycket var motsvarande mycket lägre än det inre trycket varvid 
aktuellt tryck plus tröskelvärdet registrerades och då det yttre trycket helt släppts av registre
ras ett tryck motsvarande tröskelvärdet. Vid tryckpåläggning och tryckminskning uppstår så
ledes i princip en hysteresslinga med ett mätfel av ± aktuellt tröskelvärde. Denna slinga kunde 
också vara parallellförskjuten i förhållande till kalibreringskurvan beroende på i vilket skede 
nollavläsningen för den obelastade spetsen (före tryckpåläggning) gjordes. Vid monteringen 
av spetsen kan nämligen ett tryck av ± det aktuella tröskelvärdet byggas in och tas nollvärdet 
efter monteringen uppstår motsvarande förskjutning av tryck-avläsningssambandet. Fig.5. 
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Pig. 5. Samband mellan pålagt tryck och avläst tryck vid användande av spaltfilter med fett 
för fallet då 0-avläsning utförs efter att spetsen monterats. 

Utsätts sonden för ett undertryck skapas ett kvarstående avläst porundertryck i sonden mot
svarande tröskelvärdet efter att det yttre trycket återgått till atmosfärstrycket. 

Ur resultaten från dessa försök framgår klart att vid användande av fett, som inte är en vätska 
utan en halvfast massa, erfordras en viss tryckskillnad mellan sondens inre och dess utsida för 
att fettet skall röra sig i erforderlig grad för att överföra tryckändringarna till portrycksmäta
ren. Denna tryckskillnad beror på fettets konsistens och var för det aktuella universalfettet i 
storleken ± 20 kPa vid rumstemperatur. För det lösare fettet kunde skillnaden nedbringas till 
cirka ± 10 kPa medan den för ett fast fett steg till ± 50 kPa. Dessa värden gäller för 
rumstemperatur och kan antagas vara större vid fältförhållanden där jordens och därmed 
sondens temperatur är i runt 7 a8°C och fettet därmed får en fastare konsistens. Dessutom 
finns risken att en nollpunktsförskjutning skapas vid monteringen. Detta medför att om 
nollpunkten inte tas i helt obelastat tillstånd före och efter sonderingen utan med spetsen 
monterad, kan mätfelet bli upp till 2 ggr det aktuella tröskelvärdet och vara positivt eller 
negativt beroende på vilket inspänningstryck som skapats. De angivna tröskelvärdena gäller 
för de specifika fetter som användes och kan vara såväl högre som lägre för andra typer av 
fett. Generellt gäller dock att för varje halvfast massa finns ett tröskelvärde som medför 
motsvarande effekter i mer eller mindre hög grad. 

Jämförande försök utfördes med olika storlek på spalten, som varierades mellan 0, 1 och 0,3 
mm. Detta gav inga signifikanta skillnader i uppmätta portryck. 

Rolf Larsson: Spaltfilter 
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Funktionen av spaltfiltret med en kombination av fett och vatten då sonden utsätts för ett ut
vändigt undertryck studerades genom att kalibreringskammaren kopplades till en vakuum
pump och trycket successivt sänktes. Vid motsvarande försök med filter med vatten och gly
cerin uppstår normalt gasbildning - kokning i vätskan vid ett undertryck i storleken 70 å 80 
kPa, varvid vätska och gas sugs ut ur sonden och vätskemättnaden förloras. Gasbildningen 
blir väsentligt häftigare i vatten. Gränstrycket för gasbildning kan sänkas ytterligare något ge
nom noggrann avluftning och långvarig vakuumbehandling av vätskan, speciellt för glycerin, 
men detta kan sedan åter förväntas stiga vid normal förvaring och hantering i fält. Då- under
trycket närmar sig vakuum uppstår dock alltid kokning i vatten och gasbildning i glycerin. 

Motsvarande gränstryck för spaltfilter med fett blir lägre eftersom någon gasbildning normalt 
inte uppstår i fettet, såvida inga luftblåsor blivit inneslutna vid monteringen. Gasbildningen 
uppstår i stället i den vattenkudde som inneslutits längst in vid portrycksmätaren och detta 
sker först efter att det yttre undertrycket via det halvfasta fettet åstadkommit ett undertryck i 
vattenkudden i storleken 70 å 80 kPa. För ett normalt konsistensfett vid rumstemperatur, där 
tröskelvärdet för att fettet skall börja röra sig och överföra tryck är cirka 20 kPa, innebär 
detta att gasbildningen uppstår då det yttre undertrycket är i storleken 90 å 100 kPa. Med ett 
fastare fett kan således ett totalt vakuum appliceras på utsidan av sonden utan att mättnaden 
förloras i det trycköverförande mediet. Detta är dock ingen garanti för att gasbildning inte 
skulle kunna uppstå i fält eftersom porvattentrycket i fina kapillärer kan bli avsevärt lägre än 
-100 kPa. 

