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Förord 


Denna rapport utgör en översiktlig beskrivning av silts geotekniska egenskaper 
och hur dessa kan bestämmas. Den är resultatet av en förstudie inför ett större 
projekt rörande egenskaper och undersökningsmetoder i silt och växellagrad jord 
som samfinansieras av Statens Råd för Byggnadsforskning och SGI. 

Rapporten vänder sig främst till geotekniker och övriga som i sin verksamhet 
eller på annat sätt ställs inför problem med siltjordar och bestämning av deras 
tekniska egenskaper. 

Silt är, trots att det är en vanligt förekommande typ av jord, ett ur forsknings
hänseende relativt styvmoderligt behandlat material. Detta beror bland annat på 
de speciella svårigheterna vid provtagning och provning av materialet samt att 
man hjälpligt klarat sig genom att använda de metoder som främst utvecklats för 
lera och sand. Klara regler för vilka metoder som bör användas i olika fall och 
hur resultaten bör tolkas har dock saknats. 

Undersökningar av silts egenskaper har tidigare främst bedrivits i Tyskland 
(Schultze m.fl.), Finland (Helenelund) och Norge (Janbu m fl.). I Sverige har 
forskningen rörande silts egenskaper fått ett uppsving efter tillkomsten av den 
Tekniska Högskolan i Luleå. Erfarenheter från olika fullskaleproj ekt med tillhö
rande undersökningar har också fortlöpande redovisats av andra institutioner 
och konsulter. Nyare undersökningsmetoder har också utprovats i silt utom
lands, främst vid University of British Columbia i Kanada och Norges Tekniske 
Högskole i Trondheim. 

Rapportens innehåll är baserat på en genomgång av tillgänglig litteratur inom 
området samt i viss mån på de erfarenheter av äldre och nyare undersökningsme
toder som vunnits vid institutet. Detta material har här bearbetats och syntetise
rats. Klassificeringsregler och undersökningsmetoder i samband med dessa är i 
huvudsak hämtade från Svenska Geotekniska Föreningens (SGF) laboratorie
kommittes förslag till laboratorieanvisningar. 

Värdefulla synpunkter på innehållet har lämnats av kollegor på SGI, Chalmers 
Tekniska Högskola samt nuvarande och före detta forskare vid Högskolan i Lu-
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leå. Ett speciellt tack riktas till Sven Knutsson, Högskolan i Luleå, som delat 
med sig av sina ingående kunskaper i tjälningsproblematiken och till Anna Lena 
Öberg, Chalmers Tekniska Högskola, som ställt ännu opublicerat arbetsmaterial 
ur sin pågående forskning till förfogande. 

Linköping i December 1994 

Rolf Larsson 
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Summary 


Silt - Geotechnical Properties and their Determination 
Silt is in most geotechnical respects an intermediary material between clay and 
sand and is also often called an "intermediary soil". Exceptions from this rule 
are mainly erosion properties and frost susceptibility, where silt is among the 
most sensitive and the very most sensitive materials respectively. Also with 
respect to risk of structural collapse, "liquefaction potential", loose silt is one of 
the materials most sensitive to vibrations. The high capillarity of silt also has 
great importance for the strength properties ofthe soil, particularly in non-satu
rated soil and in steep slopes. 

Mineral soils in Sweden are classified with respect to grain size and grain size 
distribution and the silt fraction comprises grain sizes between 0.002 and 0.06 
mm. However, within this fraction there is a large variation in the relation be
tween contents of clay minerals and rock forming minerals, and also the type of 
mineral varies. This greatly affects the behaviour of the silt from a geotechnical 
point of view, and hence the classification of silt soils according to grain size 
distribution does not always unambiguously reflect the soil properties. 

With regard to permeability and compressibility, silt can be considered as an 
intermediary material between clay and sand, where clay in several respects can 
be considered an impervious material whose undrained properties are ofthe ut
most importance and which in terms of consolidation can be considered a highly 
compressible material, while sand in most respects can be considered a pervious 
material with relatively low compressibility. However, special phenomena occur 
because ofthe sensitivity of silt to disturbances, its tendency to generally dila
tant behaviour at shearing under undrained conditions etc. Considerable insight 
into the properties and behaviour of silt and how the latter is affected by differ
ent factors has been gained from recent research. 
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In investigations, testing and soil improvement of silt, the same methods which 
are used for cohesive soils and non-cohesive soils respectively can normally be 
applied, but it has to be decided, from case to case, which ofthe available meth
ods are applicable with consideration to the permeability and compressibility of 
the particular silt. This requires knowledge also ofthe function and applicability 
of the different investigation, testing and improvement methods indifferent so ils, 
the special precautions and methods of interpretation that can be used in silt and 
the restrictions that apply. The possibility of selecting suitable investigation 
methods and obtaining relevant strength and deformation parameters has in
creased considerably after the introduction of the dilatometer test and CPT-tests 
with measurement ofgenerated pore pressure. 

This report describes: 

• 	 The occurrence of silt in Sweden and special aspects relating to silt from a 
geotechnical point of view. 

• 	 The geological formation of the silt deposits, the geotechnical classification 
ofthe material and problems related to this classification. 

• 	 The geotechnical properties of silt, its general behaviour and existing empiri
cal relations for estimation of the properties. 

• 	 Methods of sampling and laboratory investigations, together with guidelines 
for deciding which methods can be used depending on the properties of the 
silt. 

• 	 Methods ofin situ testing ofsilt and guidelines for deciding which methods 
can be used in various types of silt. The special considerations regarding silty 
soils that apply to some of the most common test types are discussed, togeth
er with practical experience. 

A comprehensive list of references to literature on silty soils, which forms the 
main basis of this report, is also presented. 
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Sammanfattning 


Silt är ur de flesta geotekniska synvinklar ett mellanmaterial mellan lera och 
sand och kallas ofta "mellanjord". Undantag från detta är främst erosionsegen
skaper och tjälfarlighet där silt är bland de känsligaste respektive utgör det käns
ligaste materialet. Också med avseende på flytbenägenhet, "liquefaction potenti
al" utgör löst lagrad silt ett av de för vibrationer känsligaste materialen. Den 
höga kapillariteten i silt har också stor betydelse för materialets håll
fasthetsegenskaper, speciellt i icke vattenmättad jord och i branta slänter. 

Mineraljord indelas i Sverige med avseende på kornstorlek och komfördelning 
där siltfraktionen utgörs av kornstorlekar mellan 0,002 och 0,06 mm. Inom den
na fraktion finns dock en stor variation för relationen mellan ingående halter av 
lennineral och bergartsbildande mineral och dessutom varierar typen av främst 
lermineral. Detta påverkar i hög grad siltens uppträdande ur geoteknisk synvin
kel, varför klassificering av siltjord efter komfördelning inte alltid entydigt av
speglar jordens egenskaper. 

Med avseende på permeabilitet och kompressionsegenskaper kan silt anses utgö
ra en mellanjord mellan lera och sand, där lera ur flera synpunkter kan betraktas 
som ett tätt material vars odränerade egenskaper ofta är av största betydelse och 
ur konsolideringssynpunkt som ett mycket kompressibelt material medan sand ur 
de flesta synvinklar kan betraktas som ett vattengenomsläppligt material med 
relativt låg kompressibilitet. Speciella fenomen uppträder dock på grund av sil
tens känslighet för störningar, dess tendens att i de flesta fall uppträda dilatant 
vid skjuvning under odränerade förhållanden etc. Betydande insikter om egen
skaper och uppträdande i silt och hur det senare påverkas av olika faktorer har 
erhållits ur senare tids forskning. 

Vid undersökningar, provning och jordförstärkning i silt kan som regel samma 
metoder användas som för kohesionsjord respektive friktionsjord, men från fall 
till fall måste med hänsyn till det aktuella materialets permeabilitet och kompres-
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sibilitet avgöras vilka av de tillgängliga metoderna som är tillämpliga. Detta 
fordrar kunskap också om de olika undersöknings-, provnings- och förstärk
ningsmetodernas funktion och tillämpbarhet i olika jordar samt vilka speciella 
åtgärder eller tolkningsförfaranden som kan användas för siltjord och vilka be
gränsningar som råder. Möjligheten att bedöma lämpligaste undersöknings
metod och relevanta hållfasthets- och deforn1ationsparametrar för silt har ökat 
betydligt med införandet av dilatometerförsöket och CPT-sondering med por
trycksmätning. 
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Kapitel 1. 

Silt som geotekniskt material 


1.1 	 FÖREKOMST AV SILT 
Silt förekommer i stor utsträckning i Sverige, dels som jordart dels som en ingå
ende fraktion i blandkorniga jordar. Ren silt är som regel en sedimentär jordart 
som avsatts i svagt strömmande vatten. Den förekommer, med undantag för högt 
belägna issjöar, under högsta kustlinjen i randen av isälvsavlagringar, runt forna 
issjöar och som sväm- och svallsediment. 

Silt i tjockare avlagringar är rikligt förekommande längs Norrlands kust och 
älvdalar, i Svealands och Småländska höglandets älvdalar och runt Vänern och 
Mälaren. I övriga delar av landet finns omfattande lokala siltsediment runt forna 
isälvar och issjöar, svall- och svämsediment samt lager och skikt i sand och ler
avlagringar. 

Silt är också vanligen förekommande som siltmorän, främst inom områden med 
berggrund av sandsten. 

1.2 	 SPECIELLA SYNPUNKTER PÅ SIL T 
UR GEOTEKNISK SYNVINKEL 

Silt som "mellanjord" mellan lera och sand 
Silt är ett material som kornstorleksmässigt och saimnansättningsmässigt befin
ner sig mellan lera och sand. 

Lera, som består av mycket små partiklar av lermineral, benämns också kohesi
onsjord. I ett kortare tidsperspektiv betraktas lera som ett tätt material där håll
fastheten kan beskrivas som ett kohesionsvärde som är oberoende av spännings
nivån. Å andra sidan är strukturen så öppen att materialet är starkt kompressi
belt i ett längre tidsperspektiv där porövertryck i materialet kan utjämnas trots 
den låga permeabiliteten. Hållfasthets- och deformationsegenskaper kan i hög 
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grad relateras till jordens spänningshistoria (förkonsolideringstryck och överkon
solideringskvot) 

Sand och grövre jord består av grövre kom av bergartsmineral och benämns 
också friktionsjord. Friktionsjord är så permeabel att man för de flesta belast
ningsfall kan anta att inga portrycksförändringar uppstår vid spänningsändring
ar och att hållfastheten kan uttryckas med en friktionsvinkel och därmed är helt 
avhängig av spänningsnivån i jorden. Strukturen varierar med lagringstätheten, 
men kompressibiliteten kan generellt betraktas som låg i jämförelse med lera. 
Kompressionsegenskaper och friktionsvinkel kan främst relateras till materialets 

lagringstäthet. 

