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FÖRORD 


I denna skrift informeras om dilatometerförsök. Dels ges en enklare 
beskrivning och handledning av utrustning och försöksutförande, dels 
ges rekommendationer för utvärdering av resultaten, baserade på 
svenska och utländska erfarenheter och anpassade till svenska jordar 
och klassificeringsregler. 

Syftet är att informera om hur dilatometerförsöket utförs och utvär
deras vid SGI, enligt de erfarenheter som vunnits, samt vilken typ av 
resultat som kan förväntas. Skriften vänder sig till alla som utför 
eller upphandlar geotekniska undersökningar eller använder sig av re
sultaten från dessa. 

Dilatometerförsöket ingår i den undersökning av nyare in-situ metoder 
för bestämning av jords lagerföljd och egenskaper, som bedrivs vid SGI 
och samfinansieras av Statens råd för byggnadsforskning, SGI och Väg
verket. Av aktuella metoder är dilatometerförsöket den utrustnings
och hanteringsmässigt enklaste. Metoden kan användas i jordar med 
kornstorlekar upp till grusfraktionen. 

I Sverige har dilatometern använts under några års tid och erfaren
heter har rapporterats av Sällfors {1988), Ekström (1989) och LarsSon 
& Eskilsson (1989 a och b). Ytterligare resultat finns på SGI och CTH. 

Forskningen rörande dilatometern har till stor del bedrivits i samar
bete med Chalmers Tekniska Högskola. Ett stort antal kollegor och in
stitut, främst Norges Geotekniske Institutt, har också ställt sitt 
kunnande och sina erfarenheter till förfogande. 
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1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 


Dilatometerförsöket är en av de fält
undersökningsmetoder som ger den mest 
kompletta bilden av den undersökta 
jorden och dess egenskaper. Försöken 
kan tolkas och utvärderas utan kom
pletterande provtagning eller under
sökningar med andra metoder. Vid dila
tometerförsöken måste dock portrycks
profilen i jorden bestämmas. Komplet
teras dilatometerförsöken med spets
tryck- portryckSondering erhålls en 
helt kontinuerlig bild av jordens 
stratigrafi. I friktionsjord kan då 
också en bättre bestämning göras av 
spänningstillstånd och friktionsvin
kel . Samtidigt kan erforderlig bestäm
ning av portrycken in situ ofta er
hållas "på köpet", om sonderingen 
stoppas för portrycksutjämning i per
meablare skikt. 

Erfarenheter 

Erfarenheterna från dilatometerförsök 
har samstämmigt visat på att utrust
ningen är robust och fältmässig, lätt 
att hantera och att resultaten är väl 
repeterbara. Metoden ger inte helt 
kontinuerliga resultat, men mätningar 
varje 0,2 meter ger en god bild av 
jordens och egenskapernas variationer 
med djupet under markytan. Resultaten 
har också visat att dilatometerförsö
ket väl lämpar sig för en preliminär 
klassificering av jord, bedömning av 
dess spänningstillstånd och, i til
lämpliga delar, dess hållfasthets- och 
kompressionsegenskaper. Utvärderingen 
kan ytterligare förbättras efter kom
pletterande provtagning. 

För en mer detaljerad bild av jord
profilens variation, som t ex före
komst av tunnare skikt har rekommende
rats att parallella spetstryck- por
trycksonderingar utförs. De senare kan 
också användas vid den bestämning av 
rådande portrycksförhållanden som er

fordras för utvärdering av dilatome
terförsöken. Vid försök i sand och 
silt kan dessutom utvärderingen av ett 
flertal parametrar avsevärt förbättras 
genom sådana kompletterande försök. 

Utvärdering 

De utvärderingsmetoder som rekommende
ras på basis av vunna erfarenheter, 
och som listas i TABELL 1, har inkor
porerats i det program för utvärdering 
av dilatometerförsöket, SWEDILL SGI 
1989, som nu används vid institutet. 

All utvärdering av dilatometerförsö
ket är empirisk. Bättre lokala korre
lationer kan i vissa fall erhållas för 
en eller flera parametrar om till
räckligt jämförelsematerial av hög 
kvalitet finns. 

Vid dilatometerförsöket utförs mät
ningarna efter att dilatometern 
tryckts ned i det aktuella jordlagret. 
Detta medför att en del mätresultat 
kan bli missvisande i mycket stör
ningskänslig jord, vilket får beaktas 
vid utvärderingen. 

Dilatometern har visat sig vara en 
robust och fältmässig utrustning som 
ger mycket repeterbara värden. För 
neddrivning av det spadformiga mät
donet används ihåliga stänger och en 
nedpressningsutrustning. För detta än
damål kan vanligen befintlig utrust
ning användas. På SGI används kolv
provtagarrör i kombination med trak
tor- eller bandvagnsmonterad hydrau
lik. I mycket lös jord kan också en 
handdriven valsdomkraft användas. 
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TABELL l. Rekommenderade u~ärderingsmetoder för dilatometerförsök. 

Parameter 

Jordart 

Densitet 

Kompressionsmodul 

Överkonsol ide
ringsgrad 

Jord trycks
koefficient 

Odränerad 
skjuvhållfasthet 

Friktionsvinkel 

Jordart 

Alla 

Alla 

Sand och 
grovsil t 

Överkonsoli 
derad lera 
och finsil t 

Lera, finsil t 
och organisk 
jord 

Sand och 
grovsil t 

Alla 

Sand 

Lera och 
finsil t 

Utvärdering 

SGI 1989 

SGI 1989 

Marchetti 1980 

Marchetti 1980 

SGI 1989 

Marchetti 1985 

Marchetti 1980 

SGI 1989 

Marchetti 1985 

SGI 1989 

Organisk jord SGI 1989 

Sand och Marchetti 1985 
grovsil t 

Marchetti&Crapps 

Typisk 
spridning 

:!: 5 % 

:!: 35 % 

~ 

:!: 30 % 

l :!: 30 % 

~ 

:!: 25 % 

:!: 30 % 

:!: 10 % 

:!: 10 % 

30:!: 

~1981 

Anmärkning 

Svårt att särskilja 
fastare organisk jord 
och lera. 

Spridningen kan vara 
betydligt större i över
gångszonen mellan mineral
jord och organisk jord, 
för fast organisk jord 
samt i störda skikt . 

Endast överslagsvärde . 
starkt beroende av störning 
vid installation av dilato
metern. Empiriska relationer 

[M=f(-cf) J är ofta bättre. 

OCR kan överskattas i ho
mogen starkt överkonsoli 
derad lera utan sprickor 
eller torrskorpeeffekter. 
I dessa kan OCR beräknas 
ur 

OCR = O 24 K l, 32 
, D 


(Powell&Uglow 1988b). 


Kompletterande spetstryck
sondering erfordras 

Mycket grovt 

SEridningen större i sand. 
K kan överskattas i 

o 
homogen starkt överkonso
liderad lera utan sprickor 
eller torrskorpeeffekter. 
I dessa kan K beräknas ur 

O %4 K 0,55K = o ' D 
(Powell&Uglow 1988b). 

Kompletterande spetstryck
sondering erfordras. 

Skjuvhållfastheten kan 
underskattas något i 
jord med hög organisk 
halt. 

Kompletterande spets
trycksondering erfordras. 

Grovt överslagsvärde. 
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Vid utvärdering av dilatometerförsök 
används, förutom de parametrar som 
mäts i försöket, också jordens natur
liga spänningstillstånd i form av ef
fektivt vertikaltryck och porvatten
tryck. Det totala vertikaltrycket kan 
uppskattas empiriskt ur försöks
resultaten, men en kompletterande mät
ning av porvattentrycket måste göras. 
I sand och silt räcker det normalt att 
bestämma den fria grundvattenytan, men 
i lera och organisk jord bör komplet
terande portrycksmätningar utföras. 

Ur försöken erhålls en nära nog kon
tinuerlig jordprofil, (normalt med 
mätvärden från varje 0,2 m i djupled}, 
med en i de flesta fall god klassifi 
cering av såväl jordarter som densite
ter. Metodens huvudsakliga använd
ningsområde, utöver för bedömning av 
jordlagerföljder, har varit för bedöm-
ning av kompressionsegenskaperna i 
friktionsjord, där de empiriska erfa
renheterna varit goda. I friktionsjord 
erhålls dessutom en grov uppskattning 
av spänningstillståndet och friktions
vinkeln . 

Finkornig j ord 

Det har nu också visat sig, att dila
tometern med fördel kan användas som 
sonderingsmetod i finkornigare jordar. 
Här erhålls förutom jordlagerföljden 
en relativt god uppskattning av spän
ningstillståndet i form av överkonso
lideringsgrad och jordtryckskoeffici 
ent, samt en god uppskattning av den 
odränerade skjuvhållfastheten. För 
denna typ av skjuvhållfasthetsbestäm
ning behövs ingen efterföljande kor
rektion med hänsyn till jordens kon
sistensgränser. I lera kan utvärdering 
av någon praktiskt användbar kompres
sionsmodul endast göras i överkonsoli 
derad jord. Också i detta fall utgör 
den utvärderade modulen ett relativt 
grovt överslagsvärde. 

Organisk jord 

För organisk jord gäller i huvudsak 
detsamma som för lera, bortsett från 
torv med låg eller måttlig humifie
ringsgrad där metoden oftast inte kan 
användas. I organisk jord ökar osäker
heten i utvärderingen, främst beroende 
på svårigheten att ur dilatometerför
sök bestämma densiteten och därmed 
spänningsnivån i jord, som ur klassi
ficeringssynpunkt befinner sig i över
gångszonen mellan mineraljord och or
ganisk jord. En stor del av denna osä
kerhet kan elimineras om densiteten är 
känd. 

Silt 

I mellanjordarten silt sker en gradvis 
övergång från ett närmast helt odräne
rat försök, som i lera, till ett i det 
närmaste fullständigt dränerat försök, 
som i sand. I lerig silt och finsilt 
kan därför i princip samma egenskaper 
utvärderas som i lera, men i sandig 
silt och grovsilt motsvarar utvärde
ringen mer den som görs för friktions
jord. 
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2. BAKGRUND 


Inom geotekniken finns ett stort behov 
av att rationellt dels kunna bestämma 
jordlagerföljder kontinuerligt, dels 
kunna bestämma jordens egenskaper på 
plats under naturliga förhållanden. 
Ett stort antal metoder har på senare 
tid utvecklats för detta ändamål. 
Efter en större genomgång av de meto
der som främst är avsedda för lösa och 
medelfasta jordar, med kornstorlekar 
upp till grusfraktionen (Larsson & 
Sällfors 1987}, utvaldes dilatometern 
som en av de metoder vilka bedömdes ha 
goda förutsättningar att bli använd
bara i s venska jordar . Forskning och 
utveckling av dilatometerförsöket och 
dess utvärdering har sedan bedrivits 
för svenska förhållanden under ett par 
års tid . 

Dilatometerförsöket introducerades 
av Marchetti 1975 . Fem år senare pre
senterades empiriska samband för klas
sificering av jord och utvärdering av 
en rad olika parametrar, som erhållits 
vid försök i italienska jordar. Empi
rin har sedan byggts ut med resultat 
från ett stort antal forskningsinsti
tutioner och utrustningen har succes
sivt förbättrats. Försöket har kommit 
till kommersiell användning i många 
länder. En standard för försöket finns 
i U.S.A. (Schmertmann 1986a} och är 
under utredning i Europa. Omfattande 
forskning för att ytterligare för
bättra utvärderingen pågår också runt 
om i världen. 

Sverige används metoden för geo
tekniska undersökningar sedan ett par 
år tillbaka. Till en början användes 
den främst för bedömning av kompres
sionsegenskaperna i sand och grovsilt, 
för vilket erfarenheterna såväl här 
som internationellt är goda, {Sällfors 
1988, Schmertmann 1986 b} . Då den in
ternationella empiriska erfarenheten 
inte täckte in lösa och finkorniga, 

eller organiska,jordar av de typer som 
finns i Sverige, kunde befintliga ut
värderingsmetoder inte användas för 
dessa. 