Studien visade således att en sond med ett fettfyllt spaltfilter kan utsättas för större och lång
varigare undertryck än ett vätskefyllt filter utan att vätskemättnaden förloras. Denna positiva 
effekt kan ökas genom att ett fastare fett används medan mätnoggrannheten då i motsvarande 
grad minskar. 

Försök med undertrycksbehandling av sonden utfördes också med sondspetsen nedsänkt i 
omrörd lera. I de fall gasbildning och utsugning av fett och vätska förekommit, fylldes de 
uppkomna hålrummen i spalten och sondens inre kanaler med lera då det yttre portrycket åter 
ökade. Den använda spaltstorleken, 0, 1 - 0,3 mm, är således för stor för att förhindra att fin
kornigare jord tränger in i uppkomna hålrum. 

Det fettfyllda spaltfiltret testades också för respons vid snabba tryckstötar i kalibreringskam
maren. Också i detta fall visade det sig att tryckändringen måste överstiga tröskelvärdet för att 
någon ändring skulle registreras och att de därpå registrerade värdena under tryckökningen 
var ungefär motsvarande konstant för låga. Tryckökningsförloppet i stötarna var inte helt 
jämnt utan innehöll mindre variationer. Dessa registrerades dock inte av mätaren inne i son
den utan det förlopp som erhölls från denna var utslätat. Då trycket efter stöten åter sjönk er
hölls mätvärden som övergick från att vara tröskelvärdet för låga till att vara motsvarande för 
höga och detta förhållande växlade sedan åter vid nästa tryckökning, Pig. 6. I figuren visas 
som jämförelse den respons som erhålls med samma utrustning och ett vattenmättat filter. 

Uppträdandet vid tryckstötar i kalibreringskammaren visar således att man vid användande av 
spaltfilter med fett registrerar ett utslätat förlopp där mindre tryckvariationer inte framgår och 
där den uppmätta amplituden är± tröskelvärdet för det aktuella fettet för låg. 

Rolf Larsson: Spaltfilter 
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Fig. 6. Jäniförelse mellan yttre tryckstöt och registrerat förlopp 
a) spaltfilter med fett och vatten 
b) vattenmättat filter (Larsson och Eskilsson 1988) 

Funktion av spaltfilter med fett enligt jämförande sonderingar i fält. 

Jämförande sonderingar med dels spaltfilter med fett, dels konventionella vätskemättade filter, 
har utförts i ett antal lokaler. Jämförelserna har utförts såväl i provfält där konventionell 
mätning visat sig fungera väl, och där det således finns goda referensvärden för vilka portryck 
som genereras vid sondering, som i profiler där problem uppstått vid användning av konven
tionell mätteknik. 

Jämförelser mellan uppmätta portryck vid sonderingar i relativt homogen jord 

De inledande försöken utfördes i tre av institutets provfält med lös lera; Norrköping, Skå
Edeby och Lilla Mellösa. Dessa fält hade tidigare utnyttjats vid en större undersökning av 
CPT-sondering med portrycksmätning som utfördes under 1989-1991 (Larsson och Mulab
dic' 1991) och ett omfattande jämförelsematerial fanns således redan att tillgå. I varje fält 
utfördes 4 sonderingar med normala 0,3 mm spaltfilter; två med start direkt från markytan 
och två med förborrning genom torrskorpan. 

I Norrköpingsfältet består jordlagerföljden av 2 m torrskorpelera och uppsprucken lera med 
rottrådar ovan på lös lera som följs av varvig lera med ett ökande innehåll av siltskikt. Här 
användes universalfett i spalten. Vid sonderingarna direkt från markytan uppstod undertryck i 
porvattnet vid genomgången av torrskorpan. Inga problem med vätskemättnaden uppstod 
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dock utan alla fyra sonderingarna uppvisade mycket samstämmiga resultat, Pig. 7b. Förut
sättningarna för denna samstämmighet var dock att de 0-värden som avlästs före spetsens 
montering respektive efter att spetsen skruvats av efter sonderingen användes. I annat fall 
kunde mycket stora och i princip oacceptabla skillnader mellan 0-värden avlästa före och efter 
sonderingarna uppstå och resultaten blev starkt beroende av vilket 0-värde som användes. De 
utvärderade partrycken med användande av nollvärden avlästa efter att sondspetsen monterats 
visas i Pig. 7a. 