Silt utgör med avseende på komstorlek, permeabilitet, kompressibilitet och mi
neralsammansättning en gradvis övergång mellan kohesionsjord och friktions
jord och benämns följaktligen ofta mellanjord. I flera hänseenden kan man ock
så anlägga detta betraktelsesätt, t.ex. vad beträffar storleken av sättningar och 
deras utbildning med tiden, där en påtaglig tidsfördröjning för sättningarnas 
utbildande ofta uppstår på grund av jordens låga penneabilitet. Denna är dock 
normalt avsevärt mindre än motsvarande fördröjning i lera. 

Ur andra synvinklar kan dock inte denna gradvisa övergång tillämpas utan där 
utgör silt ett extremt material. Detta gäller bland annat 

• 	 erosionsrisk, där mellan- och grovsilt tillsammans med sand utgör de mest 
lätteroderade materialen, Fig. 1. 
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Figur 1. Erosionsrisk i olika typer av jord. (Olofsson 1987) 

Figure 1. Risk of erosion in different types of soil. (Olofsson 1987) 
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• 	 tjälfarlighet, där siltjordar är extremt benägna för tjällyftning och åtföljande 
bärighetsförlust och flytbenägenhet vid upptining. Den högsta tjälfarlighets
klassen utgörs helt av siltjordar vilket beror på att kombinationen av kapillär 
stighöjd och permeabilitet resulterar i en stor vattenuppsugningsförmåga och 
en maximal uppsugningshastighet, Fig. 2. 

Stighöjd. cm 
150 ~ Maximal kapillär stighöjd 

\ (kapilla~i.tet) 
100 

St1gh0Jd efter 24 timmar 

50 

0+----.---.-----. 
0,002 0,02 0,2 2 

Lera Silt Sand Grus 

Part i keld iameter. mm 

Figur 2. 	 Kapillaritet och stighöjd efter 24 timmar i olika typer av jord. 
(Efter Nilsson 1941) 

Figure 2. 	 Capillarity and rise in water level after 24 hours in different types of 
soil. (After Nilsson 1941) 

En jordprofils tjälfarlighet beror inte enbart på ingående jordmaterial utan 
också på faktorer som klimatförhållanden, tillgång till vatten och jordlager
följden i profilen, Knutsson (1984) . Av de enskildajordartema är dock silt
jordama de ur tjälsynpunkt farligaste med risk för stor tjällyftning på grund 
av stor vattenuppsugning och bildande av islinser med påföljande uppluck
ring och instabilitet vid upptining. 

• 	 risk.för bottenuppluckring vid schaktning under grundvattenytan. 

• 	 stabilitet och bärighet, vilka ofta är beroende av det negativa partryck som 
skapas av de kapillära krafterna i jorden ovan grundvattenytan. Detta medför 
att såväl stabilitet som bärighet är extremt beroende av vattenbalans och 
gnmdvattenytans läge. 

• 	 risk för strukturell kollaps och total hållfasthetsnedsättning, liquefaction, vid 
t.ex. hastig cyklisk belastning, där löst lagrad grovsilt och finsand utgör de 
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farligaste materialen. Mycket mäktiga avlagringar av silt och finsand avsätts 
ofta i havet utanför flodmynningar och i deras deltan samt i form av svallse
diment. Dessa kan vara mycket löst lagrade och problem med liquefaction 
uppstår ofta i samband med jordbävningar. En lokal strukturell kollaps kan 
snabbt sprida sig och exempel finns på mycket stora skred i flytbenägen jord, 
främst i form av undervattensskred. Liknande effekter kan erhållas vid våg
belastning av konstruktioner i havet eller vid kuster. 

Siltskikt inbäddade i eller under lera kan vara mycket löst lagrade och risken 
för flytjordsbeteende ökar på grund av instängningen av impermeabelt mate
rial. Bedömning av hållfasthetsegenskaper i sådana material är svår. 

Ett speciellt problem utgörs av fyllningar av siltjord som lagts ut i fruset till
stånd eller som icke vattenmättade klumpar som sedan inte packats. Vid upp
tining och vattenmättning kan dessa material befinna sig i en extremt lös lag
ring där en mycket liten yttre påverkan kan utlösa en total kollaps av materi
alet, vilket då på ett ögonblick förvandlas till en tung vätska, (Ekström och 

Olofsson 1984). 

Provtagning och undersökning av silt 
Vid undersökningar av silts egenskaper uppstår speciella problem. "Ostörd" 
provtagning görs som regel med samma utrustning som används för lera. Förut
sättningen för att någorlunda ostörda prover skall erhållas med nonnal teknik är 
att siltens lerhalt eller organiska halt är tillräckligt stor för att jorden skall upp
träda i det närmaste som en kohesionsjord. I grövre och i skiktade jordar blir 
störningen påtaglig. 

För laboratorieundersökningar används som regel samma utrustningar som för 
lera. Här medför dock en hög silthalt speciella problem med t.ex. friktion, an
liggningsproblem och egendefom1ationer i utrustningen vid ödometerförsök, 
tolkningsproblem vid speciellt dränerade direkta skjuvförsök och vid fallkonför
sök samt vid bestämning av konsistensgränser. Relevansen av resultat från helt 
odränerade respektive helt dränerade laboratorieförsök för fältförhållanden är 
också svårbedömd. 

För grövre jordar som sand bedöms hållfasthets- och deformationsegenskapema 
som regel utifrån resultat av sonderingar eller in-situ provningar. Dessa tolk
ningar förutsätter som regel att jorden under sonderingen respektive provningen 
varit dränerad, vilket kan antas vara fallet för sand och grövre material. I silt
jord kan detta inte antas gälla generellt. Samtliga sonderingsmetoder innebär en 
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så hastig neddrivning att endast ensgraderad grovsilt kan antas vara i det när
maste helt dränerad under sonderingen. På motsvarande sätt utförs de flesta in
situ provningar så hastigt att silt endast i undantagsfall kan antas vara helt drä
nerad. Å andra sidan är silt så penneabel att man inte heller kan anta att jorden 
är helt odränerad under sondering och provning, varför tillämpbarheten för de 
utvärderingsmetoder som används för kohesionsjord också är oviss. I de flesta 
fall mäts inga portryck under sonderingarna eller in-situ försöken utan bedöm
ningar av relevans och empiriska utvärderingsmetoder baseras på jordartsklassi
ficeringar från upptagna prover. Detta medför en avsevärd osäkerhet i bedöm
ningar och utvärderingar. 

Tre försökstyper ger bättre bedömningsmöjligheter i detta avseende. Vid CPT
sondering medpartrycks mätning erhålls ett mått på portrycksuppbyggnaden vid 
sonderingen vilket, även om det inte är helt rättvisande för hela den influerade 
jordvolymen, ger en bättre möjlighet att bedöma hur jorden uppträtt ur dräne
ringssynpunkt. Vid dilatometerförsök erhålls en empirisk jordartsklassificering, 
som i huvudsak kan relateras till vilka porövertryck som skapas vid installatio
nen av mätkroppen, och denna kan således användas för att bedöma hur resulta
ten bör tolkas. Skruvplatteförsök för utvärdering av kompressibilitet kan utföras 
så att tid-sättningskurvan erhålls och konsolideringskoefficienten kan utvärde
ras. Av praktiska skäl gäller detta främst sand, grövre silt och starkt överkonso
liderade leror med höga värden på konsolideringskoefficienten. 

Tolkningen av resultaten från dessa in-situ försök baseras i viss mån på känne
dom om in-situ portryck och de rådande effektiva vertikalspänningarna i jorden. 
I silt ovan den fria grundvattenytan med stora kapillära krafter kan en noggrann 
tolkning kräva att de negativa portrycken mäts. 

Silt är mycket störningskänslig och liksom vid provtagning medför silt och skik
tade jordar speciella problem med störning av jorden vid såväl sondering som 
installation av provningsutrustning in-situ. Provning av silts hållfasthets- och 
deformationsegenskaper fordrar således betydligt mer i fråga om bedömningar 
av hur materialet uppträder under försöket och metodens tillämplighet än att 
direkt använda metoder avpassade för kohesions- eller friktionsjord och att even
tuellt applicera en empirisk korrektionsfaktor för silt. 

Bedömning av stabilitet i silt 
Stabilitets beräkningar i silt har tidigare utförts som dels helt odränerad analys 
(främst baserad på vingförsök), dels helt dränerad analys med användning av de 
effektiva hållfasthetsparametrarna c · och q>'. Detta har numera utom för över-
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slagsberäkningar för all jord ersatts av den kombinerade analysen som beaktar 
den farligaste kombinationen av dräneringsfall i jordmassan, (Skredkommissio
nen 1993). Speciellt för stabiliteten i silt är att den i hög grad baseras på negati
va portryck på grund av kapillärkrafter i såväl den kapillärt vattenmättade som 
den omättade zonen ovan grundvattenytan. Metoder för att mäta dessa portryck 
och beräkning av stabiliteten med hänsyn till dessa har framtagits först på senare 
tid, ( Börgesson 1984, Rahardjo och Fredlund 1991, Tremblay 1993). 

Hållfastheten i silt, såväl odränerad som dränerad, avtar hastigt om jorden tär 
tillfälle att suga upp vatten. Det är därför av största betydelse att klarlägga vari
ationer i grundvattenyta och porvattentryck i naturliga slänter samt att förhindra 
vattenuppsugning och tillförsäkra en god dränering av silt i såväl naturliga som 
skapade slänter och i bankar av silt. Detsamma gäller ur bärighetssynpunkt. 

Speciellt för stabiliteten i silt är dessutom att den odränerade skjuvhållfastheten 
ofta är hög, vilket kan utnyttjas i det korta perspektivet, t.ex. vid schaktning för 
rörgravar. Härvid måste dock beaktas att hållfastheten snabbt avtar om materia
let får tillfälle att suga upp vatten, vilket ur ett något längre tidsperspektiv ofta 
är fallet. Beroende på schaktens geometri, jordens permeabilitet och dränerings
vägarna kan således temporära schakter i silt stå öppna en kortare tid, vilken 
dock är avsevärt kortare än motsvarande tid för kohesionsjord och för silt ofta i 
storlek rör sig om timmar. Detta ställer mycket speciella krav på utförande och 
arbetarskydd. En förenklad metod att beräkna tid till brott i siltschakter har pre
senterats av Börgesson (1984) och riktlinjer för utförande av schaktarbeten för 
rörgravar i silt har givits av Börgesson et al (I984). 

På grund av känsligheten för vattenuppsugning varierar den odränerade skjuv
hållfastheten ofta starkt med årstiden i ytligare jordlager. En endast fuktig silt 
har oftast hög odränerad skjuvhållfasthet, speciellt om den är packad, men tär 
den tillgång till vatten kan den fullständigt desintegrera. Stabiliteten i tjälade 
siltmassor som tinar är därför starkt nedsatt på gnmd av att vattenanrikningen 
som sker vid tjälningen frigörs vid upptiningen. Detta kan också gälla packade 
siltbankar som inte haft tillgång ti ll annat fritt vatten än vad som givits av neder
börden. Exempel på packade siltbankar i nordliga klimat där skred uppstått på 
grund av att kapillärkrafterna nedsatts med tiden har presenterats av bl.a. Krahn 
et al (1989). 