Sedan dess har omfattande försök 
genomförts av Building Research Esta
blishment i främst fastare engelska 
leror (Powell & Uglow 1986, 1988 a och 
b} och dilatometerförsöket har grund
ligt testats i norska leror av Norges 
Geotekniske Institutt (Lacasse & Lunne 
1988}. I svenska leror och organiska 
jordar har omfattande försök utförts 
av främst SGI (Larsson & Eskilsson 
1989 a och b). En omfattande erfaren
hetsbas har på så vis skapats och em
piriska samband för utvärdering av di 
latometerförsöket också i dessa jord
typer har tagits fram . Detta har med
fört att dilatometerns användningsom
råde i svenska jordar kunnat utökas 
väsentligt. 

I 
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3. UTRUSTNING OCH FÖRSÖKSUTFÖRANDE 


3.1 	 roRSÖKSPRINCIP 
Dilatometerförsöket är ett relativt 

snabbt försök. Hela sekvensen med ned
drivning till nästa nivå och expansion 
av membranet sker under cirka 1 minut. 

lera och gyttja är det ett i det 
närmaste fullständigt odränerat för
sök. Dräneringsgraden ökar sedan med 
jordens permeabilitet och i sand är 
försöket i det närmaste fullständigt 
dränerat. 

Dilatometerförsöket är närmast att 
likna vid ett förenklat "full-displa
cement" (d v s icke förborrat) presso
meterförsök, där man istället för att 
få en tryck-deformationskurva endast 
får två punkter på denna kurva. Det 
har också visat sig att det tryck som 
avläses vid full expansion av mem
branet storleksmässigt ungefär motsva
rar det gränstryck som erhålls vid 
pressometerförsök. I lera blir dilato
metertrycket till och med något högre 
på grund av tidseffekter och det myc
ket snabbare dilatometerförsöket. 

Spänningsutvecklingen vid installa
tion av dilatometern liknar den som 
utvecklas vid spetstryck-portryckson
dering. Spänningarna i jorden ökar så
ledes mycket kraftigt när spetsen 
trycker samman och pressar 1sar jor
den, men spänningsnivån sjunker sedan 
spetsen passerat och tvärsnittet bli
vit konstant. 

Denna spänningshistoria medför att 
expansionen av membranet innebär en 
form av återbelastning av en jord som 
varit utsatt för högre spänningar än 
de som råder vid expansionens start. 
Vid nedtryckningen av dilatometern 
medför en jordlagerföljd där fastare 
lager överlagrar lösare eller skiktad 
och varvig jord, med omväxlande fasta 
och lösa lager, stor risk för att jor

den störs påtagligt vid installatio
nen, varvid de efterföljande ex
pasionstrycken kan bli missvisande. I 
jordprofiler med lera och organisk 
jord märks denna effekt främst på ni
våerna närmast under torrskorpan och i 
bottenlager där inslagen av siltskikt 
är stora. Ett stort inslag av snäck
skal kan ge motsvarande effekter. 
Också i främst lerig silt och mycket 
siltig lera kan det uppstå problem att 
erhålla relevanta värden, på gund av 
störning vid installationen av dilato
metern. 

3.2 	 DILATOMETER OCH NEDDRIV

NINGSUTRUSTNING 

Dilatometern består av en 15 mm tjock 
stålplatta som är 96 mm bred och 240 
mm lång, FIGUR 1. Måtten varierar 
något för olika modeller och gäller 
för en ny dilatometer. 

Nederdelen är kanad med en svag 
rundning och har en 96 mm bred egg. 
Mitt på plattans ena bredsida finns 
ett cirkulärt stålmembran med diame
tern 60 mm. I intryckt läge är detta 
membran i liv med plattan. Bakom mem
branet, som kan tryckas ut genom att 
ett gastryck appliceras på dess baksi
da, finns en tryckkammare och en enkel 
distansmätare, som mäter membranets 
rörelse. I dilatometerns övre del 
finns en gängad anslutning så att den 
via en adapter kan anslutas till ihå
liga sondstänger. De senare skall 
såväl i stänger som i skarvtappar ha 
en invändig diameter av minst 16 mm, 
så att tryckledningen till dilatome
tern och dess anslutningsdon kan träs 
igenom. 



lO 

15mm n 

+ 
+Po 
+ 
MEMBRAN 

\_96 mm _j 

FIG. l. narchettis djlatometer. , 
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stångsystemet skall dessutom vara 
dimensionerat för 5 till 10 tons ned
drivningskraft. Vid SGI används van
ligen kolvborrör. Adaptern mellan di
latometern och stångsystemet får spe
cialbeställas med hänsyn till valt 
stångsystem. För att minska erforder
lig neddrivningskraft vid stora djup 
förses adaptern ofta med en friktions
reducerare, som består av en kort för
tjockad sträcka i adapterns övre del, 
där dess diameter är större än det an
vända stångsystemets. 

3. 3 NEDDRIVNING 

Dilatometern trycks ned i jorden med 
en hastighet av 20 mm/s, vilket är 
samma hastighet som vid spetstryck
och portrycksondering. Vanligen an
vänds samma typ av hydraulisk neddriv
ningsutrustning som vid dessa typer av 
sondering, och motsvarande toleranser 
för hastigheten kan då användas. I de 
fall man använder någon annan typ av 
neddrivningsutrustning, (vid institu
tet har t. ex. en handdriven bärbar 
valsdomkraft använts vid sondering i 
mycket lösa jordar), måste man obser
vera att neddrivningshastigheten i 
siltiga, leriga och organiska jordar 
måste vara inom 10- 30 mm/s. Endast i 
grovsand har neddrivningshastigheten 
underordnad betydelse. 

Erforderlig ne ddrivningskraft be ror 
på jordart och fasthet och kan vara 
upp till 10 ton. Vid en neddriv
ningskraft av 5 ton blir risken att 
dilatometerbladet bockas på grund av 
inhomogeniteter i jorden påtaglig och 
vid 10 tons kraft är denna risk stor. 

mycket fast jord kan det bli aktu
ellt att heja ned dilatometern. Detta 
bör i största utsträckning undvikas, 
dels på grund av risken att förstöra 
dilatometern och dels på grund av att 
jorden härvid störs så att resultaten 
blir mindre relevanta. Metoden kan 

dock behöva tillgripas för att ta sig 
igenom fastare skikt på större djup. 

Äldre dilatometrar tillverkades i en 
alltför dålig stålkvalitet och hade en 
mycket begränsad livslängd. Nya dila
tometrar har som regel bättre egenska
per. Det bör dock observeras att dila
tometern inte är dimensionerad för 
vridmoment. Åtdragning av stångskarvar 
får därför aldrig göras med hydraulik 
eller på ett sådant sätt att momenten 
överförs till dilatometern. 

Förborrning med eller utan foderrör 
får göras genom fyllning med grus och 
grövre material. Det kan också behöva 
tillgripas genom fast torrskorpa, fru
sen jord eller ett fast överliggande 
lager av sand, då antingen neddriv
ningskraften är otillräcklig eller man 
är rädd för att skada en välslipad di
latometer med ett känsligt membran av
sedd för försök i lera. 

Ur störningssynpunkt finns normalt 
ingen anledning att förborra. Visser
ligen störs jorden då dilatometern 
trycks genom ett fastare lager och ned 
i ett lösare, men den störning som 
sker i jorden på grund av förändringar 
i spänningssituationen närmast under 
ett förborrat hål tycks, av erhållna 
resultat att döma, påverka dilatome
terresultaten i ungefär samma ut
sträckning. 

3. 4 EGG, MEMBRAN OCH FORMKRAV 

Vid sondering i friktionsmaterial, 
stopp vid fast botten och då dilatome
tern träffar grövre partiklar i jorden 
slits både egg och membran. Eggen får 
kontrolleras och slipas om vid behov, 
och membranen byts vid stark förslit-
ning eller läckage. Detta kan göras i 
fält. Dessutom skall dilatometerns 
rakhet kontrolleras, dels med avseende 
på bladets form, vilket görs med en 
tolk, dels med avseende på att eggen, 

I 
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efter att dilatometern monterats på 
stångsystemet, ligger rakt i stänger
nas centrumlinje . Avvikelsen får vara 
max. 2 mm. skevheter kan ofta rättas 
till i verkstad. 

Membranen finns i olika tjocklekar 
och med olika egenskaper. Tunnare mem
bran måste användas i lösa jordar, för 
att inte membranspänningarna skall ut
göra en alltför stor felkälla. De 
grövre membranen används i fast frik
tionsjord, för att undvika att de 
skrynklas eller repas sönder. Vid byte 
av membran erfordras ofta att det nya 
membranet utsätts för upp till 100 
cykler med full expansion och full 
återgång innan stabila nollvärden er
hålls. Nyare membran har förbättrade 
elastiska egenskaper, men också dessa 
måste kontrolleras vid byte samt före 
och efter försöken. 

Dilatometerförsök i lera och orga
nisk jord ställer höga krav på dilato
meterns form, egg och ytjämnhet , sam
tidigt som membranet skall vara tunnt. 
I dessa material kan man också begrän
sa neddrivningskraften, så att eggen 
inte skadas vid övergången till fast 
botten. Motsvarande krav och försik
tighetsåtgärder kan av praktiska skäl 
inte tillämpas i grövre och fastare 
jord. Det kan därför rekommenderas, 
att olika dilatometrar används beroen
de på vilken typ av jord som skall un
dersökas. Vid undersökningar i jord, 
där risken är påtaglig att dilatome
tern skall bockas eller förslitas 
kraftigt, bör man också ha med en 
extra i reserv. 

3.5 TRYCK- OCH AVLÄSNINGSNINGS

UTRUSTNING 


Vid utförandet av dilatometerförsöket 
expanderas membranet genom att ett 
gastryck appliceras i tryckkammaren 
bakom membranet. En distansmätare med 

två brytfunktioner bryter och slår 
åter till då membranets centrum rört 
sig 0,05 mm respektive 1 , 10 mm ut från 
plattan. Brytfunktionen sker genom att 
isolerade metalldelar vid membranets 
rörelse tappar respektive bringas i 
kontakt med varandra. Problem med 
funktionen kan uppstå om fukt eller 
smutspartiklar trängt in, eller om me
talldelarna oxiderat. Sådana problem 
uppstår till exempel då det går hål på 
membranet eller tryckledningen. De kan 
som regel avhjälpas i fält genom en 
mycket försiktig rengöring . Större in
grepp, som fordrar förnyad inställning 
av mätaren, bör utföras under bättre 
arbetsförhållanden. 

Gastrycket förs ned till tryckkamma
ren via en plastslang, som löper in
vändigt i stängerna. Denna plastslang 
innehåller också kabeln för den elek
triska signalkretsen . Slangen ansluts 
via specialnipplar i ändarna till di
latometern och till regler- och av
läsningsutrustningen . Det är viktigt 
att denna slang hanteras med varsamhet 
och att nipplarna alltid skyddas mot 
smuts och fukt , då slang och anslut
ningar måste vara täta och kontakten 
med mätaren måste fungera. Eventuella 
fel på slangen kan sällan avhjälpas i 
fält , utan det är alltid tillrådligt 
att ha med en extra slang i reserv. 

Avläsnings- och reglerutrustningen, 
FIGUR 2, består av en tryckflaska med 
kvävgas, som via en reducerventil är 
kopplad till en flödesregleringsven
til. Med den senare regleras den has
tighet med vilken trycket förs på och 
membranet expanderas . Via kranar kan 
man starta och avbryta tryckpålägg
ningen samt ventilera systemet så att 
membranet kan återgå . Det pålagda 
trycket mäts med en manometer. Denna 
är utbytbar så att en manometer för 
tryck upp till 16 bar med överlast
skydd används vid försök i lösa jor
dar , medan grövre manometrar med högre 
mätområden kopplas in vid försök i 
fastare jord . 
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FIG. 2. Avläsnings- och reglerutrustning för dilatometer. 