En jämförelse mellan resultaten från sonderingar med konventionell portrycksmätning visade 
att resultaten var likartade beträffande såväl storlek som spridning, Pig. 7c. 

Uppmätt partryck u, kPa Uppmätt partryck u, kPa Uppmätt partryck u, kPa 

·100 100 200 300 400 500 ·100 100 200 JOO 400 500 -100 100 200 JOO 400 500 

l----0-+--+-----+--+----+----l 

~ 
E 
0. 
:i 

0 10 

12 12 

" 

10 

~ 
~ 
l~-
~ 

~ 
~ 

~ 

16 16 16 

18 18 18 

a) b) c) 

Fig. 7. a) Uppmätta portryck vid de fyra sonderingarna med spaltfilter i Norrköping. 
0-värden tagna efter montering av spetsen 

b) Uppmätta portryck vid de fyra sonderingarna med spaltfilter i Norrköping. 
0-värden tagna i obelastat tillstånd före montering av spetsen 

c) Uppmätta portryck vid sonderingar med konventionellt filter i Norrköping. 

En närmare studie visar dock att de partryck som mätts med spaltfiltret generellt är lägre och 
att variationerna vid genomgång av olika jordlager är mindre, Pig. Sa. Detta framgår ännu 
tydligare om medelvärdena av de fyra sonderingarna jämförs med motsvarande medelvärden 
av sonderingar med konventionella filter, Pig. 8b. 

Rolf Larsson: Spaltfilter 
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Pig. 8. a) Jämförelse mellan intervall för portryck mätta med spaltfilter respektive 
konventionellt filter i Norrköping 
b) Jämförelse mellan medelvärdenför portryck mätta med spaltfilter respektive 
konventionellt filter i Norrköping 

Uppritas typiska medelvärden från sonderingarna med spaltfilter inom djupintervall med sta
digt ökande portryck mot motsvarande medelvärden från konventionella sonderingar finner 
man att med spaltfiltret uppmättes ett tryck som generellt är cirka 25 kPa lägre, Fig. 9. Detta 
tröskelvärde, som uppmätts vid marktemperaturen av cirka 8°C kan jämföras med det trös
kelvärde av 20 kPa som uppmättes för samma typ av fett vid 20°C i laboratoriet. Resultaten 
från sonderingarna i Norrköping bekräftade därmed de tidigare resultaten från laboratorieför
söken. 
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Pig. 9. Relation mellan partryck uppmätta med spaltfilter och konventionella filter i 
Norrköping 

Vid de efterföljande försöken i Skå-Edeby och Lilla Mellösa användes det lösare fettet för att 
studera möjligheten att få en bättre överensstämmelse mellan trycken uppmätta med spaltfilter 
och konventionella filter. Torrskorporna i de båda lokalerna är endast cirka 1 m tjocka. Det 
visade sig dock att med det lösare fettet räckte det porvattenundertryck som utbildades vid 
sondering genom torrskorpan till för att den fullständiga mättnaden skulle gå förlorad och att 
de därpå uppmätta portrycken generellt blev för låga ned till cirka 8 m djup. Speciellt påtag
ligt var detta i Lilla Mellösa där de övre lerlagren är starkt gyttjiga, vilket i andra samman
hang visat sig ge förhöjda tendenser att sätta igen olika filter, Pig. 10. 
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Pig. 10. a) Uppmätta partryck vid fyra sonderingar med spaltfilter i Skå-Edeby 
b) Uppmätta partryck vid fyra sonderingar med spaltfilter i Lilla M ellösa 
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I sonderingarna med förborrning uppmättes till en början portryck som var något lägre än de 
som uppmättes med konventionella filter. Med ökande djup ändrades dock tendensen så att ·. 
vid sonderingarnas avslutande på 12 till 14 m djup uppmättes något högre tryck med spaltfilt
ret. Skillnaderna i de aktuella fallen var relativt små, Fig. 11. Motsvarande och kraftigare 
tendenser har observerats vid sonderingar i Storbritannien och har då relaterats till att jord 
successivt pressats in i spalten vid sonderingarna (Quarterman 1994). Efter sonderingarna i 
Skå-Edeby och Lilla Mellösa kunde också konstateras att lera trängt in i spalten vid samtliga 
sonderingar med spaltfilter och i en del fall längre in i sondens hålrum. 
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Fig. I I. Jämförelse mellan uppmätta partryck vid sondering med spaltfilter och 
konventionella filter 
a) Skå-Edeby 
b) Lilla Mellösa 