Vid vattendrag förstärks stabilitetsproblemen av siltens eroderbarhet som med
för stor risk för kraftig erosion vid släntfoten. Denna uppstår dessutom ofta 
samtidigt som hållfastheten i jorden är nedsatt på grund av vattenanrikning och 
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höga grundvattenytor. I norra Sverige uppstår dessa problem främst i samband 
med vårfloden. Är inte vegetationstäckettillräckligt eller slänten inte försedd 
med annat erosionsskydd finns också stor risk för yterosion i samband med ti
ning-snösmältning samt kraftig nederbörd. Stor risk fiDns också för jordflytning 
i samband med översvämningar. Problem med siftjordar med speciell tonvikt på 
norrländska förhållanden har beskrivits utförligare av Pusch (1979), Fig. 3. 

Figur 3. a) Exempel på yterosion och jordflytning i en oskyddad siltslänt. 
b) Vägskärning i 5ilt. Släntens ljusa partier markerar jordflytning i 
silten som sedan ackumuleras i diket. (Från Pusch 1979). 

Figure 3. a) Example of surface erosion and soil flow in an unprotected silt 
slope. 
b) Road cut in silt. The lighter areas in the slope indicate a flow of the 
silt which accumulates in the ditch. 

Siltskikt i leravlagringar kan också innebära stabilitetsproblem om sil ten är 
mycket löst lagrad och därmed innebär ett svaghetsplan under odränerade för
hållanden eller om höga vattentryck råder i skiktet. Höga porvattentryck i silt
skikten kan, förutom av geohydrologiska förhållanden, i denna typ av jordprofil 
också förorsakas av pålslagning eller andra kraftiga vibrationer. 
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Bottenuppluckring i schakter 
Vid större och långvarigare schakter kan inte den odränerade skjuvhållfastheten 
utnyttjas utan stabiliteten måste tillförsäkras på annat sätt, t.ex. genom spont
ning. På grund av jordens eroderbarhet och risken för bottenuppluckring måste 
gnmdvattenytan som regel sänkas av innan schaktningsarbetet påbörjas och 
under den tid schakten står öppen. Vid schaktning i tätare jord med sand och 
siltskikt måste också risken för att vattentrycken i starkt vattenförande lager 
skall medföra risk för bottenupptryckning av tätare ovanförliggande lager beak
tas. I siltjordar utförs grundvattensänkningen vanligen med wellpoints med va
kuum eller alternativt med elektroosmos, Fig.4. I grövre jordar med siltinnehåll 
används ofta andra metoder men i dessa fall måste risken för inre erosion med 
urspolning av finmaterialet samt bottenuppluckring och flytjordsfenomen på 
grund av stora hydrauliska gradienter observeras och vid behov åtgärdas med 
filter och nedsänkta pump brunnar. Dessa åtgärder måste då sättas in snabbt för 
att inte jordens egenskaper skall hinna bli kraftigt försämrade. 

Grundvattensänkningen medför också att stabiliteten för schaktsläntema kan 
baseras på en djupt liggande grundvattenyta och risken för vattenuppsugning i 
stort är eliminerad bortsett från kraftig nederbörd som kan påverka ytligt. 

Kornstorleks fördelning 

Ekvivalentdiameter vid sedimentationsanalys Fri maskvidd vid siktningsanalys 
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Figur 4. 	 Användningsområde för olika grundvattensänkningsmetoder. 
(von Brömssen et al 1984) 

Figure 4. 	 Application of different methods of ground water lowering. 
(von Brömssen et al 1984) 
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Jordförstärkning i silt 
Silt är ofta så kompressibel att det blir aktuellt att förstärka jorden genom förbe
lastning, varvid sättningarna tas ut i förskott. Permeabiliteten i silt varierar inom 
4 a 5 tiopotenser vilket medför stora skillnader i bland annat konsolideringsegen
skaper. Finsilt kan vara så tät att den har egenskaper som motsvarar en leras och 

det kan följaktligen bli aktuellt att t. ex. använda vertikaldräner för att påskynda 
konsolideringsförloppet, speciellt vid stora mäktigheter. Grovsilt är å andra si
dan så permeabel att detta aldrig blir aktuellt (utom i extremfall för att eliminera 
risken för liquefaction). I den mån skikt och lager av grovsilt förekommer till
räckligt frekvent och är tillräckligt tjocka kan de ofta utgöra tillräcklig dränering 
också i finkornigare jordar. 

Silt är ofta löst lagrad och i de fall man vill minimera sättningar kan den förstär
kas på annat sätt. Grövre silt befinner sig kornstorleksmässigt på gränsen för de 
material som kan djuppackas genom vibrering eller fallviktspackning. Enligt 
Jendeby (1993) bör denna gräns snarast läggas mellan siltig sand och sandig silt. 
Undantag är siltskikt med begränsad tjocklek inbäddade i grövre material och 
där dräneringsvägarna således är korta. Finkornigare silt kan djupstabiliseras 
genom vibroflotation, i vilket fall silten delvis ersätts med grövre material och 
man därigenom skapar packade grus- eller stenpelare i materialet, eller genom 
jetinjektering (Alberts et al 1984). Numera är det möjligt att använda kalkpelar
tekniken också för silt, men kalken ersätts i detta fall med cement eller en bland
ning av kalk och cement, (Åhnberg et al. 1994 ). Användningsområden för olika 

stabiliseringsmetoder skisseras i Fig. 5. 

Modellering av silts uppträdande 
Vid beräkning av stabilitet och deformationer med avancerade numeriska meto
der behövs en modell för jordens uppträdande. Generella modeller för uppträ
dandet i främst lera och i viss mån sand har funnits sedan 1968 (Schofield och 

Wroth 1968) och har sedan utvecklats vidare runt om i världen. Forskningen vid 
främst Högskolan i Luleå har visat att ingen av dessa modeller nom1alt är appli
cerbar på silt. Börgesson ( 1981) visade att naturlig silt, även om den är relativt 
kompressibel, som regel har en Iagringstäthet som överstiger en "kritisk" lag
ringstäthet vid skjuvning och därmed nonnalt dilaterar vid brott. Detta medför 
bland annat att jorden vid en odränerad spä1mingsökning initiellt kan uppföra 
sig som en lera med motsvarande portrycksökningar. När skjuvspä1mingarna i 
förhållande till de effektiva normalspänningarna börjar näm1a sig ett brottstadi
um och större skjuvdeformationer uppstår tenderar dock jorden att dilatera och 
portrycket sjunker då åter med ökande skjuvdeformation. Materialet blir på detta 
vis deformationshårdnande vid fortsatt skjuvning och hållfastheten blir avsevärt 
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Figur 5. 	 Stabiliseringsmetoders användbarhet för olika jordar. 
(Enligt Mitchell 1981) 

Figure 5. 	 Application of different methods of soil stabilisation. 

(According to Mitchell 1981) 


högre än för lera vid motsvarande spänningshistoria. Brottet blir mycket segt om 
verkligt brott överhuvudtaget inträffar under odränerade förhållanden. Dessa 
modeller för silt har sedan successivt utvecklats och givits matematiska fonnule

ringar (t.ex. Yu 1993). 
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Kapitel 2. 

Jordmaterialet silt 


2.1 BILDNING 
I Sverige består silt i huvudsak av material från berggrunden som krossats eller 
vittrat ner. De glaciala bildningarna från den senaste landisen består av material 
som tagits upp och brutits loss av ismassorna. De har sedan krossats och malts 
ner av isens tyngd och rörelser och bildat moräner inuti eller under ismassorna. 
Moränens sammansättning har därvid i stor utsträckning kommit att bero på 
ursprungsmaterialets karaktär, den sträcka den transporterats av isen, om den 
transporterats under eller inuti isen och, i det senare fallet, var i ismassan den 
befunnit sig. Bottenmoränen under isen är som regel mer nedkrossad och har 
ofta en hög halt av silt, speciellt inom områden med sandstens berggrund. 

När klimatet blev vannare smälte isen under sommartid. Smältvattnet kanalise
rades till isälvar som strömmade fram med hög hastighet i tunnlar under isen och 
mynnade ut vid landisens front. Isälvarna eroderade sig härvid ner i den under
liggande moränen och transporterade jordmaterialet till älvmynningen. Materia
let avsattes där uppdelat i olika fraktioner enligt principen att ju finkornigare 
material desto längre från älvmynningen skedde avsättningen. Eftersom av
smältningen och vattenhastigheten varierade med årstiden blev avlagringarna 
ofta mer eller mindre varviga. Allteftersom isfronten, och dänned också isälvs
mynningen, drog sig tillbaka kom grövre material med tiden oftast att överlag
ras av finkornigare jord. Beroende på var i landet isälven mynnade och hur långt 
från mynningen jordmaterialen avsattes kom sedimenteringen att ske i saltvatten 
(Västkust- och Vänerområdet), brackvatten eller sötvatten. 

I deltan nännast isälvsmynningarna, som ofta markeras av rullstensåsar, består 
sedimenten vanligen av sand och silt med eventuella lerskikt. Dessa avlagringar 
överlagras ofta av senare avsatt varvig lera. På större avstånd från isälvsmyn
ningen består sedimenten i regel av varvig lera och har ofta, speciellt i bottenlag
ren, skikt av sand och silt. I de fall isälvarna mynnade på land uppstod inte mot-
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svarande separation av de olika jordfraktionerna utan sedimenten blev då mer 

månggraderade. 

Då isälvarna mynnade ut i långsmala vikar avsattes s. k. fjordsediment i det 
svagt strömmande vattnet, först som silt och på längre avstånd som varvig silt 

med lerskikt. I Norrlands, norra Svealands och Småländska höglandets älvdalar 
består de glaciala finkorniga sedimenten nästan helt av fjordsediment. 

Senare postglaciala siltbildningar har skapats genom erosion och förnyad avsätt
ning av vittrat berg och tidigare avsatta jordformationer. I Norrland och norra 

Svealand har detta medfört att bildandet av fjordsediment i form av mäktiga 

siltlager i älvdalarna fortsatt. Transporten av jordmaterial i åar och älvar har 

vid översvämningar av sjöar och vattendrag på andra ställen medfört bildandet 
av svämsediment, oftast med hög silthalt. Vid mynningar av större vattendrag 

bildas ofta deltan med mäktiga avsättningar av sand, silt och lera. Mäktiga silt
avlagringar vid älvmynningar finns i Sverige t.ex. vid Klarälvens mynning i Vä

nern och exemplen på mycket mäktiga siltavlagringar vid flodmynningar runt 

om i Världen är många. 

En annan form av erosion utgörs av vågerosion (svallning). På grund av denna 

har många tidigare avsatta material genomgått en mer eller mindre omfattande 
omlagring. Materialet vid de stränder som uppstod vid landhöjningen kom på 

grund av vågerosionen att slammas upp eller tvättas ur och det finare materialet 

avsattes successivt längre ut från den aktuella strandlinjen. På detta sätt har 

sediment med bland annat svallsilt skapats. 

Sulfidjord, lokalt kallad svartmocka, är en speciell forn1 av silt eller lera, vanli

gen med hög silthalt, som innehåller svaveljäm. Svartmockan förekommer i 
Norrlands kustområden och består till stor del av tidigare avsatta fjordsediment 

som vid landhöjningen åter eroderats bort av älvarna och som återavsatts i en 

stagnationsmiljö vid kusten. 