FIG. 3. Kalibreringsutrustning för dilatometer. 
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En speciell handpump och en liten 
precisionsmanometer, som också mäter 
negativa tryck, hör också till av
läsnings - och reglerutrustningen, 
FIGUR 3. Dessa används vid kalibrering 
av dilatometerns membran och kan en
kelt pluggas in och tas loss. 

Mätsignalen drivs med ett batteri. 
För att den skall fungera måste av
läsningsutrustningen jordas, vilket 
normalt sker i neddrivningsutrust
ningen. Vanligtvis markeras membranets 
brytlägen med en ljudsignal, som upp
hör respektive återkommer. Andra vari
anter, som utslaget på en amperemeter 
eller en signallampa, kan användas i t 
ex bullriga miljöer. Det blir dock 
alltmer vanligt att man bygger in en 
elektronisk tryckgivare i systemet och 
låter en fältmässig microdator, vilken 
styrs av brytsignalerna, läsa av och 
lagra mätdata. Detta rationaliserar 
såväl avläsningsarbetet i fält som det 
efterföljande utvärderingsförfarandet, 
samtidigt som det möjliggör för opera
tören att, förutom att övervaka och 
kontrollera funktionen , också styra 
tryckpåläggningen bättre. 

3.6 FÖRBEREDELSER 

Dilatometerns egg och rakhet, liksom 
membranets kondition, kontrolleras 
innan den tas ut i fält. 

Efter att ha kopplat ihop tryckreg
leringsutrustningen och anslutit 
tryckslangen, kontrolleras dessa de
lars täthet genom att slangens fria 
ände pluggas, ett tryck läggs på och 

kranarna stängs. Eventuella läckor ger 
sig till känna genom att manometerns 
utslag minskar. Mycket små läckor på
verkar inte försöket i någon högre 
grad, men är inte önskvärda och utgör 
en varningssignal, varför de noteras 
för åtgärd vid hemkomsten. Hastiga 
tryckfall nödvändiggör omedelbar repa
ration eller byte av delar. 

Efter täthetskontrollen ansluts 
tryckslangen till dilatometern och 
jordkabeln från avläsningsutrustningen 
ansluts till godset i dilatometern. Då 
membranets centrum pressas in till 
fullt intryckt läge måste den elek
triska signalen/ljudsignalen kopplas 
på . I annat fall måste felet lokalise
ras och åtgärdas. 

Kalibreringsutrustningen kopplas nu 
in och med pumpens hjälp appliceras 
först ett så stort undertryck på mem
branets baksida att detta sugs in mot 
plattan och signalen kopplas på. Un
dertrycket får sedan sakta utjämnas. 
Det undertryck som råder då membranet 
börjat röra sig ut från plattan och 
signalen bryts avläses och noteras som 
~A-värdet*) . Därefter ökas trycket 
tills signalen återkommer vid full ex
pansion av membranet. Detta tryck no
teras som ~B-värdet . Hela proceduren 
upprepas några gånger för att kontrol
lera att avläsningarna är distinkta 
och repeterbara. De måste också ligga 
inom de toleranser som uppgivits av 
tillverkaren. Då membranet skall an
vändas i lera och organisk jord bör 
kalibreringsvärdena inte överstiga 20 
respektive 40 kPa. Uppfylls inte dessa 
villkor får membranet bytas. 

) ~A mäts som ett negativt tryck men det anges i kalibreringsdiagram 
och vid inmatning i befintliga utvärderingsprogram som ett positivt 
värde. Den exakta definitionen av ~A är "det yttre tryck som erfordras 
för att trycka in membranet titt den inre brytpunkten". Detta är något 
olyckligt och har skapat missförstånd, men torde vara svårt att ändra 
på. Både den som utför kalibreringen och den som senare utvärderar 
försöken måste därför vara medvetna om detta faktum. 
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Efter byte av membran expanderas och 
sugs detta in erforderligt antal gång
er för att 6A- och 6B-avläsningarna 
skall bli stabila. Detta kan kräva upp 
till 100 cykler. Vid tryckökningen 
måste ses till att membranet inte 
överbelastas. Maximalt tryck anges av 
tillverkaren. 

Efter kalibreringen noteras mätmano
meterns O-värde. Tryckslangens ena 
ände lossas och pluggas för att skydda 
kontakt och anslutning. Slangen träs 
sedan igenom erforderligt antal stäng
er och adaptern, varpå slangen återan
sluts där den lossades. Jordanslut
ningen flyttas från dilatometern till 
neddrivningsutrustningen och dilatome
tern skruvas ihop med adaptern och de 
första sondstängerna. Härvid hålls di
latometern stilla och stängerna rote
ras. I annat fall uppstår problem med 
slangen och dess anslutningar. Också 
under den fortsatta sonderingen och 
vid isärtagningen efteråt måste man 
tänka på att akta dessa delar. Likaså 
skall man se till att slangens anslut
ningar och anslutningen i dilatometern 
alltid pluggas så fort de lossas. 

3. 7 FURSÖKSU'IWRANDE 

Kontroll av vertikalitet 

Innan neddrivningen startar riktas di
latometer och stänger in vertikalt på 
ett sådant sätt att inga inspännings
krafter verkar på dilatometern. Alla 
använda sondstänger måste vara raka 
och skarvarna dras åt vid påskarvning 
av nya rör, dock på ett sådant sätt 
att inga vridmoment överförs till di
latometern. Vid sonderingen uppstår 
horisontalkrafter som strävar att för
skjuta dilatometern ur lodlinjen var 
gång den träffar på inhomogeniteter 
och inbäddade fastare föremål som 
skall passeras. Under normala för
hållanden utgör detta inget större 

problem vid sonderingar ned till 15 m 
djup i sand och något djupare i lera. 
Man bör dock vara observant på proble
met och kontrollera stängernas verti
kalitet vid markytan och att distinkta 
lager inte, enligt resultaten, uppträ
der på större djup än man på andra 
grunder har anledning att förvänta. 

Neddrivning 

Dilatometern trycks ned till första 
försöksnivån. Neddrivningshastigheten 
skall vara omkring 20 mm/s och får 
maximalt variera mellan 10 och 30 
mm/s. Enda undantaget från dessa krav 
är vid sondering i sand, där det i un
dantagsfall till och med kan bli aktu
ellt att heja ned dilatometern, främst 
för passage av djupt liggande fastare 
skikt. 

Direkt efter att dilatometern nått 
försöksnivån avlastas det vertikala 
trycket på stängerna och gastryckspå
läggningen startas. Detta skall ske 
inom maximalt 15 sekunder. 

Tryckpåläggning 

Tryckpåläggningen regleras med flödes
ventilen så att den första avläsnings
signalen, som markerar att membranet 
just börjat röra sig, inträffar inom 
15 - 30 sekunder efter att tryckpå
läggningen startat. Under tryckökning
en följs manometernålen med blicken 
och i samma ögonblick som signalen 
bryts avläses trycket och antecknas 
som A-avläsningen. Tryckökningen fort
sätter tills nästa brytsignal an
länder, vilket skall ske efter ytter
ligare 15 - 30 sekunder. Då avläses 
trycket på nytt. Avläsningen memoreras 
varpå trycket omedelbart släpps av, så 
att inte membranet får för stora de
formationer. Det memorerade tryckvär
det antecknas därefter som B-avläs
ningen. 
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De avlästa trycken är tidsberoende. 
En idealisk tidskala vore att A-av
läsningen erhölls 15 sekunder efter 
stopp och B-avläsningen 15 sekunder 
senare. De ovan angivna tidsgränserna 
motsvarar dock bättre vad som är prak
tiskt möjligt, eftersom tryckpålägg
ningen skall starta först efter att 
stängerna avlastats, trycken ej är 
kända i förväg och en noggrann av
läsning skall kunna göras. Speciellt i 
siltjordar, där försöken utförs under 
delvis dränerade förhållanden, är det 
mycket viktigt att ligga så nära de 
ideala tiderna som möjligt 

En alltför hastig tryckpåläggning 
medför strömningsförluster i slangen 
och att det avlästa trycket är högre 
än det som i verkligheten råder i kam
maren bakom membranet. Detta kan kon
trolleras under försöket genom att 
gastillförseln momentant stängs av . 
Medför detta att det avlästa trycket 
sjunker mer än 2 %är hastigheten för 
hög. Strömningsförlusterna blir större 
ju längre tryckslang som används. 

Då gastrycket ventileras och mem
branet återgår skall brytsignalen vid 
fullt intryckt läge återvända. Detta 
sker inte alltid, speciellt inte på 
grunda nivåer ovan eller strax under 
grundvattenytan. Då dilatometern 
tryckts ned till nästa nivå måste sig
nalen ha återvänt för att försöket 
skall kunna utföras. Problem kan upp
stå i ytliga lager av extremt lösa 
jordar som t ex torv, speciellt om 
membranen är för styva, eller om man 
träffat på eller skapat en hålighet 
vid nedtryckningen av dilatometern. 
Fortsätter problemet även då dilatome
tern trycks vidare och inget fel på 
den elektriska kretsen,typ batteri 
eller jordfel kan konstateras, får 
sonderingen avbrytas och dilatometern 
tas upp och åtgärdas. 

Efter att försök utförts på en nivå, 
trycks dilatometern ned till nästa 
försöksnivå med angiven hastighet . 

Proceduren med avlastning av stänger , 
tryckökning, avläsning av A- och B
värden och ventilering av trycksyste
met repeteras, varpå dilatometern åter 
trycks vidare. Försöken utförs normalt 
med 0,2 m djupintervall. Detta inter
vall kan minskas till 0,15 m respekti 
ve ökas till godtyckliga värden, utan 
att resultaten påverkas. 

Avslutning 

Efter att sonderingen avslutats, dras 
dilatometern upp och inspekteras för 
eventuella synliga skador som kunnat 
påverka resultaten. Därefter kalibre
ras membranet på nytt för kontroll av 
att A- och B-värdena inte förändrats 
i sådan grad att det påverkar den se
nare utvärderingen. Om stora skador 
och/eller förändringar har skett bör 
sonderingen göras om, antingen i sin 
helhet eller, om det kan konstateras 
var skador och förändringar skedde, 
från denna nivå. 

3.8 ÖVRIGr 

Kringutrustningen till en dilatometer 
består normalt endast av en vanlig 
neddrivningsutrustning, en gasbehålla
re med reduceringsventil, en flödes
regleringsventil, en manometer och en 
batteridriven signal. De tre sista de
larna är inbyggda i en fältmässig 
låda. Operatören sitter stilla under 
de en till två timmar som åtgår för en 
normal sondering till 10- 20 m djup, 
varför någon form av bekväm arbets
ställning och vindskydd behövs och 
vintertid dessutom värme . Utrustningen 
är dock inte större än att den lätt 
kan installeras i de flesta fordon. 

Avläsningen kan relativt enkelt au
tomatiseras, vilket också gjorts av en 
del företag och institutioner. Det kan 
också förutses att en första utvärde
ring med tiden kommer att göras med 
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bärbar dator direkt i fält. 

Andra utföranden har föreslagits för 
dilatometerförsöket: 

• En ofta använd metod är att utöver 
expansionstrycken också mäta neddriv
ningskraften vid installationen. Mot
svarande mätvärde erhålls dock bättre 
med kompletterande spetstrycksonde
ring. 

• En annan föreslagen metod är att 
mäta det tryck som verkar på membranet 
när det vid kammarens ventilering 
efter försöket återgår till 0,05 mm 
expansion. Alternativt kan man mäta 
trycket vid återexpansion av membranet 
till 0,05 mm utböjning. Det tryck som 
då mäts motsvarar, efter korrektion, i 
stort sett det vattentryck som verkar 
mot membranet. I grövre jord, där 
fullständig portrycksutjämning sker, 
motsvarar det korrigerade trycket 
ungefär det rådande in situ portrycket 
u .Detta gäller dock endast i sand och o 
mätningen är osäker även i detta fall. 
För denna typ av mätning är portryck
sondering med stopp för portrycksut
jämning ett överlägset alternativ. 