I de jämförande sonderingarna i provfälten med homogena jordförhållanden kunde ingen som 
helst inverkan av spaltfiltret urskiljas i värdena för totalt spetsmotstånd och total mantelfrik
tion efter att dessa korrigerats för inverkan av uppmätt portryck enligt standardförfarandet. 
Repeterbarhet och överensstämmelse för dessa parametrar var mycket god oavsett typ av fil
ter. 

Sonderingarna i de svenska provfälten utfördes i huvudsak i homogen lös lera. Kurvorna för 
genererade portryck är därför genomgående relativt jämna och detaljerade variationer i form 
av taggighet eller smärre förändringar i portrycksutveckling kan därmed inte studeras. Vid 
försöken i Storbritannien observerades dock att möjligheten att urskilja nyanser i form av 
extra taggiga kurvor vid siltiga leror jämfört med rena leror och variationer i permeabilitet i 
överkonsoliderade jordar, där de genererade porövertrycken är små, i hög grad gick förlorad 
vid användande av spaltfilter med fett (Quarterman 1994). 
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Ur sonderingarna i lokaler där båda typerna av filter kunnat användas och direkta kvantitativa 
jämförelser kan göras kan således konstateras att: · 

• Vid användande av spaltfilter med fett mäts i princip det genererade portrycket med ett 
mätfel av ± tröskelvärdet för det aktuella fettet. Detta värde är på grund av temperaturef
fekter på fettets fasthet något större i fält än i laboratorium. 

• Mätfelet blir större om inte nollvärdena före (och efter) sonderingen tas i helt obelastat 
tillstånd med spetsen omonterad. 

• Variationer i de genererade portrycken slätas ut i viss grad, beroende av fettets fasthet, 
varför detaljer i portrycksutvecklingen inte kan studeras om ett fastare fett används. 

• Vid användande av ett relativt fast fett kan ofta lager och skikt där negativa portryck ge
nereras, t.ex. torrskorpa, passeras utan att mättnaden i portrycksmätningssystemet går 
förlorad. 

• Vid användande av ett lösare fett går den ovannämnda möjligheten i stort sett förlorad och 
ett vanligt filter i kombination med väl avluftad glycerin har ofta lika goda förutsättningar 
att behålla vätskemättnaden. Samtidigt innebär allt användande av fett mätfel som helst 
skall undvikas. 

• De korrigerade totala spetstrycken och mantelfriktionerna påverkas inte av använd filter
typ, förutsatt att jord inte tränger in i spalten och skapar friktion och/eller inspännings
krafter. 

• I finkornig jord finns risken att jord tenderar att pressas in i spalten och att högre tryck än 
de genererade portrycken i omgivande jord därmed registreras. 

Jämförande sonderingar i jordprofiler där problem uppstått vid användning av 
konventionella filter 

Som tidigare nämnts uppstår gasbildning - kokning då undertrycket inuti sonden närmar sig 
vakuum. Gränstrycket för detta kan sänkas och gasbildningens häftighet minskas genom an
vändning av vakuumbehandlad glycerin i stället för vatten som trycköverförande vätska. 
Dessa effekter kan ökas ytterligare genom att använda silikonolja, men detta medför å andra 
sidan andra problem och felkällor (Larsson och Eskilsson 1988). 

De problem som uppstår vid genomgång av en fast och ofta inte vattenmättad torrskorpa kan 
undvikas genom förborrning av denna, vilket också har andra gynnsamma effekter för mät
noggrannheten för övriga parametrar. 

I andra jordprofiler beror problemen på lågt liggande grundvattenytor med höga kapillära un
dertryck som följd, icke vattenmättade jordar i en stor del av den övre jordprofilen eller fas
tare jord, skikt eller lager där negativa portryck utbildas på större djup. Dessa problem kan 

Rolf Larsson: Spaltfilter 



14 

normalt inte avhjälpas genom förborrning utan måste, i den mån det inte räcker att använda 
vakuumbehandlad glycerin, hanteras på annat vis. Ett alternativ är en mer omfattande förbe-·· 
handlings- och monteringsteknik för filter och vätska. Detta kräver dock speciell teknik och 
apparatur som inte är allmänt tillgänglig och som, i det fall den används, avsevärt fördyrar 
sonderingarna. 