2.2 KLASSIFICERING AV SILT 

Klassificering med avseende på kornstorlek 
Indelningen i jordarter med avseende på geotekniska egenskaper görs i Sverige 
enligt SGFs laboratoriekommittes anvisningar (Karlsson och Hansbo 1984). 
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Enligt dessa indelas mineraljord med avseende på dess kornstorleksfördelning. 
Med silt avses korn (eller partiklar) med storleken 0,002 - 0,06 mm.*) Siltfrak
tionen kan delas in ijinsilt, mellansilt och grovsilt med kornstorleksintervallen 
0,002 - 0,006, 0,006 - 0,02 respektive 0,02 - 0,06 mm. 

För att en jordart skall benämnas som silt skallfinjordshalten, (halten av korn 
och partiklar mindre än 0,06 mm), överstiga 40 viktprocent av material mindre 
än 60 mm samt halten material större än 60 mm vara mindre än 40 viktprocent 
av total jordmängd. Dessutom skall lerhalten, (material mindre än 0,002 mm), 
vara mindre än 20 viktprocent av finjorden. 

Är finjordshalten mellan 15 och 40 viktprocent av material mindre än 60 mm 
och övriga ovanstående villkor är uppfyllda ges jordens grövre huvudbenämning 
tilläggsbenämningen siltig. 

Är finjordshalten över 40 viktprocent av material mindre än 60 mm, halten ma
terial större än 60 mm mindre än 40 viktprocent av total jordmängd och lerhal
ten mellan 20 och 40 viktprocent av finjorden benämns jorden si/tig lera. Är 
lerhalten vid i övrigt motsvarande förhållanden högre benämns jorden enbart 
som lera. 

Benämns jorden som silt kan den ges tilläggsbenämningar, oftast sandig och/ 
eller lerig, beroende på ingående halt av partiklar med andra kornstorlekar. 

Jordarternas indelning och benämning med avseende på komstorleken framgår 
mer i detalj ur nedanstående tabeller. 

Indelning av mineraljord i kornfraktioner 
Med avseende på kornstorlek indelas mineraljord i olika komfraktioner enligt 
Tabell 1. 

*) För jord i siltfraktionen och grövre, som fi·ämsl består av bergartsbildande mineral, talar 
man normalt 0111 korn, för finare 111alerial so111 främst består av ler111i11eral 0111 parliklar. 

Korn och partiklar har oftast en oregelbunden for111. Med kornstorlek avses all kornen vid 
siktning p asserar genom en sikt med motsvarande fria maskvidd eller, vid sedi111entationsför
sök, avsälls med samma hastighet so111 sfäriska kom med motsvarande ko111paktdensitet och 
ekvivalenta diameler. 
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Tabell 1. Indelning av mineraljord i kornfraktioner. 

Table 1. Division of mineral soil into fractional groups. 

HUVUDGRUPPER UNDERGRUPPER 

Benämning Kornstorlek Benämning Kornstorlek 
mm mm 

Block och sten 
Block ~ 600 Grovblock ~ 2000 
Sten 600 - 60 Grovsten 600 - 200 

Mellansten 200 - 60 
Grovjord 
Grus 60 - 2 Grovgrus 60 - 20 

Mellangrus 20 - 6 
Fingrus 6-2 

Sand 2 - 0,06 Grovsand 2 - 0,6 
Mellansand 0,6 - 0,2 
Finsand 0,2 - 0,06 

Finjord 
Silt 0,06 - 0,002 Grovsilt 0,06 - 0,02 

Mellansilt 0,02 - 0,006 
Finsilt 0,006 - 0,002 

Ler $; 0,002 Finler $; 0,006 

Indelning av mineraljord i huvudgrupper för jordart 
Med avseende på block- och stenhalt respektive finjordshalt indelas mineraljord
arterna i fyra huvudgrupper, Tabell 2. Riktvärden för indelningen ges i Tabell 3 

Tabell 2. Indelning av mineraljord i huvudgrupper för jordart. 

Table 2. Division of mineral soil into main soil type groups. 

Block- och stenjordarter -Jordarter som till väsentlig del består av 
block och sten 

Grovkorniga jordarter ··Grus och sandjordarter 
Blandkorniga jordarter -Siltiga eller leriga grns- och sandjordarter 
Finkorniga jordarter -Silt och lerjordarter 
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Tabell 3. Riktvärden för indelning av mineraljordar i huvudgrupper med 
ledning av ingående halter av block+sten respektive finjord. 

Table 3. Division of mineral soils with respect to contents of cobbles + 
boulders and of fines respectively. 

Benämning 

Block- och stenjordarter 
Grovkorniga jordarter 
Blandkorniga jordarter 
Finkorniga jordarter 

Halt av block + sten 
i viktprocent av 
totala jordmängden 

> 40 
540 
5 40 

5 40 

Halt av finjord 
i viktprocent av 
material :,; 60 mm 

< 15 
15 - 40 

> 40 

Klassificering efter kornfördelning 
En mer detaljerad klassificering och benämning görs med ledning av jordens 
kornfördelning, Tabell 4. 

Tabell 4. Riktvärden för indelning av mineraljordarter, (ej block- och stenjor
darter) efter halt av ingående kornfraktioner. 

Table 4. Division of mineral soils (not boulder and cobble soils) on a basis of 
the contents of various fractions. 

Korn Halt av 
fraktion ingående 

fraktioner i 
viktprocent av 
totala 
jordmängden 

B lock** 5-20 
> 20 

Sten** 10 - 20 
> 20 

Grus 

Sand 

Silt+ ler 
( fin jord) 

Halt av Halt av ler 
ingående i viktprocent 
fraktioner i av finjorden 
viktprocent av (d $ 60 mm) 
grovjord + 
finjord 
(d $ 60 mm) 

20 - 40*** 
>40 
20 - 40*** 
>40 

(5 - 15) (< 20) 
(~20) 

15 - 40 < 20 
~o 

> 40 	 < 10 
10 - 20 
20 - 40 
> 40 

Jordarts

benämning 


Tilläggsord**** 


blackig 

mycket blockig 

stenig 

mycket stenig 


grusig 


sandig 


(något siltig) 

(något lerig) 

s il tig 

lerig 


lerig 

siltig 


Huvudord* 

g rus 

sand 

si lt 
si lt 
lera 
lera 
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* Som huvudord används också olika former av morän 

** När den sammanlagda halten av block + sten överstiger 40 viktprocent av totala jord
mängden används substantivbenämningen blockjord eller stenjord, beroende på vilken 
av dessa fraktioner som överväger, eller block-och stenjord om fraktionerna ingår med 
ungefär lika mängder Gfr Tabell 3). 

*** När såväl grus- som sandfraktioner ingår med mer än 40 viktprocent anges den procen
tuellt största som huvudord och den andra som tilläggsord. För moräner har 50 % valts 
som övre gräns i stället för 40 % och 25 % som undre gräns i stället för 20 %. 

**** 	 Tilläggsbenämning med tilläggsordet "något" kan användas om det anses nödvändigt 

för att noggrannare karakterisera jordarten ifråga (t. ex. något lerig sand). 

Klassificering med avseende på bildningssätt 

Om jordarten med avseende på bildningssättet är en morän anges detta. Morän 

kan anges som en ensam huvudbenämning (t.ex. grusig, sandig, siltig morän) 

eller anges som en sammansatt huvudbenämning med morän som sanunansätt

ningsled (t.ex. sandig siltmorän). Det sistnämnda alternativet används om en viss 

fraktion har dominerande betydelse. 


Också i övriga fall då jordens geologiska bildningssätt är känt bör detta anges i 

benämningen (t. ex. svämsilt). 


Klassificering med avseende på korngradering 
Med hänsyn till komfördelningen (för material mindre än 60 mm) indelas silt i 
ensgraderad silt, mellangraderad sill och månggraderad sill. Indelningen görs 

efter värdet på graderingstalet Cu = d / d som i stort sett representerar kom60 10 

fördelningskurvans lutning. Med d60 och d10 avses de ekvivalenta kornstorlekar 
som 60 respektive l Oviktprocent av materialet är mindre än. 

Riktvärden för indelning av mineraljord efter korngradering ges i Tabell 5. 

Tabell 5. Indelning av mineraljord efter korngradering. 

Table 5. Division of mineral soils with regard to degree of uniformity. 

Benämning 

Ensgraderad 	 < 5 

Mellangraderad 	 5 - 15 
Månggraderad 	 > 15 

Sedimentära jordar är som regel ensgraderade. Svallavlagringar och avlagringar 
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från isälvar som mynnar på land kan vara mellangraderade. Moräner är vanligen 
månggraderade. 

Klassificering med avseende på organiskt innehåll, 
kalkhalt och sulfidhalt 
Då jordens organiska substans utgör mellan 2 och 6 viktprocent av den torra 
massan ges tilläggs benämningen organisk, (gyttjig, dyig, mullhaltig), och om 
den organiska halten överstiger 6 viktprocent ändras huvudbenämningen till 
organisk jord. Är jorden kalkhaltig ges tilläggs benämningarna kalkhaltig vid 5 
till 20 viktprocent kalk och mycket kalkhaltig vid 20 till 40 viktprocent kalk. Vid 
högre kalkhalt blir huvudbenänmingen kalkjord. 

Vid en påtaglig halt av svaveljäm kallas jorden ofta sulfidjord (sulfidsilt eller 
sulfidlera). Några klara regler för denna klassificering finns inte. Benänmingen 
görs oftast subjektivt med ledning av jordens svarta färg och dess svavellukt i 
nyupptaget ooxiderat tillstånd. Sulfidjord från Norrlands kustområden kallas 
vanligen svartmacka. 

Grunder för klassificeringssystemet 
Grunderna för klassificeringen enligt kornstorleksfördelning är flerfaldiga. Grän
sen mellan silt och lera är delvis baserad på skillnader i jordens plastiska egen
skaper, d.v.s. hur den uppträder vid skakförsök, utrullningsförsök och dess upp
trädande vid bryt- och tryckförsök i torrt tillstånd. Den kan också i hög grad 
relateras till jordens tjälfarlighet. Vidare kan gränsen relateras till jordens mine
ralinnehåll där de finare lerpartiklarna vanligen till övervägande delen består av 
lermineral. En rent praktisk anledning till att man redan vid ett tidigt skede satte 
gränsen vid en komstorlek av just 0,002 mm kan också vara att man här börjar 
närma sig den undre gränsen för komstorlekar som kan mätas genom vanliga 
sedimentationsförsök. 

Gränsen mellan silt och sand är ur geoteknisk synpunkt bland annat avpassad till 
flytjords- och tjälningsegenskaper. Den är också satt med hänsyn till grävbarhe
ten i jorden. Gränsen är dessutom naturlig med hänsyn till jordens bildningssätt 
eftersom silt ofta utgörs av sediment som avsatts i lugnvatten eller endast svagt 
strömmande vatten. Rent okulärt utgör gränsen mellan silt och sand också en 
ungefärlig gräns för när de enskilda kornen kan urskiljas med blotta ögat. 