Det uppmätta trycket mot membranet 
efter dess återgång kan också användas 
för beräkning av ett portrycksindex 
u0 . Detta kan användas på motsvarande 
sätt som materialindex I 0 för klassi
ficering av jorden. Underlaget för 
denna typ av klassificering är dock 
mycket begränsat och någon ytterligare 
information, utöver en bekräftelse av 
vad som kan utläsas ur I 0 , erhålls 
inte. 

• En tredje metod, med direkt elektro
nisk mätning av portrycket mot mem
branet eller alternativt mot dilatome
terns motsatta sida, har främst an
vänts i forskningssyfte för att bilda 
sig en bättre uppfattning om vad som 
sker med portrycken i jorden under di 
latometerförsöket. 

De föreslagna alternativa försöksut
förandena komplicerar dilatometerför
söket avsevärt. Det torde vara betyd
ligt rationellare, såväl ur arbets
som kvalitetssynpunkt, att vid behov 
istället kombinera dilatometerförsöket 
med kombinerad spetstryck-och por
trycksondering. 
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4. BASPARAMETRAR 


Utvärderingen av 
sker utifrån de 
pansionstrycken 
porvattentrycket 

dilatometerförsöket 
två uppmätta ex

samt det initiella 
och det effektiva 

vertikaltrycket på provningsnivån. Ur 
de uppmätta expansionstrycken beräknas 

p = expansionstrycket vid 1,10 mm ut
1 

böjning korrigerat för membran
spänning och mätmanometerns noll
värde. 

p = kontakttrycket före expansion
0 

(beräknat som expansionstrycket 
vid 0,05 mm utböjning korrigerat 
för membranspänning och manomet
erns nollvärde och därefter 
justerat till O-deformation 
genom rätlinjig extrapolering 
från p ) . 

1 

Det initiella portrycket u är det i 
o 

fält uppmätta portrycket, vilket rådde 
innan dilatometern installerades. Det 
effektiva vertikaltrycket o~0 beräknas 
antingen med hjälp av från provtag
ningar kända densiteter i jordlagren 
eller densiteter som empiriskt upp
skattas ur klassificeringsdiagrammet 
för densitet. 

Ur dessa "rådata" beräknas tre parame
trar som används för empiriska korre
lationer med jordart och egenskaper. 
Dessa är 

• Materialindex In = (p -p )/(p -u )
1 o o o 

där 34,7 är en elasticitetsteoretiskt 
beräknad formfaktor, som gäller för 
ett membran med diametern 60 mm och 
utböjningen 1,10 mm. 

Materialindex ID*) 

används endast för att klassificera 
jordarten. Vid installation av dilato
metern ökar horisontaltrycken i form 
av ökande effektivtryck och/eller ök
ande porvattentryck beroende på jord
art (Davidson & Boghrat 1983}. De 
porvattentrycksförändringar som upp
står i sand utjämnas fullständigt 
under den tidsrymd som åtgår för för
söket (~ 1 min}, medan portrycks
förändringar i lös lera nära nog kvar
står i sin helhet . För jordarterna 
sil tig sand, sandig silt (grovsilt), 
silt, lerig silt {finsilt} och siltig 
lera sker en gradvis övergång från 
fullständig dränering till helt odrä
nerade förhållanden. Försök i organisk 
jord, som gyttja och högförmultnad 
torv, kan antas ske under i stort sett 
odränerade förhållanden. 

• Horisontellt spänningsindex Kn = (p0 -u0 )/o~0 

e Dilatometermodulen En= 34,7(p -p )
1 0 

) Beteckningen ID är något olycklig då den inom geotekniken 
också används för att beteckna lagringstäthet. Beteckningen ID 
för materialindex används dock genomgående internationellt. 
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Då dilatometern installeras i lös Trycken p och p kan delas upp i 
0 1 

lera uppstår stora porvattentryck flera komponenter: 
medan effektivspänningarna förblir re
lativt låga. Under expansionen av mem
branet är det i princip endast porvat
tentrycket som ändras, medan effektiv
trycket förblir oförändrat. I grov 
sand genereras inga portrycksföränd
ringar, vare sig vid installation där 
eller expansion av membranet, men ef

a'ho = initiellt effektivtfektivspänningarna ökar kraftigt vid 
horisontaltryck

båda tillfällena. 

u = initiellt portryck
0

I FIGUR 4 visas schematiskt de hori
sontella spänningar som verkar mot di  t::,.a'hp = ökning i horisontellt effektiv
latometern efter installationen men tryck vid installation 
innan expansionen påbörjats. Tryck

= portrycksförändring vid install förändringarna med tiden beror i hu
ation 	minus portrycksutjämning

vudsak på portrycksutjämnande dräne vid tidpunkten för avläsning
ring, men också mindre förändringar i av A-värde 
det effektiva horisontaltrycket kan 

6a'he = ökning i horisontellt effektivuppstå. 
tryck vid expansion av membranet 

6ue = 	 portrycksförändring vid expan
sion av membranet (beroende av 
expansionshastighet och vilken 
grad av dränering som hinner ske)

er: 
w 
l 
w 
L 
o 	 p (t)= Totalt horisontaltryck vid tiden t ~beräknat p
l  0 	 0 
<( 
_j 

o , /Schematisk horisontaltrycksutveckling 
l 

b. up= '......., om membranets expansion fördröjs 
o porövertryck ' ....... ,

L vid tiden t """ ---~ 

~ - - - -  - -----  -~ 

er: 
~ b. O'~ P Tota l t 

~ horisontaltryck 
z 
o Uo efter ful l 
tf) 

er: portrycksutjämning
o 
:r: 

~ t ( Po) 
OlLATOMETERN TID 
INSTALLERAD. to 

FIG. 4. 	Schematisk biLd av de horisontalspänningar som verkar mot 
diratometern efter installationen och före expansion av 
membranet. BiLden avser bland annat att illustrera bety
delsen av att starta och utföra försöket inom angivna 
tidsramar. 
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Materialindex, I 0 , kan således skrivas jämfört med 

åo'he + åue 
• Io =------- 

o' ho + åo'hp + åup 

[= 
J 


Härur kan lättare ses hur man kan 
utläsa jordarter ur materialindex. 
Täljaren är i allmänhet liten för lera 
och stor för sand. Nämnaren fungerar 
som moderator, så att t ex en lös sand 
kan skiljas från fast lera med samma 
värde på täljaren. Värdet på material 
index blir på så vis lågt i lera och 
högt i sand och har en gradvis över
gång däremellan, som följer dräne
ringsegenskaperna och därmed i huvud
sak materialets kornstorlek. 

Av formeln framgår också hur viktigt 
det är att följa de angivna tids
ramarna för försökets utförande, spe
ciellt i mellanjordarterna där en par
tiell dränering sker under försöket. 

Genom att kombinera materialindex I 0 
med dilatometermodulen E0 , som är ett 
mått på jordens fasthet, kan man få en 
preliminär klassificering av såväl 
jordart som densitet. 

Det horisontella spänningsindexet K0 
är ett relativt mått på det horison
taltryck som verkar mot membranet 
efter installation av dilatometern. 
Indexet har samma form som jordtrycks
koefficienten K 

0 

Ko används också för att empiriskt 
utvärdera jordtryckskoefficienten. 
Jordtryckskoefficienten är i sin tur 
relaterad till överkonsoliderings
graden och i sand också till lagrings
täthet och friktionsvinkel, varför K0 
även används för empirisk utvärdering 
av dessa parametrar. Indexet används 
vidare till att modifiera de ur dila
tometermodulen utvärderade kompres
sionsegenskaperna. 

Dilatometermodulen ED 
är ett mått på spänningsökning och de
formation under expansionen av mem
branet. Formeln = 34,7 (p -p ) ärE0 1 0 
beräknad enligt elasticitetsteori, men 
en del av beräkningsantagandena kan 
diskuteras, (se t ex Ekström 1989), 
och på grund av installationseffekter 
sker expansionen i en jord som är del
vis störd och delvis förbelastad. Jor
den har dessutom en varierande grad av 
dränering under försöket. 

Dilatometermodulen kan därför inte 
användas direkt, utan måste korrigeras 
empiriskt för att användbara deforma
tionsparametrar skall erhållas. Nor
malt utvärderas en kompressionsmodul 
{ödometermodul), och härvid korrigeras 
dilatometermodulen med hänsyn både 
till jordart (dräneringsgrad) bedömd 
ur och till överkonsolideringsgradI 0 
bedömd ur K0 • 

Dilatometermodulen är relativt käns
lig för störningar vid installationen 
och kan bli avsevärt för låg, speci
ellt i lös sand där dilatometern he
jats ned, i lösare skikt i varvig och 
skiktad jord, i lösare jord direkt 
under torrskorpa eller annat fastare 
lager och i störningskänslig siltig 
lera och lerig silt. 
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5. ERFARENHETSBAS 


Sedan det första förslaget till utvär
dering presenterades, (Marchetti 
1980), då erfarenhetsbasen bestod av 
resultat från ett 10-tal försöksplat
ser i Italien, har dilatometerförsöket 
fått en vid spridning och omfattande 
forskning har bedrivits och pågår runt 
om i världen. Redan 1985, då förslaget 
till amerikansk standard för försöket 
skrevs, fanns 45 olika artiklar och 
publikationer som referens. Ett ännu 
större referensmaterial har sedan 
tillkommit och publicerats, bland 
annat i ASCE-konferensen In Situ 86 i 

Blacksburg, den internationella sonde
ringskonferensen ISOPT-1 i Orlando 
1988, den engelska sonderingskon
ferensen Penetration testing in the 
U.K. 1988 och i rapporter från Norges 
Geotekniske Institutt. 

I Sverige har dilatometern använts 
under några års tid och erfarenheter 
har rapporterats av Sällfors (1988), 
Ekström (1989) och Larsson & Eskilsson 
(1989 a och b). Ytterligare resultat 
finns på SGI och CTH. 

Den utvärdering som görs baseras för 
sand och grovsilt främst på interna
tionella erfarenheter, vilka visat sig 
stämma väl med de resultat som hit
tills erhållits i Sverige. I dessa 
jordar görs, förutom bedömning av 
jordlagerföljd och densiteter, främst 
en utvärdering av kompressionsmodulen. 
Denna utvärdering har visat sig stämma 
väl med vad som senare uppmätts vid 
belastningar i full skala, och metoden 
har visat sig väl kunna konkurrera med 
övriga metoder för denna bedömning, 
såväl kostnads- som resultatsmässigt. 

de undersökningar i norska jordar (9 
försökslokaler) som rapporterats av 
Lacasse {1986) och Lacasse & Lunne 
(1988) samt de försök som utförts i 
svenska leror och organiska jordar (9 
försökslokaler) och rapporterats av 
Larsson & Eskilsson (1989 a och b). 

Resultaten från dessa undersökningar 
visar att man för dessa jordtyper, med 
hjälp av dilatometern, kan få en god 
bedömning av jordlagerföljd och densi
teter med benämningar enligt den klas
sificering som används i Sverige. 
Också vad beträffar jordens hållfast
het och spänningstillstånd kan en god 
bedömning göras. Referensvärdena ut
görs här av ingående fält- och labora
torieundersökningar av materialen i de 
olika lokalerna. 

Utvärderingen i leriga och organiska 
jordarter baseras främst på de under
sökningar i engelska jordar (8 för
sökslokaler) som rapporterats av Po
well & Uglow (1986 och 1988 a och b), 
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6. FAKTORER SOM PAVERKAR RESULTATEN 
KORREKTION AV MATERIALINDEX 

Vid klassificeringen med hjälp av ma
terialindex använder man sig av för
hållandet att ju finkornigare jorden 
är 

• 	 desto lägre blir dilatometermodulen 

• 	 desto större del av tryckökningarna 
består av portrycksökningar och 

• 	 desto större del av dessa kvarstår 
under försöket. 