Ett annat alternativ är att använda spaltfilter med fett och att i så fall acceptera den begränsade 
mätnoggrannheten och eventuella andra problem med metoden. Då fettet kombineras -med 
vatten i de inre hålrummen är det ofta mindre lämpligt att försöka minimera mätfelet genom 
att använda ett speciellt löst fett utan det är då ofta bättre att använda ett så fast fett att mätt
naden i portrycksmätningssystemet säkerställs. Eventuellt kan detta ytterligare förbättras ge
nom att ersätta vattnet längst in i sonden med vakuumbehandlad glycerin eller olja. På detta 
vis har man i ett stort antal fall lyckats genomföra sonderingar med mätning av genererade 
portryck av tillräcklig kvalitet och upplösning för att erhålla en detaljerad jordlagerföljd och 
en god klassificering av jorden i profiler där portrycksmätningen med konventionell mättek
nik upphört att fungera under ett visst djup. De erhållna mätvärdena på portrycken är då ofta 
behäftade med så stora fel att de inte direkt kan användas för utvärdering av parametrar, 
portrycksutjämningsförlopp eller in situ portryck. Också relativa parametrar, som olika por
tryckskvoter, vilka används för att klassificera jorden, blir behäftade med vissa fel, men dessa 
blir normalt inte av en sådan storlek att de i någon högre grad påverkar de bedömningar som 
görs. Vissa detaljer och nyanser går dock förlorade. De korrigerade spetstrycken och man
telfriktionerna påverkas som nämnts inte påtagligt, såvida inte jord pressas in i spalten i en 
sådan grad att inspänningskrafter och inre friktion skapas. Detta motverkas i viss mån genom 
användning av ett fastare fett. 

Talrika exempel på sonderingar, som på detta sätt har kunnat genomföras genom att använda 
spaltfilter med fett, har konstaterats i Sverige och Norge såväl inom länderna som vid ut
landsprojekt (Garin 1993, Lunne 1993, SGI m.fl.). Ett exempel på ett sådant fall ur SGI:s 
filer visas i Pig. 12. 
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Pig. 12. Resultat från sonderingar med spaltfilter och konventionella filter i Linköping. 

Exemplet visar sonderingsresultat från en jordprofil med cirka 2 m torrskarpe lera, vilken för
borrats, ovanpå cirka 3 m medelfast lera. På 4,5 m djup finns ett siltskikt och under 5 m djup 
övergår jorden till växellagrad fast till medelfast silt och sand. Grundvattenytan är belägen 
cirka 4 m under markytan. 

Vid sondering med konventionellt filter uppmättas ett undertryck nära vakuum i det första silt
skiktet. Ett visst portryckssvar erhölls i leran därunder men efter att trycket i nästa siltlager 
ånyo gått ner mot vakuum slutar portrycksmätaren att reagera och filtret kan antas vara helt 
blockerat. 

Vid sondering med spaltfilter erhålls ungefär motsvarande partryck i leran. I det första silt
skiktet sjunker det registrerade partrycket, men det registrerade undertrycket är betydligt 
mindre och ett helt annat portryckssvar erhålls sedan i den underliggande leran. I nästa silt
skikt sjunker det registrerade partrycket på nytt men undertrycket är måttligt och portrycksmä
taren fortsätter att registrera variationer som klart kan relateras till de olika jordlagren i 
profilen. 
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Användning av andra tryckmedia i spaltfilter 

Som nämnts var inte fett det ursprungliga tryckmedium som användes i spaltfilter i Sverige 
utan detta var gelatin, (Elmgren 1986). Användning av fett kom till som en ytterligare för
enkling eftersom fett i någon form alltid fanns till hands vid arbetena i fält. Senare försök 
med gelatin och vatten antyder att tröskelvärdena för trycköverföring skulle kunna nedbringas 
till mycket låga nivåer. Gelatin är dock också en halvfast massa (gel)_ vid normala temperat~
rer vars tröskelvärden varierar med koncentrationen av gelatin. Specifikationer behövs därför 
för gelatinets blandningsproportioner vid eventuellt användande i spaltfilter tillsammans med 
en utvärdering av tillhörande felkällor. 

Högre krav på fettets egenskaper har börjat ställas, och ofta rekommenderas mindre fasta 
fettkvaliteter. Några fasta regler för vilka fettkvaliteter som får användas och hur använd
ningen av dessa kan anses påverka resultaten finns dock inte ännu. 