Gränserna mellan lera-silt och silt-sand är således satta ur ett antal olika, ofta 
praktiska synvinklar. De är i stort sett desamma i många andra länder men avvi
kelser finns också, se Tabell 6. 
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Tabell 6. Geoteknisk indelning av fraktionsgränser i olika länder. 
(Karlsson och Hansbo 1984) 

Table 6. Geotechnical division into fractions in different countries. 

Kornstor lek 0,002 0,02 0,06 0,2 2 20 60 200 600 mm 


Sverige ( 1953) 

Ler 'äla 


Danmark 

Ler ilt 


Finland 

Savi iltti 


Norge 

Leir ilt 


Frankrike 
Argile imon 

Schweiz 
Ton ilt 

Sovjetunionen 
Glina Il 

Storbritannien (BS) 
era ilt 

Österrike Tysk and (DIN) 
Ton chluff 

USA (ASTM)* 
era ilt 

USA (AASHO) (USeS) 
Fines (silt+cla_ )** 

Brasilien 
Ar ile Silte 

* Gränsen clay-silt sätts i vissa fall till 0 ,005. 

** Indelning clay-silt avgörs av konsi stenscgenskaperna. 
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2.3 PROBLEM I SAMBAND MED KLASSIFICERINGEN AV SIL T 

Mineralfördelning i silt 
Mineralkornen i silt består av dels bergartsbildande mineral, dels lermineral. 
Övergången från kom av bergartsbildande mineral i grövre jord till partiklar 
med lermineral i lera sker gradvis med minskande komstorlek och i huvudsak 
inom siltfraktionen. Övergången sker dock inte nödvändigtvis linjärt och startar 
och slutar inte nödvändigtvis vid de åsatta gränserna mellan lera-silt och silt
sand. En uppmätt mineralfördelning med komstorlek i en silt från Kassel i Tysk
land visas i Fig. 6. Som framgår av figuren förekommer lermineral en bit upp i 
sandfraktionen och blir dominerande i finsilten. 

LJ Kvarts 

D Fältspat 

[8 Kalcit 

[[Il] Il! it 

~ Järnoxid 

• Tunga mineraler 

• Kaolinit 

0,02 0,6 2 6 20 60 200 µm 
L era Silt Sand 

Figur 6. Mineralfördelning i en silt från Kassel. (Scheffer et al. 1958) 

Figure 6. Mineral distribution in a silt from Kassel. (Scheffer et al. 1958) 

Helenelund (I 965) visade en sammanställning av mineralfördelningen i ett antal 
siltjordar, Fig. 7. Som framgår av denna och andra rapporter kan man grovt 
säga att i finsilt dominerar lennineralen, i mellansilt är mängden lermineral res
pektive bergartsbildande mineral ungefär lika och i grovsilt dominerar de berg
artsbildande mineralen. Någon skarp gräns mot lera finns inte, utan den succes
siva övergången fortsätter så att de grövre lerpartiklarna nonnalt har en påtaglig 
halt av bergartsmineral. Likaså finns normalt en påtaglig halt av lermineral i 
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Figur 7. 	 Uppmätta fördelningar av bergartsbildande mineral och lermineral i 
silt. (Helenelund 1965) 

Figure 7. 	 Measured distributions of rock forming minerals and clay minerals in 
silts. (Helenelund 1965) 

finsand. I grövre jord sker också successiva förändringar i relationerna mellan 
de olika bcrgartsmineralen allteftersom komstorlekarna ökar, vilket i sin tur 
visat sig ha effekter på hå llfasthet och kompressibilitet. 
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C 

Gränserna mellan lera, mellanjord och friktionsjord kan således ur mineralsam
mansättningssynpunkt och då främst med avseende på fördelningen mellan ler
mineral och bergartsbildande mineral normalt anses vara någorlunda riktiga, 
men de är inte distinkta. 

Inverkan av lerhalt och lermineral 
Enligt klassificeringen benämns jord som lera om finjordshalten är större än 40 
viktprocent av material mindre än 60 mm och lerhalten i finjorden är högre än 
20 viktprocent (med reservation för sten och blockjordar). Lermineralet i svens
ka leror utgörs normalt i huvudsak av illit. Enligt Mitchell ( 19 5 6) har undersök
ningar av leror med denna eller liknande typ av lermineral visat att vid lerhalter 
över 18 % av totala vikten, som utgjorde minimihalten i undersökningarna, var 
siltkomen helt separerade av lerpartiklar och de senare kunde förväntas att do
minera jordens uppträdande. Andra undersökningar har visat att andra lermine
ral som montmorillonit och andra smektiter har en stor påverkan på jordens 
egenskaper även i mycket små halter. Samtidigt har en del andra lermineral och 
partiklar av bergartsmineral i lerfraktionen betydligt mindre inverkan på jordens 
egenskaper än motsvarande halt av illit. 

De olika mineralens grad av påverkan på jordens plastiska egenskaper kan ut
tryckas genom aktivitetstalet ac 

I a =__.!:__
l 

C 

där 	 IP =plasticitetsindex, % 
1 =lerhalt i procent av totala finjordsmängden 

0 

Det i Sverige vanligaste lermineralet illit har ett aktivitetstal ac"" l,0 medan t.ex. 
en bentonit kan ha cirka 4 ggr högre aktivitet och t.ex. kaolinit ha cirka 4 ggr 
lägre aktivitet, Fig. 8. 

Detta medför att man i Sverige för normal naturlig jord med dess någorlunda 
homogena sammansättning av lermineral normalt kan använda sig av fasta kom
storleksgränser och fasta procentsatser för ingående fraktioner för att särskilja 
t.ex. lera, siltig lera, lerig silt och silt. I länder med andra lermineral skulle dessa 
gränser eventuellt behöva vara något annorlunda och i länder med mycket varie
rande lermineral är en sådan generell indelning med avseende på komstorleksför
delning inte alltid praktiskt möjlig om indelningen skall avse jordens geotekniska 
egenskaper. Detta avspeglas i viss mån i de olika klassificeringssystemen, där en 
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Figur 8. Aktivitetsegenskaper i olika typer av lera. (Efter Börgesson 1981) 

Figure 8. Activity in different types of clay. (After Börgesson 1981) 

del har något annorlunda gränser och andra gör klassificeringen enligt jordens 
konsistensgränser. I Danmark, för att ta ett näraliggande exempel som har en 
helt annan geologi, används samma gränser för komstorleken för att särskilja 
olika komstorleksfraktioner. Klassificeringen av jord ur geoteknisk synvinkel 
vid Danmarks geotekniska institutioner, vars undersökningsområde bara inom 
landet sträcker sig bort till Grönland, görs dock normalt på basis av jordens 
geologiska historia och dess uppträdande i olika indexförsök vid en ingenjörs
geologisk okulärbesiktning och konsistensprovning (Foged 1993). 

I stora delar av världen används Casagrandes plasticitetsdiagram för att klassifi
cera finkornig jord. I enlighet med det amerikanska "Unified Soil Classification 
System" , (ASTM 1992), klassificeras då oorganisk finkornig jord som silt om 
plasticitetsindex /Pär < 4 % eller lägre än A-linjen. A-linjen har då ekvationen 
l p= 0,73 (wL-20) , Fig. 9. 
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Figur 9. 	 Klassificering av oorganisk finkornig jord enligt Unified Soil 
Classification System. 

Figure 9. 	 Classification of inorganic fine-grained soil according to the Unified 
Soil Classification System. 

Undersökningar på svenska leror har givit något annorlunda värden för A-lin
jens ekvation (Karlsson och Hansbo 1984). 

I andra närliggande länder används motsvarande klassificeringssystem som det 
svenska. I litteraturen härifrån förekommer ofta värden på t.ex. konsistensgrän
ser för lera som i Sverige snarast skulle förknippas med silt. 

Trots den tillsynes strikta uppdelningen i olika jordtyper enligt klara klassifice
ringssystem som är relativt lika i många länder runt om i världen kan således 
avsevärda skillnader i uppträdande förväntas mellan de jordar som benämnts 
som silt respektive lera i de olika länderna. För egenskaperna i silt accentueras 
detta ytterligare om man beaktar att även de ingående bergartsmineralen i silt 
kan variera och att den geologiska bildningen kan vara helt olika. 

Jord som klassificerats som "silt" är således inte nödvändigtvis vad som i 
Sverige normalt avses med silt oberoende av varifrån den kommer och var klas
sificeringen utförts, vilket måste beaktas vid litteraturstudier, överföring av erfa-
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renheter och vid arbeten i andra regioner. Artificiella blandningar av lera , mel
lan- och friktionsjord, som bland annat används som tätskärmar, kan normalt 
inte heller rangeras in i de klassificerings system som används för naturlig jord. 

Inverkan av organisk halt 
Det organiska innehållets påverkan på siltens egenskaper beror på motsvarande 
sätt på typ av organisk substans och dess humifieringsgrad, vilket endast delvis 
avspeglas i klassificeringen. Att mycket låga viktprocenter av organisk substans 
erfordras för att ändra materialets karaktär kan hänföras till det organiska mate
rialets mycket lägre kompaktdensitet. Räknat i volymprocent blir erforderlig halt 
av ungefär samma storlek som för lerhalt. 

Inverkan av sulfid 
Inverkan av sulfid är inte närmare utredd. Hittills har inga relationer mellan sul
fidhalt och egenskaper presenterats och bestämningar av sulfidhalt är ovanliga. 
De mätningar av glödgningsförlust som normalt har utförts inkluderar såväl 
organisk halt och sulfidhalt som övriga viktförluster i samband med glödgning 
och sulfidhalten kan inte särskiljas. Enligt de mätningar som utförts verkar sul
fidhalten i södra och mellersta Sverige vara relativt låg, mindre än en viktspro
cent, även om jorden är helt svart och har en markant svavellukt. Inga påtagliga 
skillnader till övriga jordar med motsvarande konsistensgränser och korstorleks
fördelningar har konstaterats i dessa jordar. I norrländska svartmackor har be
tydligt högre sulfidhalter uppmätts, mer än 3 %, och i dessa jordar har avvikel
ser från egenskaperna i icke sulfidhaltigajordar konstaterats. Främst förefaller 
en hög sulfidhalt att påverka jordens konsistensgränser. Detta medför bland an
nat att empiriska relationer för hållfasthet och korrektionsfaktorer för olika för
söksresultat som erhållits för övrig typ av jord och vilka relateras till jordens 
konsistensgränser ofta inte kan appliceras på sulfidjord, (t.ex. Larsson 1990). 
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Kapitel 3. 

Geotekniska egenskaper hos silt 


3.1 STRUKTUR, PORTAL OCH LAGRINGSTÄTHET 
Struktur och portal för siltjordar varierar inom vida gränser beroende på aktuell 
komstorleksfördelning, gradering, lerhalt och organisk halt. Sedimentär silts 
lagringstäthet beror bl.a. på avsättningsmiljön. Avsättning i lugnvatten kan ha 
skapat en mycket öppen struktur (lös lagring), speciellt i saltvatten och om silten 
har en viss lerhalt. Avsättning i svagt strömmande vatten har oftast skapat en 
något högre lagringstäthet och avsättning vid isälvsmynningar på land en ytterli
gare tätare lagring. Siltmoräner har på grund av sitt bildningssätt en mycket fast 
lagring och ett mycket lågt portal. 