Detta är dock inte entydigt, efter
som överkonsolideringsgraden också 
spelar in på så vis att ju högre över
konsolideringsgrad desto högre modul, 
desto större del av tryckökningarna 
utgörs av effektivtrycksökningar och 
desto hastigare går portrycksutjäm
ningen. Detta medför generellt att 
överkonsoliderade jordar bedöms som 
grövre än de i verkligheten är (alter
nativt som mer organiska), om ingen 
hänsyn tas till överkonsoliderings
graden. Att så är fallet kan konstate
ras i alla äldre utvärderingar, där 
torrskarpelera generellt benämns som 
silt eller sand och mycket fast över
konsoliderad lera benämns som silt. 
Detta påverkar också bedömningen av 
densiteten, då en finkornigare jord 
generellt har en högre densitet än en 
grovkornigare jord med samma dilatome
termodul. Denna effekt är mest uttalad 
i finkornig jord och försvinner suc
cessivt med ökande kornstorlek för att 
helt upphöra i grovsand. 

Problemet accentueras i torrskorpa 
och sprickig jord där sprickor, rothål 
och olika vittringseffekter gör jorden 
än mer dränerande än vad som motsvaras 
av dess kornstorleksfördelning och 
överkonsolidering. 

I de översta två metrarna i jord
profiler med främst mycket fast lera 
tillkommer att dilatometertrycken inte 
når upp till de nivåer som motsvaras 
av jordens fasthet och skjuvhållfast 
het. Om detta främst beror på den låga 
vertikaltrycksnivån, eller om det är 
en effekt av förekomst av sprickor och 
rothål i kombination med den tunna di
latometern och den mycket måttliga 
membranexpansionen, är okänt, men man 
kan iaktta en klar förändring i upp
mätta och utvärderade parametrar och 
deras trender mot djupet vid nivån två 
meter under markytan. Denna förändring 
synes inte direkt kunna kopplas till 
torrskorpans tjocklek. 

Alltsedan Marchettis första förslag 
till utvärdering 1980 har finkornig 
jord klassificerats med ledning av ma
terialindex 10 som lera då varit10 
lägre än 0,35, siltig lera då r0 varit 
mellan 0,35 och 0,6 och lerig silt vid 
r0-värden mellan 0,6 och 0,9. Jämförs 
detta med de gränser för halter av in
gående kornstorlekar, som används vid 
svensk klassificering av jord, finner 
man att: 

• = 0,35 motsvarar en lerhalt av 40%10 

• = 0,6 lerhalten 20 % och10 

• I 0= 0,9 en lerhalt av 10 % 

10 - värden under 0,1 har endast upp
mätts i jord där man har anledning att 
anta att störningen varit ovanligt 
stor. En ungefärlig översättning av 
till lerhalt kan således göras enligt 
FIGUR 5. 

10 
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I de engelska, norska och svenska 
undersökningarna har lerhalterna i de 
undersökta jordarna bestämts. Jämförs 
det utvärderade värdet av med detr0 
r 0-värde som motsvarar materialets 
lerhalt finner man att i normalkonso
liderad jord stämmer värdena väl över
ens, men i överkonsoliderad jord är r 0 
ur dilatometerförsöken generellt för 
högt. Skillnaden har plottats mot det 
horisontella spänningsindexet K0 , som 
är ett mått på överkonsoliderings
graden, i FIGUR 6. 

Som framgår av figuren är sprid
ningen stor, vilket bland annat kan 
bero på att nästan alla värden för 
kraftigt överkonsoliderade leror här
rör sig från torrskorpeleror. Endast 
ett par engelska leror och en norsk 
lera med kraftigare överkonsolidering 
även på större djup ingår. Det framgår 
dock att vid K0 ~ 2,5, vilket motsva
rar normalkonsoliderad jord, är skill 
naden mellan de två typerna av r 0 
värden liten. Vidare kan ses att 
skillnaden generellt är större i torr
skarpelera än i homogenare överkonso
liderad lera på större djup. 

Korrektion 

Vid den utvärdering av dilatometerför
söket som används vid SGI korrigeras 
materialindexet för överkonsolidering 
så att 

• Io(korr) = r 0 - 0,075·(K0-2,5) 

vid djup < 2,0 m och Ko > 2,5 

och 

• Io(korr) = r 0 - 0,035·(K0-2,5) 

vid djup 2 2,0 m och Ko > 2,5 

Dessa korrektioner är avsiktligt 
något försiktiga för att undvika över
korrigering. För jord som från början 
haft ett materialindex av 0,10 eller 
därunder korrigeras inte, eftersom 
jorden då kan antas vara onormalt 
störd. 

Effekten av denna korrektion är myc
ket liten i sand, måttlig i silt men 
relativt stor i överkonsoliderad lera 
och organisk jord. På grund av sprid
ningen i värdena finns alltid risken 
för överkorrektion, speciellt i mycket 
finkornig jord, varför en gräns in
förts så att materialindex aldrig blir 
lägre än 0,11 på grund av korrektion. 

Vid användande av empiriskt utvärde
rade densiteter får K0 och iter 0 
reras fram, då en korrektion av r 0 
medför en förändring i bedömd den
sitet vilket påverkar utvärderat värde 
på K0 . 

Årstidsvariationer 

Det vid försökstillfället rådande 
spänningstillståndet in situ används 
vid utvärderingen och de utvärderade 
parametrarna "jordtryckskoefficient" 
och "överkonsolideringsgrad" gäller 
för just detta tillstånd. Båda dessa 
parametrar varierar med grundvatten
ståndet och det rådande vertikaltryc
ket. I relativt ytliga jordlager kan 
dessa variationer vara betydande och 
måste beaktas. 

För K0-värden lägre än 2,5 korrigeras 
inte. 
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Mätvärdena i den övre årstidspåver
kade zonen är också något säsongs
beroende. Medan också de övre jord
lagren i lerprofiler, som undersökts 
under normala förhållanden beträffande 
fuktighet och grundvattenförhållanden, 
oftast erhåller en någorlunda korrekt 
klassificering, kom torrskorporna i 
samtliga profiler som undersöktes den 
extremt torra sommaren 1989 att klas
sificeras som silt och sand. Dilatome
termodulen i torrskorpan kan också 
förväntas variera säsongsvis liksom 
fastheten gör i verkligheten. 

Dilatometerförsök vintertid fordrar 
ofta att man spettar eller förborrar 
sig igenom den övre frusna jorden. 
Delvis frusen jord kan man trycka sig 
igenom, men försöksvärdena i denna 
jord blir extremt höga och utvärde
ringen blir inte relevant. 

Förborrning 

Vid utvärdering med datorprogram måste 
man tänka på att ange jordlager utan 
mätvärden men med "kända" densiteter 
för den del av jordprofilen där för
borrning skett. I annat fall riskeras 
att den utvärderade initiella verti
kalspänningen blir felaktig och därmed 
också till stor del övriga utvärderade 
parametrar. 
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7. KLASSIFICERING AV JORD 


Klassificering av jord sker med led
ning av materialindex r 0 , dilatometer
modulen och den ur försöken utE0 
värderade odränerade skjuvhållfast
heten ~fu' Härur kan såväl jordarten 
som dess fasthet och densitet bedömas. 
Det internationellt hittills mest an
vända klassificeringsdiagrammet pre
senterades av Marchetti & Crapps 
(1981) och har sedan modifierats mar
ginellt av Schmertmann (1986a). Det 
senare ingår i den amerikanska stan
darden, FIGUR 7 . 

I diagrammet indelas jorden med av
seende på materialindex i lera, siltig 
lera, lerig silt, silt, sandig silt, 
siltig sand och sand. Med hänsyn till 
dilatometermodulen indelas sand i fem 
olika fasthetsgrupper, silt i fem 
olika densitetsgrupper och lera i fem 
olika konsistensgrupper. Grunderna för 
den senare indelningen har tidigare 
aldrig angivits. Enligt Marchetti 
(1989) refererar benämningarna med 
ledning av dilatometermodulen inte 
till något känt klassificeringssystem, 
utan var hans egen subjektiva bedöm
ning som han personligen numera över
givit. Enligt Schmertmanns diagram 
klassificeras all jord med en dilato
metermodul lägre än 1,2 MPa som "mud j 
peat" d v s närmast "slam eller torv". 

Spetsmotstånd vid 
spets trycksondering 

MPa 

< 2,5 
2 , 5- 5,0 
5,0-10,0 

10,0- 20,0 
L20,0 

Vid försök i skandinaviska jordar 
finner man att större delen av de nor
malkonsoliderade och lätt överkonsoli
derade lerorna och nästan all organisk 
jord hamnar inom fältet för "mud / 
peat" där samtliga antas ha densiteten 
1,5 t/m3 

• Vidare hamnar en stor del av 
värdena utanför diagrammet, såväl till 
vänster om som under. Detta utvärde
ringsdiagram behöver således modifie
ras för den typ av lösa och finkorniga 
jordar som finns i Sverige. 

Enligt svensk klassificering indelas 
lera i olika fasthetsgrupper med avse
ende på den odränerade skjuvhållfast
heten, ~fu' enligt 

~fu kPa Benämning 

< 12,5 Mycket lös 
12,5-25 Lös 

25-50 Halvfast 
50-100 Fast 

2 100 Mycket fast 

Eftersom en god bestämning av den 
odränerade skjuvhållfastheten erhålls 
ur dilatometerförsöken kan leran di
~ekt klassificeras . 

För sand har Bergdahl (1984) före
slagit en klassificering med indelning 
i fem olika fasthetsgrupper med led
ning av olika sonderingsmotstånd en
ligt 

Relativ Spetsmotståndet till vänster mot
fasthet svaras normalt av nedanstående vär

den för Vim resp HfA 

Vim HfAnetto 
hv/0,2m sl/0,2m 

Mycket löst < 10 < 5 
Löst 10- 30 5-10 
Medelfast 20- 60 7-15 
Fast 40-100 10-40 
Mycket fast L BO L 30 
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Enligt den begränsade erfarenhet 
från parallella undersökningar med 
spetstryckSondering och dilatometer
försök i sand som finns vid SGI, stäm
mer denna klassificering någorlunda 
väl med den som görs enligt FIGUR 7. 

Vidare indelas jord med organiskt 
innehåll i Sverige med hänsyn till den 
organiska halten uttryckt i viktspro
cent av torrsubstansen enligt 

Organisk Benämning 
halt % 

< 2 Mineraljord (t ex lera, sil t) 
2 - 6 Organisk mineraljord 

(t ex gyttjig lera) 
6 -20 Mineralisk organisk jord 

(t ex lerig gyttja) 
2 20 Organisk jord (t ex gyttja, 

torv) 

Gränsen för att en jord skall be
tecknas "organisk" går således vid en 
organisk halt av 2 %. och då denna 
halt uppgår till 6 % skiftar huvud
benämningen från mineraljord till or
ganisk jord. 

Med hänsyn till dessa benämnings
regler har klassificeringsdiagrammet i 
FIGUR 8 utarbetats efter en större 
genomgång av befintliga och relevanta, 
främst engelsk-norsk-svenska, under
sökningar. I diagrammet används korri 
gerade värden för materialindex 

(ID{korr)). 

Som tidigare nämnts, påverkas värde
na i sand mycket lite av den använda 
korrektionen, och utvärderingen i 
denna typ av jord är i det närmaste 
identisk med den som föreslagits av 
Marchetti &Crapps {1981) och Schmert
mann (1986a) . 

De streckade linjer i diagrammet, 
som markerar läget för de olika fast 
hetsgrupperna i lera, utgör medellin
jer för smala gränszoner, beroende på 
att läget flyttas något vid olika 
spänningstillstånd i jorden. Den verk
liga indelningen görs på basis av den 
utvärderade odränerade skjuvhållfast 
heten. 

Den indelning som görs av silt base
ras på en gradvis övergång från lera 
till sand, så att benämningen av lerig 
silt primärt grundas på fasthet enligt 
odränerad skjuvhållfasthet som i lera, 
medan indelningen av sandig silt i hu
vudsak hänför sig till samma fasthets
indelning som används för sand. 

Indelningen av jord med organiskt 
innehåll görs enbart med avseende på 
organisk halt, utan avseende på fast 
het. Alla de jordar som enligt detta 
diagram benämns som organiska är lösa 
eller mycket lösa. 