Användning av såväl fett som gelatin i kombination med vatten i det inre hålrummet medför 
risk för kokning i vattnet. Denna risk ökar ju lösare fettet/gelatinet är och kraven på vätskan i 
det inre hålrummet ökar därmed i proportion till att fettet/gelatinet görs lösare. Ett sätt att be
hålla vattenmättnad vid undertryck också med lösare fett är att ersätta vattnet med en annan 
vätska med mindre benägenhet till gasutveckling vid undertryck. Såväl olika oljor som glyce
rin har föreslagits men kombinationerna är inte fullständigt utprovade. 

Allteftersom fetterna/gelatinerna görs lösare närmar man sig successivt det stadium där den 
halvfasta massan övergår till en trögflytande vätska. I detta skede upphör i stort skillnaden 
mellan spaltfiltret och det konventionella filtret, bortsett från att spaltfiltret är grövre. Sonde
ringar har också utförts med spaltfilter med glycerin i såväl spalt som sondens inre. Denna 
metod har bl.a. visat sig kunna ge en förbättring av resultaten i vissa typer av fast moränlera 
där vanligen använda konventionella filter sätts igen på grund av mekanisk nötning (Garin 
1994). 

Slutsatser och rekommendationer 

I många fall är användning av spaltfilter för portrycksmätning vid sondering ett ekonomiskt 
och praktiskt alternativ till konventionella filter. Detta gäller speciellt i de fall jordens lager
följd och egenskaper omöjliggör en konventionell sondering med bibehållen vattenmättnad 
med rimliga insatser. 

Den hittills vanligen använda tekniken för sondering med spaltfilter med fett i spalten och 
vatten i sondens inre hålrum medför alltid vissa mätfel, vilka måste beaktas vid val av metod, 
handhavande av utrustningen och utvärderingen. 

För sonderingar som enbart avser bestämning av jordlagerföljd och utvärdering av egenskaper 
som baseras på spetsmotstånd och mantelfriktion är dessa mätfel normalt inte av en sådan 
storlek att de påverkar utvärderingen i någon högre grad. Använt fett och dess egenskaper bör 
dock specificeras för att möjliggöra en bedömning (alternativt begränsning) av felens storlek. 
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Nollvärdesbestämning före och efter sondering bör också göras i obelastat tillstånd med spet
sen omonterad för att undvika onödiga mätfel. · · 

För sonderingar där de uppmätta portrycken skall användas för direkt utvärdering av egen
skaper i jorden, för studier av portrycksutjämningsförlopp eller för bestämning av in-situ 
portryck i olika skikt och lager i jordprofilen bör de mätfel som en halvfast massa i por
trycksmätningssystemet medför undvikas. 

Mätfelen kan minskas genom användning av lösare fett, men detta medför samtidigt högre 
krav på vätskan i sondens inre och eventuell förborrning. Förenklingen i relation till konven
tionell mätteknik med vätskemättade filter minskar därmed samtidigt som risken för inträng
ning av finkornig jord i spalten ökar. Svårigheterna med den konventionella tekniken skall 
heller inte överdrivas. Rutinförfarandet för avluftning och vätskemättning av filter och sond 
har förenklats och i de flesta profiler med högt liggande grundvattenytor och måttligt fasta 
jordar föreligger inga större praktiska problem samtidigt som motsvarande felkällor som för 
spaltfilter med fett inte finns. 

Standarden för CPT-sondering stipulerar vissa krav på mätnoggrannheten, vilka ofta kan vara 
svåra att uppnå vid användande av spaltfilter med fett. I många fall medför den aktuella jord
lagerföljden att konventionell sondering inte kan utföras med bibehållen vätskemättnad utan 
avsteg måste göras, antingen genom att använda en lägre sonderingsklass med lägre ställda 
krav eller att acceptera att inga standardkrav kan uppnås utan att noggrannheten endast blir så 
god som de praktiska möjligheterna medger. Beslut om detta måste ofta tas på plats av den 
ansvarige borrningsledaren. Beslut om avsteg från standardkraven då sådana tvingande prak
tiska omständigheter inte föreligger bör endast tas i samråd med beställaren. 

Tekniken att använda sig av fett i kombination med vatten som trycköverförande media base
rades på att dessa media normalt finns tillgängliga vid allt fältarbete. En utvecklingspotential 
finns för andra media med bättre egenskaper ur sonderingssynpunkt men som inte behöver 
medföra nämnvärda praktiska problem. Sådana media har börjat provas men än så länge i 
mycket begränsad omfattning. 
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