Efter avsättningen har siltens fasthet i många fall ökat med tiden. Den har ofta 
kommit att överlagras av annat material och därmed konsoliderats för högre 
tryck. Landhöjningen har medfört att de övre jordlagren kommit att höja sig över 
havsytan och effektivspänningarna har ökat ytterligare. Säsongsvisa variationer 
i belastningar och grundvattenytor har ytterligare konsoliderat materialet och 
ökat lagringstätheten. De höga kapillära krafterna i silt ovan grundvattenytan 
har ytterligare hjälpt till att öka siltens fasthet. 

Tillväxt i fasthet och hållfasthet med tiden, vilken inte direkt kan hänföras till 
konsolidering för en yttre belastningsökning kallas ofta åldrande (ageing). Detta 
begrepp inkluderar då effekter av tixotropi, kemiska förändringar, krypningar 
och omlagringar i kornskelettet på grund av spänningsomlagringar och eventu
ella vibrationer. Dessa åldringsfenomen är påtagliga i silt. De kan direkt obser
veras hos omrörd silts beteende i laboratoriet och visar sig också i fält som bä
righetstillväxt med tiden efter pålslagning, ökande skjuvmodul med tid för kon
solidering och som markant hållfasthets- och bärighetstillväxt med tiden i störda 
eller omrörda siltmassor (Åstedt et al 1992, Kim och Novak 1981 , Helenelund 
1965). 

Resultatet av dessa åldringsprocesser är att silt i naturligt tillstånd oftast har en 
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lagringstäthet som är påtagligt högre än den som erhålls direkt efter konsolide
ring av en suspension av materialet för det aktuella överlagringstrycket. 

Å andra sidan har sedimentär silt oftast en så öppen strnktur att den naturliga 
vattenkvoten i vattenmättad jord överstiger siltens flytgräns. Detta medför i sin 
tur att den omrörda skjuvhållfastheten är låg och i många fall är vattenkvoten så 
mycket högre än flytgränsen att silten i omrört tillstånd närmast far karaktären 
av en tung vätska. Den öppna strnkturen medför vidare att materialet är relativt 
kompressibelt och att det kan vara mycket känsligt för vibrationer. 

Betydligt lägre lagringstätheter förekommer i en del fall. Sedimentär silt som 
avsatts i vatten och som aldrig påverkats av landhöjning med påföljande grund
vatteneffekter kan ha en mycket lös lagring. Silt som underlagras av grövre jord 
med höga vattentryck och där vatten sakta strömmar upp genom silten kan ha en 
extremt lös lagring (motsvarande kvicksandfenomen). Silt är vidare så finkornig 
och innehåller ofta en så stor andel lermineral att porvattnets kemiska samman
sättning kan ha betydelse. Leror somt.ex. avsatts i saltvatten kan få en mycket 
öppen struktur som tenderar att kollapsa om salthalten i porvattnet sjunker allt
för mycket. Motsvarande effekter kan fäs vid andra typer av kemiska föränd
ringar eller i kombination med dessa. De leror som på detta vis far en föllständig 
nedbrytning av struktur och hållfasthet vid omrörning kallas kvickleror. För rena 
leror erfordras normalt en avsevärd omrörningsegergi för att fullständigt bryta 
ned strnkturen. De leriga jordar som visat sig känsligast och som lättast bryts 
ned med ett minimum av störningsenergi har visat sig vara siltig lera och lerig 
silt. Om motsvarande effekter kan erhållas på grnnd av kemisk påverkan i ren 

silt är inte påvisat. 

Extremt lösa lagringstätheter kan erhållas i fyllningar av silt. Speciellt gäller 
detta siltjord som fyllts ut i fruset tillstånd och därmed inte låtit sig packas. Vid 
upptining kommer detta material att befinna sig i ett överkritiskt tillstånd där 
stora sättningar uppstår och (beroende på topografi och vattentillgång) bärig
hets- och flytjordsproblem eller ren "liquefaction" kan inträffa. Motsvarande 
extremt lösa lagring kan erhållas om materialet fylls ut som halvtorra klumpar 
vilka hålls ihop av kapillärkrafterna och där stora hålrnm på detta vis bildas. 
Packas inte materialet kommer klumparna istället att lösas upp vid vattenmätt
ning varvid ett extremt löst lagrat material erhålls. Detta kan bland annat använ
das i laboratoriet som ett sätt att skapa extremt löst lagrade siltprover. 

Löst lagrad silt är mycket kompressibel och mycket känslig för vibrationer. Till
sammans med löst lagrad sand räknas löst lagrad silt i vattenmättat tillstånd som 
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de farligaste jordmaterialen ur bl.a. jordbävningssynpunkt, (hög liquefaction 
potential), och för extremt löst lagrad silt fordras endast en mycket liten yttre 
påverkan för att strukturen fullständigt skall kollapsa. I sand förändrar även 
relativt små siltinnehåll hållfasthetsegenskaperna vid cyklisk belastning eftersom 
såväl kompressibilitet som permeabilitet förändras, (Troncoso och Verdugo 
1985). 

3.2 PERMEABILITET 
Permeabiliteten i silt varierar med komstorleken, graderingstalet och lagringstät
heten. För ensgraderad silt varierar permeabiliteten i stort mellan 10-9 och 10-5 

m/s från den finaste till den grovkornigaste siltfraktionen, Fig. 10 och Tabell 7. 
I lerig silt och i mer månggraderad siltjord är permeabiliteten lägre. En övergång 
från lös till fast lagring medför också en sänkning av penneabiliteten med unge
fär en 10-potens. 

Permeabiliteten för silt är så låg att den t.ex. för jorddammar ofta räknas som ett 
tätt material (Bernell 195 7) och i många belastningsfall kan lågpermeabel silt 
räknas som odränerad i det korta tidsperspektivet. Den är också så låg att por
trycken i jordprofiler med silt ofta inte är hydrostatiska utan grnndvattentrycken 
i olika gnmdvattenrnagasin med grövre jord kan skapa hydrauliska gradienter i 
silten somt.ex. artesiska vattentryck. 

Grövre silt är så penneabel att den för många problemställningar och belast
ningsfall kan räknas som fridränerande. Detta gäller dock inte vid stora vatten
flöden eller mycket hastiga belastningar som vibrationer eller jordbävningar eller 
då tu1ma siltskikt är inlagrade i finkornigare jord. 

Silts penneabilitetsegenskaper är med andra ord sådana att det är extra viktigt 
att för varje problemställning och belastningsfall göra en noggrann bedömning 
av hur s ilten kommer att uppträda ur dräneringssynpunkt. Denna görs med hän
syn till siltens pen11eabilitet och kompressibilitet, det aktuella lagrets tjocklek, 
jordlagerföljden i den aktuella profilen, problemställningens karaktär, tid för den 
eventuella lastens påförande och dess varaktighet samt dräneringsvägamas 
längd i vertika l- och horisontalled. Möjlighet finns också ofta att modifiera utfö
randet av olika grundläggningsarbeten så att det bättre tar hänsyn ti ll siltens 
permeabilitetsegenskaper och att problem därmed undviks. 
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Figur 10 a och Tabell 7. Överslagsvärden på permeabilitet för olika jordarter. 
(Fagerström och Wiesel 1972) 

Figure 10 a and Table 7. Guiding values for permeability in different types 
af soil. (Fagerström and Wiesel 1972) 
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Figur 10. b) Permea
och norra 

bilitet för hårt packad jord från moränområden i mellersta 
Sverige. (Bernell 1957). 

Figure 10. 	 b) Permeability in highly compacted material from till areas in central 
and northern Sweden. 

3.3 KAPILLARITET 
Kapillariteten i silt är hög. Den undre kapillära stighöjden vid sjunkande vatten
yta, varmed avses den zon ovan fria grundvattenytan som förblir helt vattenmät
tad då den senare sänks, varierar för ens graderad silt från cirka 1, 5 till I O m 
beroende på komstorlek och lagringstäthet, Tabell 8. För lerig silt kan den bli 
mycket hög. 

Tabell 8. Överslagsvärden på den undre kapillära stighöjden vid dränering för 
olika jordarter. 

Table 8. Guiding values for the lower capillary height at drainage in different 
types of soil. 

Jordart Kai>illär höjd, m 
Lös lagring Fast lagring 

Grovsand 0,03-0, 12 0,04-0, 15 
Mellansand 0, 10-0,35 0, 12-0,50 
Finsand 0,3-2,0 0,4-3,5 
Grovsilt 1,5-5 2,5 -8 
Mellansilt-finsilt 4-10 6-10 

Lera >8 > 10 

Den zon som påverkas av kapillära krafter är mycket större än den helt vatten
mättade zonen, I den övre kapillära zonen avtar dock vattenmättnadsgraden suc-
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Figur 11. 	 Övre och undre kapillär höjd vid stigning och sjunkning. 

Figure 11. 	 Upper and lower capillary height at rising and lowering of the 
water table. 

cessivt med avståndet till fria grundvattenytan, Fig. 11. Storleken av denna zon 
ökar med ökande graderingstal i jorden. 

I den kapillära zonen är portrycket negativt, vilket innebär att effektivtrycket är 
större än totaltrycket. Detta medför ökande bärighet och att höga siltslänter kan 
stå med mycket branta lutningar ovanför den fria grundvattenytan, Fig. 12. 

I den icke vattenmättade (omättade) kapillära zonen uttrycks ofta effektivtrycket 
som 

(Bishop et al 1960) 

där ua = porgastrycket (0 om= atmosfärstrycket) 
uw = porvattentrycket 

u -u = kapillärtrycketa w 

X = parameter som varierar mellan 0 och 1. 

Kapillärtrycket (ua-u) ökar med minskade vattenmättnadsgrad och kan uppgå 
till flera I 0-tals meter vattenpelare. Samtidigt avtar parametern X från I vid helt 
vattenmättat till 0 vid helt torrt material. Funktionen är materialberoende och 
icke-linjär. Ett maximum av inverkan av kapillärkrafterna finns således vid en 
viss vattenmättnadsgrad, vilken för silt är i storleken 20 %, (Wu et al 1984). Vid 
överslagsberäkningar sätts dock som regel X lika med vattenmättnadsgraden S,.. 
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Figur 12 a) Nipa i varvig silt. (Ur Svensk Uppslagsbok) 
b) Niplandskap längs Voxnan, Hälsingland. 

Foto P. Roland Johanson, Naturfotograferna. 