Jord som uppvisar materialindex som 
är 0,10 eller lägre tillhör nästan 
uteslutande den typ av lösa siltiga 
leror eller leror med siltskikt som 
uppvisar stor störning vid all typ av 
sondering,och där det är mycket svårt 
att ta ostörda prover. Några leror med 
mycket stort skalinnehåll hör också 
till denna grupp. Dessa värden på ma
terialindex korrigeras inte och inga 
jordar hamnar heller i denna grupp på 
grund av korrigering. 

Ett nytt diagram för preliminär be
dömning av den den undersökta jordens 
densitet har också utarbetats från 
samma underlag, FIGUR 9. Densiteten 
avser skrymdensitet i vattenmättat 
tills tånd Q • 

m 
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4 SILTIG LERA/(GYTTJA /TORV) 

5 GYTTJIG LERA l (L ERA MED SILTSKIKT l SILTIG LERA l 
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FIG. 8. Klassificeringsdiagram för bedömning av jordart. 
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Vid användande av diagrammen måste 
man vara medveten om vissa begräns
ningar. Det är svårt att särskilja or
ganisk jord från lera utom för de 
allra lösaste organiska jordarna. Då 
de organiska jordarna når en viss 
fasthet hamnar de i en övergångszon 
tillsammans med lösa och mycket lösa 
leror, och att särskilja ännu fastare 
organiska jordar från lösa till fasta 
leror enbart på basis av värden från 
dilatometerförsök är inte möjligt. 

I zonen för organisk jord hamnar 
dock de lösa och relativt ytliga orga
niska jordar som är vanligast för 
svenska förhållanden. På grund av att 
skiljelinjen mellan mineraljord och 
organisk jord är oklar, och då ett 
ökande organiskt innehåll medför ett 
ökande materialindex, har ett antal 
benämningszoner införts vid denna 
övergång. Klassificeringen i dessa 
zoner är inte entydig utan innehåller 
flera alternativ, vilka är rangordnade 
så att det statistiskt mest troliga 
alternativet står först. Beteckningar 
inom parentes är minst sannolika. 

Organiska jordar, som på grund av en 
annan geologisk historia eller som på 
annat sätt konsoliderat för högre 
spänningar och därmed blivit fastare, 
kan inte särskiljas utan klassificeras 
som leror. 

Indelningen i kornstorleksgrupper 
sker med ledning av de dräneringsegen
skaper som försöken påvisar. Detta 
medför att t ex en lerig sand kan 
komma att klassificeras som alltifrån 
siltig lera till siltig sand beroende 
på lerhalt och permeabilitet. Gene
rellt och ur teknisk synvinkel blir 
dock klassificeringen någorlunda rele
vant. 

Vid användande av klassificerings
diagrammet måste hänsyn tas till att 
en onormal störning resulterar i för 
låga dilatometermoduler och att mate
rialet då kan klassificeras som mycket 
lösare och mycket mer organiskt än det 
i verkligheten är. Enstaka skikt vid 
övergången mellan torrskorpa och lös 
lera, liksom enstaka skikt där dilato
metern träffat större snäckskal, eller 
skikt i det ofta mycket inhomogena ma
terialet närmast fast botten i lerpro
filer kan på detta vis helt felaktigt 
komma att benämnas som gyttjig lera, 
gyttja eller torv. En bedömning av 
klassificeringens relevans måste där
för göras med hänsyn till jordlager
följder och vad som är rimligt ur geo
logisk synvinkel. 

Svårigheten att särskilja organiska 
jordar och leror medför att osäker
heten i densitetsbedömningen blir 
störst i denna övergångszon. Densite
ten för en lös siltig lera och en re
lativt fast lerig gyttja med identiska 
värden på materialindex och dilatome
termoduler kan t ex variera från 1,6 
t/m3 till 1,3 t/m3 

• Ännu större fel 
kan uppstå om jorden på grund av stör
ning felaktigt klassificeras som orga
nisk jord eller alternativt då fastare 
organisk jord klassificeras som lera. 

I övrigt får erfarenheterna från 
klassificering av såväl jordart som 
densitet från dessa diagram betecknas 
som goda. 



35 


8. UTVÄRDERING AV KOMPRESSIONSMODULER 


Dilatometern har tidigare funnit sin 
största användning vid bestämning av 
kompressionsegenskaperna i sand och 
silt. 

För att erhålla kompressionsmodulen 
M, (ödometermodulen), multipliceras 
dilatometermodulen med en faktorE0 
RM, vilken är en funktion av jordart 
(10 ) och överkonsolideringsgrad (K0 ), 

(Marchetti 1980}. 


I ren sand,{IM 2 3), beräknas faktorn 
RM ur 

e RM = 0,5 + 2 log Ko 

och för silt och siltig sand, 
{0,6 < r0 < 3,0), beräknas RM ur 

= [0,14 + 0,15(10- 0,6)](1-log K0 )• 
+ 2,5 log Ko 

I båda fallen gäller att RM 2 0,85. 

Korrelationen mellan beräknade och 
uppmätta sättningar i full skala i 
fält har genomgående varit goda vid 
grundläggning på sand och silt. Resul
taten från försök i stora kalibre
ringskammare i laboratorium tyder på 
att kompressionsmodulen skulle kunna 
underskattas i sand med kraftig över
konsolidering, d v s att korrigeringen 
för K0 skulle vara otillräcklig. Om 
detta beror på bristande relevans för 
laboratorieförsöken för fältför
hållanden, eller att tillräckliga re
ferensvärden från fullskaleförsök i 
fält i överkonsoliderad sand saknas, 
kan för närvarande inte avgöras. I det 
senare fallet skulle dilatometerförsö
ket i denna typ av jord med nuvarande 
utvärdering ge värden "på säkra sidan" 

och leda till en något konservativ de
sign. 

För siltig lera och finkornigare 
jord, (10 < 0,6), har föreslagits att 
kompressionsmodulen skulle kunna be
räknas på motsvarande sätt med 

e RM = 0,14 + 2,36 log Ko 

Den så beräknade modulen skulle mot
svara modulen M , som endast gäller i 

o 
överkonsoliderad jord för spänningar 
under förkonsolideringstrycket. För 
att en sådan modul skall kunna vara 
relevant för sättningsberäkningar 
krävs att jorden med säkerhet har en 
betydande överkonsolidering och att 
denna inte överskrids vid belast
ningen. Vid den utvärdering som görs 
vid SGI särskiljs därför finkorniga 
och organiska jordar med en bedömd 
överkonsolideringsgrad lägre än 2. Mo
dulen för dessa betecknas MC och pric
kas i de uppritade utvärderings
diagrammen. 

Även för överkonsoliderad lera är 
det i princip fel att utvärdera en 
fullständigt dränerad modul ur ett 
närmast odränerat dilatometerförsök. 
De referensvärden som finns består i 
huvudsak av moduler från återbelast
ning efter avlastning i ödameterförsök 
och visar en stor spridning. Här kan 
också relevansen för referensvärdena 
ofta ifrågasättas. De få jämförelser 
mellan moduler från dilatometerförsök 
i lera och sättningar vid belastning i 
full skala i fält som rapporterats 
visar en mindre god överensstämmelse. 

Dilatometermodulen är den parameter 
från försöken som är mest känslig för 
störning då den beräknas ur skillnaden 
mellan två tryck, vilka båda påverkas 
av störning. I sand märks detta främst 
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då dilatometern hejas ned och jorden 
störs påtagligt. I finkornigare jord, 
och då speciellt i lättstörd lerig 
silt och siltig lera, kan motsvarande 
effekter uppstå då dilatometern trycks 
ned. I båda fallen kan modulerna bli 
mycket för låga. 

I lera och lerig silt är det ofta 
bättre att använda sig av empiriska 
relationer mellan kompressionsmodulen 
i överkonsoliderad jord och den odrä
nerade skjuvhållfastheten. Den ur di
latometerförsöket utvärderade skjuv
hållfastheten påverkas relativt sett 
betydligt mindre av en eventuell stör
ning än dilatometermodulen. Den empi
riska relationen mellan odränerad 
skjuvhållfasthet och kompressionsmodu
len M är i mycket runda tal: o 

o 
~e M 250 Lfu för lera 

(I < 0,35} 

D(korr) 


o 
~e M 500 Lfu för siltig lera 

( 0,35 < I < 0,6} och 
D(korr) 

e M ~ 1000 Lfu för lerig sil t o 

(I 2 0,6}. 


D(korr) 


Relationerna bör åtminstone användas 
för kontroll av rimligheten i de ut 
värderade modulerna i lera och lerig 
silt, innan dessa används vid någon 
beräkning. Mer detaljerade uttryck för 
relationer mellan odränerad skjuv
hållfasthet och kompressionsmodulen M o 
återfinns i SGI Rapport Nr 29 (Larsson 
1986}. 

En elasticitetsmodul för sand och 
silt kan beräknas ur 

e E= 0,74"M 

Relationen är elasticitetsteoretisk 
med antagande av att tvärkontraktans
talet v = 0 , 3 . Pålitliga referensvär
den från fältförsök saknas . 
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9. UTVÄRDERING AV 
ÖVERKONSOLIDERINGSGRAD 

Preliminära förslag för utvärdering av 
överkonsolideringsgrad, OCR , gavs av 
Marchetti 1980. Enligt detta prelimi
nära förslag skulle OCR kunna beräknas 
ur 

om jorden är finkornigare än sandig 
silt ( 10 i 1,2}. För siltig sand och 
grövre jord ( 2 2,0} skulle OCRr 0 
kunna beräknas ur 

För materialindex mellan 1,2 och 2,0 
föreslogs att både konstanter och ex
penenter skulle interpoleras rät
linjigt. 

I lera har dessa uttryck senare 
visat sig generellt överskatta över
konsolideringsgraden, utom i leror av 
torrskarpetyp och andra leror vars 
förkonsolidering till stor del beror 
på andra faktorer än direkt överlast. 
I de engelska undersökningarna av Po
well & Uglow (1986, 1988 a och b} er
hölls en god korrelation för OCR i ho
mogena leror enligt 

e OCR = O 24 K 1 •32 
• D 

vilket i stort sett ger överkonsolide
ringsgrader som endast är hälften av 
de som erhålls med Marchettis relatio
ner. 

Resultaten av samtliga undersökning
ar i lera och organisk jord visar att 
den av Powell & Uglow föreslagna rela
tionen stämmer väl för homogen jord på 
större djup, men att den underskattar 
överkonsolideringsgraden i torrskorpa 
och jord på mindre djup, vars överkon

solidering främst beror på de olika 
processer som utvecklas i närheten av 
markytan som t ex växtrötter och ke
miska processer. Också i störnings
känslig siltig lera och lera med silt
skikt kan överkonsolideringsgraden un
derskattas. 

De flesta kraftigt överkonsoliderade 
leror och organiska jordar som påträf
fas i Sverige är av torrskarpetyp 
eller är belägna strax under denna. I 
en preliminär utvärdering av jordens 
egenskaper är det naturligt att ta 
hänsyn härtill. Det matematiska ut
tryck som motsvarar en medelkurva för 
samtliga resultat (FIGUR 10} har for
men 

= o,16(K0- 2,5} 
e OCR 10 

För överkonsolideringsgrader under 
2,0 skiljer sig medelkurvan mycket 
lite från Powell & Uglows relation. Om 
K0 fortsätter att vara större än 5 å 6 
mot djupet riskerar man att kraftigt 
överskatta överkonsolideringsgraden, 
t ex i moränleror. I detta fall bör 
man övergå till relationen för homogen 
lera. 
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De senare relationerna gäller endast 
för lera, lerig silt och organisk 
jord, (ID(korr)< 0,9). För grövre jord 
finns för närvarande inget underlag 
för att ändra på Marchettis ursprung
liga förslag, om endast dilatometer
värden finns tillgängliga. Utvärde
ringen i dessa material kan troligen 
avsevärt förbättras om dilatometerför
söken kompletteras med spetstryckSon
dering och utvärderas enligt Marchetti 
(1985), FIGUR 11. 