Figure 12. a) "Nipa" in varved silt. 
b) Nip landscape along the Voxnan river, Hälsingland. 
Photo by P. Roland Johanson, Naturfotograferna. 
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3.4 T JÄLFARLIGHET 
Tjälfarlighet i en jordprofil utgör en samlande beteckning för jordprofilens upp
trädande under frys- och upptiningsförloppet. Att tjälfarligheten är hög innebär 
att jordprofillen har en tendens att få stora tjällyftningar under vintern eller att 
upptiningen medför en kraftig hållfasthetsreduktion som påverkar bärighet, sta
bilitet och i viss mån sättningar. Fenomenen är till viss del kopplade eftersom en 
viss tjällyftning måste finnas för att problem skall uppstå vid tjällossningen. Å 
andra sidan kan en jordprofil uppvisa stora tjällyftningar utan att tjällossningsef
fektema skall vara besvärande. 

Tjälfarligheten i en jordprofil beror på jordens egenskaper i de enskilda lagren, 
jordlagerföljden, tillgången på fritt vatten, dräneringsförhållanden samt på det 
lokala klimatet. I det senare inkluderas faktorer som vinterns köldmängd, snöför
hållanden och upptiningshastighet under våren. 

Med jordens egenskaper avses ur tjälfarlighetssynpunkt främst kapillaritet och 
permeabilitet. Avgörande för att bildning av islinser och tjällyftning skall ske i 
jorden under vintern är att vatten kan transporteras till jordprofilens frusna par
tier. För att detta skall ske krävs dels all undertrycket (suget) i de frusna partier
na är tillräckligt högt, att permeabiliteten i de ofrusna partierna är tillräckligt 
hög samt att det finns kontinuitet i vattenfyllda porer eller vattenfilmer från de 
partier av jordprofilen som är frusna till grundvattenmagasinet. 

Undertryckets storlek samt permeabiliteten i de frusna partierna av jorden beror 
på mängden av vatten i dessa partier som befinner sig i ofruset tillstånd. Sådant 
vatten återfinns som adsorberat vatten på mineralpartiklarnas ytor och som por
vinkelvatten. För en given jord beror mängden ofruset vatten nästan uteslutande 
av temperaturen. Vid minskande temperatur minskar mängden ofruset vatten och 
dänned penneabiliteten. Samtidigt ökar undertrycket (suget). För en given tem
peratur beror mängden ofruset vatten i huvudsak av jordens komfördelning och 
mineralslag. Som ett enkelt mått på dessa faktorer kan kapillariteten användas. 
Denna ökar nom1alt med minskande partikelstorlek och däm1ed ökande mängd 

ofrnset vatten. 

Kapillariteten har också betydelse i så motto att den är ett mått på kontinuiteten i 
vattentransportvägama mellan de frnsna partierna i jordprofilen och grundvat
tenmagasinet. Är kapillariteten hög är sannolikheten hög för att det finns konti
nuerliga vägar efter vilka vattentransport kan ske från grundvattenytan upp till 

frysfronten. 

Silt - geotekniska egenskaper och deras bestämning 43 



Permeabiliteten i ofrusen jord påverkar vattenflödet. För att större vattenmäng
der skall kunna transporteras och stora islinser skapas under vintern krävs att 
jorden har en relativt hög permeabilitet. Denna minskar med minskande korn
storlek. Det ur tjällyftningssynpunkt "farligaste" materialet är det där dessa 
båda egenskaper, kapillaritet och permeabilitet, tillsammans ger den största vat
tentransporten under en viss tidsperiod. Detta material karaktäriseras av både 
hög kapillaritet och relativt hög permeabilitet. Som framgår av Fig. 13 uppfylls 
dessa villkor ur allmän synvinkel främst av jord inom siltfraktionen. Materialets 
tjälfarlighet i det specifika fallet kan sedan i viss mån modifieras med hänsyn till 
övriga inverkande faktorer. 

Kap i liar itetStighöjd, cm 
150 ~ Maximal kapillär stighöjd 

(kapillaritet) 
100 

Stighöjd efter 24 timmar 

50 

0+----,.-----,----.
0,002 0,02 0,2 2 

Lera Silt Sand Grus 

Partikeldiameter, mm 
Permeobil iteta) b) 

Figur 13. 	 a) Kapillaritet och stighöjd efter 24 timmar i olika typer av jord. 

(efter Nilsson 1941) 

b) Samband mellan kapillaritet och permeabilitet. Silt uppfyller båda 
kriterierna för risk för stor tjällyftning. (Knutsson 1994) 

Figure 13. 	 a) Capillarity and rise in water level after 24 hours in different types 
of soil. (after Nilsson 1941) 
b) Correlation between capillarity and permeability. Silt meets both 
requirements for risk of large frost heave. (Knutsson 1994) 

Eventuella problem vid tjällossningen styrs till stor del av upptiningshastigheten, 
permeabiliteten, dräneringsmöjligheterna och kompressibiliteten. I detta fall är 
kompressibiliteten främst en funktion av islinsemas och tjällyftningens storlek. 
Om frusen jord, som innehåller islinser, tinar snabbt hinner inte det fria vatten 
som bildas av den smältande isen dräneras undan i samma takt som det nybildas. 
I detta fall uppkommer höga porvattentryck och dänned låga effektivspänningar. 
Dessa styr hållfastheten som då också blir låg. Är kompressibiliteten hög under 
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tjällossningsförloppet hjälper detta till att upprätthålla de höga porvattentiycken. 
Jordens kompressibilitet och permeabilitet har således avgörande betydelse för 
uppmjukningen under tjällossningsperioden. 

Med hänsyn till egenskaperna i samband med tjällyftning har jordarterna tradi
tionellt indelats i tre tjälfarlighetsgrupper: 

Grupp I Frostpassiva (icke tjälfarliga) jordarter. Dessa jordar känneteck
nas av att tjällyftningen vid tjälningsprocessen och uppmjukningen 
vid tjällossningen i regel är obetydliga. Gruppen omfattar i stort 
sett de grovkorniga mineraljordarterna samt organisk jord med en 
organisk halt > 20 %. 

Grupp Il Måttligt frostaktiva (måttligt tjälfarliga) jordarter. Dessa känne
tecknas av att tjällyftningen under normala förhållanden är måttlig 
samt att jorden blir mer eller mindre uppmjukad vid tjällossningen. 
Gruppen omfattar i stort sett de blandkorniga jordarterna, (siltiga 
eller leriga grus- och sandjordarter), samt lerorna med undantag för 
siltiga leror, vilka räknas till grupp III. 

Grupp III Starkt frostaktiva (.s·tarkt tjälfarliga) jordarter, även kallade jäs
jord. Dessa kännetecknas av att tjällyftningen normalt är betydan
de samt att uppmjukningen vid tjällossningen blir kraftig. Gruppen 
omfattar i stort sett siltjordarterna samt siltiga leror. 

Bedömningen av jordarternas frostaktivitet (tjälfarlighet) kan enligt SGF:s labo
ratoriekommitte göras med hjälp av Tabell 9 a. 

Indelningen i denna tabell överensstämmer i stort med Vägverkets tidigare reg
ler, t.ex. Byggnadstekniska anvisningar BYA92, (Vägverket l 993). Denna indel
ning av jordarterna i tjälfarlighetsgrupper (alternativt frostaktivit0t) används 
dock inte längre i vägbyggnadssamband. I Vägverkets senaste anvisningar, 
VÄG 94, (Vägverket 1994), har jordarterna i tjälfarlighetsgruppema Il och III 
uppdelats ytterligare och ett system med fyra tjäl:farlighetsklasser har införts 

enligt Tabell 9 b. 

Jordlagerföljden i profilen påverkar tjälfarligheten på så sätt att den är en av de 
faktorer som bestämmer det djup till vilket frostfronten kan tränga ned. Den 
bestämmer också genomsläppligheten vid vertikal vattenuppsugning och lager 
med grövre jord ovanför grundvattenytan kan utgöra kapillärbrytande skikt som 
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Tabell 9 a. Bedömning av jordarternas frostaktivitet (Karlsson och Hansbo 1984). 

Table 9 a. Estimation of the frost susceptibility of different types of soils. 

Jordartsgrupp Finjords- Kapillä1· Reaktions- Tråd- Tjälfarlig
halt höjd vid hastighet diameter hetsgl'Upp 

dränering vid skak- vid 
försök•) utl'Ullnings

försök'•) 
% m mm 

Grovkorniga < 15 < l 
jordarter 

Grovkorniga 
jordarter 
med hög halt av > I II 
sand + finjord 

Blandkorniga 15-40 < 1,5 (snabb) (< l) II 
jordarter 

- hög silthalt > 1,5 snabb-långsam > 1 III 
- hög lerhalt ingen < 1 II 

Finkorniga jordarter > 40 
- silt och siltmorän snabb-långsam >I III 
- siltig lera och långsam > l III 

siltig lermorän 


- lera och lermorän ingen < 1 II 


*) Se Kapitel 4.3 

förhindrar vattenuppsugning underifrån. En skiktning av jorden kan också styra 
tjällyftningsprocessen på så vis att islinsema ofta bildas i gränsytorna mellan 
olika jordmaterial. 

Den fria grundvattenytans läge, jordens vattenkvot och tillgången till fritt vatten 
påverkar dels tjälens nedträngningsdjup, dels erforderlig kapillaritet och trans
portsträckan för det kapillärt uppsugna vattnet och därmed möjlighet till utbild
ning av islinser och hastigheten för detta förlopp. Islinsernas läge och tjocklek 
styrs av fryshastighet, jordlagerföljd och tillgång på vatten, Fig. 14. 

Tjälens maximala nedträngningsdjup kallas frostfritt djup. Detta varierar förut
om med den lokala köldmängden också med jordart, vattenkvot och den fria 
grundvattenytans läge. Frostfritt djup i siltjordar varierar i Sverige mellan 1,2 m 
längst i söder till 4,0 m längst i norr, Fig. 15. 
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Tabell 9 b. Indelning av jordarter i tjälfarlighetsklasser enligt VÄG 94. 


Table 9 b. Division of soil into frost susceptibility classes according to Väg 94. 


Tjälfar
lighets
klass 

1 

2 

3 

4 

Beskrivning 	 b-värde* 

Icke tjällyftande jordarter 0,09 
Dessa kännetecknas av att tjäl
lyftningen under tjälningspro
cessen i regel är obetydlig. 
Klassen omfattar grovkorniga 
jordarter samt organiska jordarter 
med organiska halt> 20 viktprocent 

Något tjällyftande jordarter 0,07 
Dessa kännetecknas av att tjäl
lyftningen under tjälningsprocessen 
är liten. Klassen omfattar bland
korniga jordarter med finjordshalt 
:;;; 30 viktprocent 

Måttligt tjällyftande jordarter 0,05 
Dessa kännetecknas av att tjäl
lyftningen under tjällyftningsprocessen 
är måttlig. Klassen omfattar finkorniga 
jordarter med lerhalt > 40 viktprocent 
av fin jorden och blandkorninga jordarter 
med finjordshalt > 30 viktprocent 

Mycket tjällyftande jordarter 0,03 
Dessa kännetecknas av att tjäl
lyftningen under tjälningsprocessen är 
stor. Klassen omfattar finkorniga jordarter 
med lerhalt :;;; 40 viktprocent av finjorden 

Exempel på 
jordarter** 

Gr, Sa, sa Gr, gr Sa, 
Gr Mn, Sa Mn, T. 

si Sa, si Gr, si Sa Mn, 
si Gr Mn 

Le, Le Mn, si Mn, 
siltig månggraderad 
blandkornig jord som 
inte är morän. 