FIG. 11. 	Utvärdering av överkonsolide
ringsgrad i friktionsjord ur 

dilatometerförsök och spets
trycksondering enligt 
lf.archetti 1985. 
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Utvärderingen av överkonsoliderings
grad har visat sig känslig för jordens 
beskaffenhet (torrskorpa, homogen 
lera) och är också känslig för stör
ning. I finkornig jord med normal 
störning vid installationen av dilato
metern kan man räkna med en uppskatt
ning inom ± 30 % av referensvärdena, 
förutsatt att man beaktar utvärdering
ens relevans för aktuell jordtyp. I 
störningskänslig jord och i friktions
jord blir utvärderingen ofta avsevärt 
sämre. 
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10. UTVÄRDERING AV 
JORDTRYCKSKOEFFICIENT 

Jordtryckskoefficienten K beräknas 
0 

ur horisontellt spänningsindex K0 • En
ligt Marchettis{1980) ursprungliga 
förslag skulle jordtryckskoefficienten 
kunna beräknas ur 

0,47 
• K = (K0 l 1,5) -0,6

0 

Underlaget för denna relation var 
dock bristfälligt och referensvärdena 
var i sig osäkra. Jämförelsematerialet 
har med tiden breddats avsevärt, men 
problemet med osäkra referensvärden 
kvarstår till viss del. Ett stort 
antal metoder har utvecklats för att 
mäta horisontaltryck och beräkna jord
tryckskoefficienten, såväl i fält som 
i laboratorium, men alla är behäftade 
med felkällor och de olika metodernas 
relevans bedöms något subjektivt på 
olika grunder från fall till fall. 

Det breddade underlaget har visat 
att Marchettis förslag till utvärde
ring som regel överskattar jordtrycks
koefficienten, utom i uttorkade och 
vittrade leror, typ torrskorpa och 
zonen närmast därunder, och i andra 
sprickiga leror. För homogena leror på 
större djup föreslog Powell & Uglow 
{1988) att jordtryckskoefficienten 
skulle utvärderas ur 

0,55 
= 0,34 Ko 

Denna utvärdering stämmer också väl 
för motsvarande norska och svenska le
ror. Här består dock de vanligen före
kommande överkonsoliderade jordarna, 
med höga jordtryckskoefficienter, av 
torrskorpa eller andra väderpåverkade 
och/eller delvis sprickiga leror. 
Efter bortsortering av en del refe
rensvärden i engelska torrskorpor, som 

uppgivits vara osannolikt höga (se 
FIGUR 12), föreslås därför att jord
tryckskoefficienten utvärderas ur 

0,84
• K0 = 0,24 Ko 

Denna relation ger normalt värden 
inom ± 25 %av referensvärdena. Rela
tionen överensstämmer i stort med Mar
chettis förslag för starkt överkonso
liderad jord, men i normalkonsoliderad 
och svagt överkonsoliderad jord blir 
den utvärderade jordtryckskoefficien
ten cirka 25 %lägre. Den föreslagna 
relationen stämmer också väl med Po
well & Uglows förslag för normalkonso
liderad jord, men skillnaden ökar med 
ökande överkonsolideringsgrad, varför 
jordtryckskoefficienten kan komma att 
överskattas i homogen finkornig över
konsoliderad jord på större djup. Om 
det horisontella spänningsindexet K0 
vid dilatometerförsök i lera och orga
nisk jord fortsätter att vara högre än 
5 å 6 på större djup bör man därför 
överväga att gå över till den av Po
well & Uglow föreslagna relationen. 

Onormal störning vid installationen 
av dilatometern medför som regel att 
jordtryckskoefficienten underskattas. 

Den föreslagna generella utvärde
ringen kan användas för all typ av 
jord, men i sand och grovsilt kan ut
värderingen troligen förbättras om di
latometerförsöket kompletteras med 
spetstryckSondering och utvärderingen 
görs enligt de riktlinjer som föresla
gits av Marchetti 1985, FIGUR 13. Un
derlaget för bedömning av noggrann
heten är dock begränsat. 
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11. UTVÄRDERING AV 
ODRÄNERAD SKJUVHALLFASTHET 

Enligt Marchettis preliminära förslag 
{1980} skulle man utvärdera den odrä
nerade skjuvhållfastheten med ledning 
av utvärderad överkonsolideringsgrad 
enligt 

0 8 
• "tfu = 0,22 · a' OCR ' v 

Detta är 	dock ingen bra metod; 

• Dels är faktorn 0,22 inte konstant 
utan varierar med jordens konsistens
gränser, speciellt i organisk jord är 
skillnaderna mycket stora. 

• Dels inbakas osäkerheten i utvärde
ringen av det effektiva vertikaltryc
ket liksom osäkerheten i utvärderingen 
av överkonsolideringsgraden, som upp
visar en relativt stor spridning, och 

• Dels är exponenten 0,8 något disku
tabel. 

15 

o 
o=r: 
l~ 10 
0.. 

Il 

lL 

0:: 
o 
f  5 

u:: 
:::.::: 


• Oorganiska leror 

o Gyttjiga leror 

+ Gyttja 

Spridningen i denna typ av utvärde
ring har också visat sig vara mycket 
stor. 

Som visats av Larsson & Eskilsson 
{1989} kan en god utvärdering av den 
odränerade skjuvhållfastheten göras om 
man använder en metod liknande den som 
används för pressometerförsök. Den fö
reslagna utvärderingen blir då 

Faktorn F har visat sig ha ett me
delvärde av 10,3 i lera och gyttjig 
lera och 9,0 för organisk jord. Sprid
ningen till referensvärdena är normalt 
liten, ± 10 %, FIGUR 14. 

0+------------------,-----------------,-----------------.------------------.-- 
0 100 200 300 400 


FLYTGRÄNS wl,% 


FIG. 14. 	Faktorn F vid utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet 
ur dilatometerförsök som funktion av flytgräns. 
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Den på detta vis utvärderade skjuv
hållfastheten motsvarar den som er
hålls ur korrigerade vingsonderingar 
eller fallkonförsök alternativt direk
ta skjuvförsök. Den motsvarar också 
ungefär medelhållfastheten ur aktiva
och passiva triaxialförsök och direkta 
skjuvförsök. 

Utvärderingen av skjuvhållfastheten 
är känslig för störning, främst i den 
mån det uppmätta trycket p härvid 

l 
blir för lågt. Den andra ingående pa
rametern, aho , är mycket liten i för
hållande till p • aho och kan skrivas 

1 

= + 

där u
0 

ofta är den största komponen
ten. Eventuella felaktigheter i utvär
deringen av a'vo och K får därför en

0 
mycket begränsad inverkan på den ut
värderade skjuvhållfastheten. 

Alltför låga värden på p uppmäts
l 

främst i mycket fast torrskorpa, där 
p når värden som motsvarar den odrä

1 
nerade skjuvhållfastheten först cirka 
2 m under markytan. Alltför låga vär
den kan också erhållas direkt under 
abrupta övergångar från fast till myc
ket lös jord, t ex under torrskorpan, 
samt i skiktad jord, jord med stort 
innehåll av skal och i de ofta mycket 
inhomogena bottenlagren i en lerprofil 
vid övergången till fast botten. Något 
låga värden tycks också kunna erhållas 
direkt under en abrupt övergång från 
organisk jord till mycket lös lera. 
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12. UTVÄRDERING AV FRIKTIONSVINKEL 


Marchetti & erapps (1981) angav en 
grov metod för beräkning av friktions
vinkeln i sandig silt och grövre jord 
(I0 ~ 1,2). Utvärderingen görs med 
ledning av dilatometermodulen E0 , ma
terialindex I 0 och det effektiva över
lagringstrycket o'vo enligt 

0 5 e ~· = 25 + 0,19" (P - 100) •

om P ~ 100 

där P = In · Re 

Om E /o' i 500 eller o' ~ 50 kPaD VO VO 

är Re = E /o'vo· 

Om o~0 < 50 kPa och E0/o~0 > 500 be

räknas Re ur 

E0 /o.;_,
0 

- 500 
• Re = 5oo + ------- 

E0/o.;_,0 - 500 
l+------

1500 

Om P < 100 beräknas inte ~·. 

Denna utvärdering är grov, men an
vänds i de fall då endast dilatometer
värden finns tillgängliga. Kombineras 
dilatometerförsöken med spetstryckSon
dering kan den utvärdering som före
slagits av Marchetti 1985 användas, 
FIGUR 15. Denna metod kan förväntas ge 
betydligt säkrare värden på friktions
vinkeln. 
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FIG. 15. 	Utvärdering av friktions
vinkel ur dilatometerförsök 
och spetstrycksondering 
enligt narchetti 1985. 





47 


13. EXEMPEL 


Dilatometerförsöken utvärderas med 
hjälp av datorprogram och resultaten 
presenteras i form av tabeller och 
uppritade diagram. Normal redovisning 
består av dels en tabell med bedömda 
jordarter och densiteter samt härur 
beräknade effektiva vertikaltryck, 
dels ett diagram med uppritade profi
ler för utvärderade hållfasthetsegen
skaper, jordtryckskoefficienter, över
konsolideringsgrader och kompressions
egenskaper. Diagrammens utformning 
skiljer något beroende på vilken typ 
av material som huvudsakligen förekom
mer i den aktuella jordprofilen. 

Om så önskas kan ytterligare ett 
diagram med uppritade basdata redovi
sas liksom en fullständig utskrift av 
samtliga uppmätta och beräknade para
metrar. 

Som typexempel på resultat från di
latometerförsök visas uppmätta och ut
värderade parametrar från en profil 
med lös och delvis organisk lera och 
en profil med lös sand och silt. 

Profil med lös lera 

Profilen med lös lera och gyttjig lera 
är från institutets provfält i Lilla 
Mellösa i Uppland. En detaljerad be
skrivning av jorden och dess egenska
per återfinns i t ex SGI Rapport Nr 29 
(Larsson 1986}. Profilen består av 
14 m lös finkornig jord ovanpå ett 
tunt sandlager på berg, FIGUR 16. 

Överst finns ett lager av cirka 
0,3 m mulljord ovanpå torrskorpan som 
består av organisk jord och endast är 
en halvmeter tjock. Därunder består 
jorden av lös gyttjig lera, som just 
under torrskorpan har en organisk halt 
av 5 %. Den organiska halten minskar 
med djupet och är mindre än 2 %från 6 
å 7 m djup och nedåt. Färgen skiftar 

från grön till svart och blir sedan 
grå på större djup. Den svarta färgen 
beror på förekomst av sulfid som mel
lan 2,5 och 6 m djup uppgår till cirka 
0,5 % av jordens torra massa. Vatten
kvoten är ungefär lika med flytgränsen 
och sjunker från 130 %i de övre la
gren till 70 %i bottenlagren. Densi
teten ökar motsvarande från 1,3 t/m3 

till 1,8 t/m3 
• Under 10 m djup är 

leran varvig, vilket blir mer markant 
mot djupet. Den odränerade skjuv
hållfastheten, enligt korrigerade 
vingsonderingar och direkta skjuv
försök, har ett minimum av 8 kPa vid 
3m djup och ökar sedan mot djupet. 
Sensitiviteten i leran är i storleken 
10 - 20. 

Portrycket i jorden är hydrostatiskt 
för en grundvattenyta 0,8 m under mar
kytan. Överkonsolidering på grund av 
torrskarpeeffekter förekommer ned till 
ett djup av cirka 2,5 m, varefter 
överkonsolideringsgraden blir nästan 
konstant runt 1,2. Jordtryckskoeffici
enten har ur laboratorieförsök bedömts 
vara 0,75 för djupintervallet 8-10m. 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

DILATOMETERFdRSdK 

FbRSbf<SPLATS LILLA MELLdSA 

FbRSoKSBETECKNING TEST NO 2 

FbRSbKSDATUM BB1 :l<J2 

UTVÄRDERING ENLIGi SWEDILL, SGI SEPTEMBER 1989. 

DJUP DENBITET EFF.V.TRYCK JORDARTSBEDbMNING 
(m) (t/m3) (kPa) 

0.20 1. 85 3 .. 63 LbS LERA 

0 . 40 l. 85 7.26 LbS LERA 
0.60 l. 50 10.20 MYCf<ET LbS LERIG SILT 

0.80 1. 55 13.24 LöS SILTIG LERA 

1.00 1. 65 14.52 MYCKET LöS LEF\A 

1. 20 1. 65 15.79 MYCKET L.öS LERA 
1.40 l. 55 16.87 t1YCf<ET LöS LERA 

1. 60 1. 55 17.95 MYCKET LöS LERAI<GYTTJIG LERA> 
l. 80 l. 55 19.03 MYCKET LöS LERAllGYTTJIG LERA) 
2.00 1. 45 19.91 GYTTJIG LERAI<MYCKET LöS LERA) 

2.20 1. 45 20.80 GYTTJIG LERAI<MYCKET LöS LERA) 

2.40 l. 45 21.68 GYTTJIG LERAI<MYCKET LöS LERA) 

2.60 1. 4=i 22.56 GYTTJIG LERA/(MYCKET LöS LERA) 

2.80 1.45 23.45 GYTTJIG LERA/(MYCKET LdS LERAJ 

3.00 1. 45 24.33 GYTTJIG LERA/(MYCKET LbS LERA) 

3.20 1. 45 25 .. 21 GYTTJIG LERA/(MYCKET LöS LERA) 

3.40 1. 45 26.09 GYTTJIG LERAI<MYCKET LöS LERA) 

3.60 1.45 26.98 GYTTJIG LERA/(MYCKET LöS LERA) 

3.80 1. 45 27.86 GYTTJIG LERAllMYCKET LöS LERAJ 

4.00 l..45 28.74 GYTTJIG LERA/CMYCKET LbS LERA) 

4.20 1. 45 29.63 GYTTJIG LERAI<MYCKET LdS LERA) 

4.40 1 .. 45 ~.::.o. 51 GYTTJIG LERAllMYCKET LöS LERA) 

4.60 1 .. 55 31.59 MYCKET LöS LERAI<GYTTJIG LERA) 

4.80 l. 45 32 .47 GYTTJIG LERAI<MYCKET LöS LERA) 

5 .. 00 l. 55 MYCKET LbS LERAI<GYTTJIG LERA> 

5.20 34.63 MYCKET LoS LERAI<GYTTJIG LERAJ 

5.40 1 .. 55 35 . 71 t1YCf<ET LöS LEF:A 

5.60 1. .55 36.79 MYCKET LöS LERA 

5.80 1 .. 55 37 .87 MYCf<ET LöS LB\A 

6.00 1. ~i5 3B.95 MYCKET LöS LERA 

6 .20 1.55 40.02 MYCfC:ET LbS LERA 
6 .40 l. 55 41. l o LöS LERA 
6 . 60 l. 55 42. 18 MYCf<ET LöS LERA 
6.80 l. 55 4:5.26 LöS LERA 

7.00 l. :::-J5 44.:::4 LöS LEF~A 


7.20 l. 55 45.42 LäS LEF:A 

7.40 1. 55 46.50 LöS I_ERA 

7 .60 1. 55 47.58 L.öS LERA 
7.80 1. 55 48.66 LöS LERA 

8.00 1. 55 49.74 LöS LERA 

8.20 1 .. 55 50.82 LöS LERA 

8.40 1. 55 51.89 LöS LERA 

8.60 l. 55 52.97 LöS LERA 

8.80 1. 55 54.05 LöS LERA 

9.00 1. 55 55. 13 L_öS LERA 

9 .20 l. 55 56.21 LbS LERA 
9 .40 1. 65 57.49 LöS LERA 
9 .60 1 .. 55 58.57 LöS LERA 
9.80 l. 65 59.84 LöS LERA 


10.00 1. 65 bl. 12 LöS LEF\A 

10.20 1. 65 62.39 LöS LERA 

10.40 1. 65 63.67 LöS LERA 

10.60 1. 65 64 .94 LöS LERA 

10.80 1. 65 66.22 LoS LERA 

11 . 00 1. 65 67.49 LöS LERA 
11.20 1. 65 68.77 HALv'FAST LERA 

11.40 1. 65 70. Ol.J. HALVFAST LERA 

11 . 60 1. 65 71.32 HALVFAST L_ERA 
11.80 1. 65 72.59 LöS LERA 

12.00 1. 65 73.87 LöS LERA 

12.20 1. 65 75 .. 14 LöS LERA 

12.40 l. 65 76.42 LöS LERA 

12.60 1. 65 77.70 LöS LEF~:A 


12.80 1. 65 78.97 LöS LERA 

13.00 1. 65 80.25 LöS LERA 

13.20 1. 65 81.52 LöS LERA 

13.40 l. 65 82.80 LöS LERA 

13.60 1.45 83.68 GYTTJIG LERAI<MYCKET LöS LERA) 
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Prof'il med sand och silt 

ProCilen med lös sand och silt är från 
undersökningar i samband med en bro 
för "deltavägen" över Älgsands- och 
Tersbodarännorna vid Sundsvall . Jorden 
i profilen består av cirka 35 m djupa 
älvsediment med grundvattenytan 2 m 
under markytan. Övriga geotekniska un
dersökningar i området består av vikt
sondering, hejarsondering enligt metod 
A samt provtagning med skruv- och 
gruskannprovtagare. Parallellt med di
latometerförsöken har också spets
tryck-portryckSondering utförts . 

I försökspunkten består jorden 
överst av sand som, enligt sonderings
resultaten, är lös med enstaka mycket 
lösa respektive medelfasta skikt. Mel
lan 6 och 9 m djup finns ett lager med 
finkornigare jord varierande från silt 
till lera. Därunder består jorden av 
lös till medelfast sand ned till 12 m. 
Från denna nivå blir jorden gradvis 
finkornigare så att den på cirka 25 m 
djup består av silt och i bottenlagren 
av lerig silt. 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

DILATOMETERFdRSdK 

PROJEKT 

FöRSöKSPLATS SUt-..IDSVALL 

FdRSOKSBETECKNING s -:-~-:::>D 4--8 

FORSöKSOATUM E.;: •=-7" C >92C:> 

UTVÄRDERING ENLIGT SWEDILL, SGI SEPTEMBER 1989 . 

DJUP 
Cm) 

JORDARTSBEDdMNING 

0.20 
0.40 
0 . 60 
0.80 
1. 00 
1. 20 
1 . 40 
1.60 
1.80 
2 .00 
2 . 20 
2.·10 
2 . bl) 
2 . 80 
3. (H) 

3 .20 
:::.~ . ·10 
3 .60 
3.80 
4 . 00 
4.20 
4.40 
4 . 60 
4 . 80 
5 . 00 
5 . 20 
5. ·10 
5.60 
5 . 80 
6 . 00 
6.20 
6 . 40 
6 . 60 
6 .80 
7.0(1 
7 . 20 
7 . 41) 
7.60 
7 . 80 
8 . 00 
8 . 20 
8. 40 
8 . 60 
8.80 
9 . 00 
9 . 20 
9 . ·10 
9 . 60 
9 . 80 

10.00 
10 .20 
10.40 
10 .60 
10 . 80 
11.00 
11 . 20 
11. ·10 
11. 60 
11.80 
12 . 00 
12.20 
12 .40 
12 . 60 
12.80 
13.00 
13 .20 
13.40 
13.60 
13 . 80 
14.00 
14.20 
14.40 
14.60 
14.80 
15. 00 
15. 20 
15.40 
15.60 
15.80 
16 . 00 
16 . 20 
16 . 40 
16.60 
16.80 
17.00 
17.20 
17 . ·10 
17.6(1 

LöS SILTI G LERA/<GYTTJA/TOR'v' ) 

LöS SILTIG LERA/(GYTTJA/TORV) 


DENBITET 
(t/fo13) 

1.80 
1.90 
l. 85 
1 . 80 
1.80 
l . 70 
1.70 
1. 80 
1. 8(• 
1..20 
1.80 
1 . 80 
1.80 
1 . 80 
1.80 
1.80 
1 . 80 
1 . 80 
1.80 
1.80 
1.80 
l. 80 
1 . 80 
1. 70 
1.80 
1.90 
1.80 
1.80 
l. 7(1 
l . 70 
1. 70 
1. 50 
l. 70 
1 . 70 
1. 5 5 
l. 80 
l. 55 
l. 55 
l. 55 
t. 55 
l. 55 
1.55 
l. 55 
1.55 
1. 55 
1 . 90 
1 . 80 
1. 80 
1.90 
1 . 8(l 
1 . 8 0 
1. 8(1 

1.80 
1 . 90 
1.90 
1 . 90 
1.90 
l. 90 
1. 91) 
1.90 
1 . 80 
1.80 
1 . 80 
l . 80 
l. 90 
1.80 
1 . 9(1 
1.8(1 
1.80 
l. 80 
1.90 
1 . 80 
1 .9(1 
l. 9(1 
1.90 
1.91) 
l.ci'O 
1.90 
1 . 90 
1 . 90 
1 . 90 
1.90 
1.80 
l. 90 
1.80 
l. 80 
!.9(1 
1 . 90 

EFF.V.TRYCK 
<kPa> 

4 
7 

Il 
14 
18 
21 

32 
35 
37 
38 
40 
41 
·13 
45 
·"lb 
48 
49 
51 
52 
54 
56 

59 
60 
62 
63 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 

85 
87 
89 
9(1 

92 
93 
95 
97 
98 

100 
102 
104 
105 
1(17 
109 
III 
1 12 
114 
115 
11 7 
119 
12(1 
122 
124 
125 
127 
128 
130 
132 
134 
135 
137 
139 
141 
143 
144 
146 
148 
149 
151 
153 
154 
156 

LöS SAND 
MEDELF AST SILTIG 
MEDELFAST SANDIG 
LbS SILTIG 
LöS SAND 
MYCKET LöS 
MYCf<E T LöS 
LbS SAND 
LöS SAt'-ID 
LöS SAND 
LbS SAND 
LöS SAND 
LöS SAND 
LöS SAND 
LöS SAND 
LdS SAND 
löS SAND 
LöS SAND 
LdS SAND 
LöS SAND 
LöS SAND 
LöS SAND 
Li:iS SAND 
r'lYCKET LöS 
LöS SAND 
MEDELFAsT 
LöS SAND 
LbS SILTIG 
~1'/Cf<ET LdS 
MYCKET LdS 
t1YCKET LöS 
MYCI<ET LöS 
t1YCKE T LöS 
MYCKET LöS 
MYCKET LöS 
LöS SAND 
MYCKET LöS 
t1YCKET LöS 
LöS BILTIG 
LöS SILTIG 

SAND 
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DILATOMETERFÖRSÖK: SUNDSVALL 
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Plets : SUNDSVALL HAl nr : sTOD 4-B 
Pro1ekt : 2-426/69 
Detum : B90920 Grundvettenyte : 2 m u mySGI Di latameterförsök 

Tolket enligt 'sWEDILL SGI 1989 
i Utfört ev : K.HIOSJO Hydrostetiskt portryck?: Ja 
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Geoteknik är bl a grundläggningsteknik, jordlör
stär.kning, markvärme och miljövård. 

SGI bedriver forskning, information ochkonsul
tation inom geoteknikområdet 

D Forskningen 
har stark praktisk anknytning, t ex att utveckla 
undersökningsmetoder och förbättra kontrollen 
av skredfarliga områden. 

D Informationen 
innebär att SGI bl a fOrmedlar kunskap till olika 
målgrupper. Föredrag, symposier, kursverksam
het, forskningsrapporter, handböcker och infor
mationsblad är exempel på olika kanaler. 

Världens geotekniska litteratur bevakas av SGI 
litteraturtjänst Denegna databasen SGILINE inne
håller drygt 40 000 dokument. 

D Konsultationen 
omfattar bl a rådgivning, geotekniska undersök
ningar, grundläggningskontroll och mättekniska 
uppdrag. Vi arbetar åt såväl offentliga som privata 
beställare. 

statens geotekniska institut 

Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 


Postadress: 581 93 Linköping 

Telefon: 013-11 51 00 

Telefax: 013-13 16 96 
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