Si, le Si, si Le, 
SiMn 

* 	 b-värdet uttrycker ett jordmaterials tjälfarlighet i form av tryckberoende för ett frysande 

lager. 

** 	I uppdelningen i tjälfarlighetsklasser används en gräns för !injordshalt av 30 viktprocent 

vilken inte ingår i den vanliga jordartsklassiliceringen. De angivna exemplen i klasserna 2 

och 3 är därför inte helt entydiga. 

Frostfritt djup anger den lägsta nivå som kan påverkas av tjäle i naturlig jord 
och är också den nivå till vilken oisolerade ledningar bör nedföras för att risk för 
frysning skall undvikas. 
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Figur 14. 	 a) Fryshastigheten bestämmer läge och tjocklek på islinserna. 
b) lslinser bildas ofta i gränsytan mellan två material. 
c) Stor tillgång på vatten ger tjocka islinser. (Knutsson 1984) 

Figure 14. 	 a) The freezing rate determines the location and thickness of ice 

lenses. 

b) lce lenses are often formed at the boundary between two materials. 
c) Free access to water results in thick ice lenses. (Knutsson 1984) 

Vid plattgrundläggning av byggnader använder man sig av begreppet tjälfritt 
djup, vilket är det djup till vilket grundplattor bör nedföras för att undvika pro
blem med tjällyftning. Detta djup är erfarenhetsmässigt mindre än det frostfria 
djupet och kan ytterligare reduceras genom isolering och värmetillförsel. Tjäl
fritt djup vid grundläggning av byggnader i tjälfarlig jord i Sverige utan tjäl
ningsreducerande åtgärder framgår av Fig. 16. 

Vid vägbyggnad strävar man normalt inte efter att helt eliminera tjällyftningen 
utan istället att begränsa denna med hänsyn till erforderlig vägstandard, över
byggnadens och beläggningens art och vad som är praktiskt möjligt med hänsyn 
till lokala klimat- och jordförhållanden. Kraven på maximal tjälskjutning under 
medelvintem varierar enligt VÄG 94 på detta vis från 20 mm för motorvägar i 
södra Sverige och vägar med betongöverbyggnad till 160 mm för grusvägar och 
vägar med slitlager YG. I det första fallet kan tjälskjutningsproblemen normalt 
betraktas som försumbara medan de i det senare fallet är stora men ändå accep
tabla med hänsyn till övriga omständigheter. Åtgärder för att minimera tjälskjut
ningen är utskiftning av tjälfarlig jord, isolering och dränering. 
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Figur 15. Frostfritt djup i meter för silt enl igt Svensk Byggnorm (1980) och 
Byggvägledning 6:3: Geokonstruktioner (1990). 

Figure 15. Frost free depth in metres according ta the Swedish Building Gode 
(1980) and Byggvägledning 6:3: Geokonstruktioner (1990). 
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Figur 16. Erfarenhetsmässigt tillräckliga grundläggningsdjup i tjälfarlig jord 
enligt Boverket (1989). 

Figure 16. Sate foundation depths in frost susceptible soil from experience 
according to Boverket (1989). 
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3.5 DEFORMATIONSEGENSKAPER 

Kompressionsmodul 
Kompressibiliteten i siltjord varierar från att vara relativt hög i löst lagrad silt 
samt normalkonsoliderad lerig och/eller organisk silt till att vara mycket låg i 
siltmorän. KompressionsmodulenM vid förstagångsbelastning av jord kan enligt 
Odhe, Janbu, Brinch-Hansen med flera generellt skrivas som 

M=md .(d) i-p
J d 

J 

där m = kompressionsmodultalet 
~ = spänningsexponent 
CJ '= effektivt vertikaltryck 

CJ>=jämförelsetryck, som regel 100 kPa 

Detta samband används i Sverige främst för grovkorniga jordarter. 

Typiska värden för m och f3 för olika jordar har presenterats av Janbu (1970) 
enligt Fig.17. Enligt denna sammanställning skulle modultalet m för silt grovt 

uppskattat vara i storleken 100 (10 - 1000) och spänningsexponenten /3 vara 
mellan Ooch 0,5. 
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Figur 17. Värden för m och /3 i olika jordar. (Efter Janbu 1970) 


Figure 17. Values of m and in different types of soil. 
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Enligt Andreassons (1974) undersökningar av kompressibiliteten i friktionsjord 
kan m för jord med medel.komdiametern d50 mindre än 5 mm uppskattas ur 

där Cu = graderingstal, d6/d10 
e0 = initiellt portal 

Om detta kan anses vara applicerbart även på finkornigare jord, skulle det ge 
värden på m från cirka 20 för mycket löst lagrad ensgraderad silt till cirka 700 
för siltmorän. 

Spänningsexponenten /3 varierar i friktionsjord enligt samma källa med komstor
lek och graderingstal som 

d 0 där d50 uttrycks i mm f3 ~ 0, 29 log(-5
- ) - 0, 065 log Cu 


0,01 


För silt skulle detta samband ge /3-värden mellan cirka 0,25 och -0, 15 för värden 
på d50 mellan 0,06 och 0,004 mm. Försök utförda av Yu (1993) visar på /3
värden i storleken 0,03-0,07 för material där Andreassons samband skulle givit 
ett /3-värde av 0,07. I den mån denna beskrivning av kompressibiliteten används 
för lera och siltig lera sätts f3 erfarenhetsmässigt till noll eller ett litet negativt 
värde. 

Med det begränsade underlag som finns för en generell bedömning av kompres
sibiliteten i silt kan således Andreassons samband i stort antas gälla även för 
finkomigare jord utan innehåll av lera eller organiskt material. Användningen av 
dessa samband i silt medför dock en extrapolering och dänned en betydande 
osäkerhet. I de fall samma fonnulering av kompressionsegenskapema används 
för lera, siltig lera och lerig silt bedöms kompressionsmodultalet m normalt ur 
jordens naturliga vattenkvot, Fig.18. 

I Sverige utvärderas kompressionsmodulen i finkornigare jord normalt ur ödo
meterförsök utförda på ostörda prover. Försöken utvärderas då enligt svensk 
standard och kompressibiliteten beskrivs med parametrarna MO' <fe, a 'u ML och 
M ', Fig. 19. 
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Figur 18. 	 Modultalets, m, variation med naturlig vattenkvot i siltig lera och 
lerig silt. (Efter Janbu 1970) 

Figure 18. 	 Variation of the modulus number, m, with natura! water content in 
silty clay and clayey silt. (After Janbu 1970) 

EFFEKTIVT VERTIKALTRYCK 

Figur 19. 	 Spännings-deformationssamband och kompressionsmoduler för 
finkornig jord. (Larsson 1986) 

Figure 19. 	 Stress strain relations and compression moduli in fine-grained soil. 
(Larsson 1986) 

De ovan angivna kompressionsparametrama (utom M0) gäller för normalkonso

liderad jord. I de flesta fall, speciellt vid ett visst i1mehåll av lera eller organiskt 
material, har silt ett markerat förkonsolideringstryck med högre kompressions-
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modul för spänningar upp till förkonsolideringstrycket än då detta passeras. 
Detta gäller inte mycket fast silt. 

Vid avlastning sväller silt. AvlastningsmodulenMAVL kan skrivas 

d 
:=::!

och den relativa svällningen Es som 

eller 

= svällningsindex 

= effektivt vertikaltryck 

= förkonsolideringstryck 

= effektivt vertikaltryck till vilket jorden avlastas 


Svällningsindexet as har för silt empiriskt befunnits vara i storleken mellan 0,2 
och 0,6 %. Vid återbelastning kan modulen M,.1 , vilken gäller i det överkonsoli
derade spänningsområdet upp till förkonsolideringstrycket, uppskattas ur 

vid a '., < 0,9 a'c 

och 

Faktorn 0,9 är ett medelvärde för silt. Den varierar normalt från 0,8 för lera till 
1,0 för sand, (Larsson 1986). För ett typiskt as-värde av 0,3 % kanMr

1 
för över

konsoliderad silt vid lastökning upp till förkonsolideringstrycket uppskattas med 
ledning av det senare och överkonsolideringskvoten OCR(= a'c/ a') ur nedan
stående diagram, Fig. 20. Överkonsolideringseffekter kan ha skapats på annat 
sätt än genom direkt last, men kompressionsmodulen M , som används för be

0

räkning av kompression i överkonsoliderad jord för spänningar upp till förkon
solideringstrycket cr 'c, kan ändå normalt sättas lika med Mrt· 
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Figur 20. Ungefärlig storlek av återbelastningsmodulen i silt som funktion av 
överkonsolideringsgrad. 

Figure 20. Approximate size of the modulus at reloading in silt as a function of 
the overconsolidation ratio. 

I leriga jordar görs ofta en grövre uppskattning av M0 med ledning av den odrä
nerade skjuvhållfastheten. För siltig lera- lerig silt gäller då att M0 är i storleken 

1000 Tfi,· 

Generellt för kompressioner i sill gäller att de elastiska deformationerna inte 
är försumbara. Vid grundläggning i sill består också ofta en stor del av sätt

ningen i rekompression av störda ytlager. 

Kompressibilitet i det allmänna fallet 
Med kompressionsmodulen M avses ödometennodulen som är modulen vid ver
tikal deformation samtidigt som sidodefonnationer förhindras. M = dCJ/ dEv där v 
betecknar vertikal. Eftersom sidorörelser är förhindrade är den vertikala defor
mationen också lika med volymändringen. Vid en mer allmän modellering av 
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jords kompressibilitet används ofta tryckmodulen K. Tryckmodulen K definieras 
som modulen vid en allsidigt lika tryckökning 

dp'
K=

d&v 

där p' = a'1 = a'2 = a'3 = effektivt isotropt tryck 


Ev= E1 + E2 + E3 = relativ volymändring 


Tryckmodulen för förstagångsbelastning skrivs ofta på motsvarande sätt som 

kompressionsmodulen 


' K = k p' . (_1!_)1 -a 
m J ' 

P1 

Tryckmodulen används ofta vid t.ex. beräkningar av deformationer i jord med 
avancerade numeriska beräkningsmetoder. I detta fall separeras volymändringar 
och skjuvdeformationer och beräknas med tryckmoduler respektive skjuvmodu
ler. I normalfallet är dock inte spänningarna isotropa vilket medför att förutsätt
ningarna för tryckmodulens giltighetsornråde inte är uppfyllda. Då huvudspän

ningarna inte är lika varierar relationen dp 'ldEv i hög grad med skjuvspännings
nivån, (somt.ex. visats för lera och sulfidjord av Larsson 1981 och Yu 1993). 
Detta kan för mindre så kallade "elastiska deformationer" beaktas genom infö

rande av en samverkansmodul för volymändringar på grund av skjuvspänningar, 
(Larsson 1994). För större deformationer kan användas en kvasi-tryckmodul 
som varierar med avseende på mobiliserad skjuvspänningsnivå, Fig. 21, men 
helst bör en generell jordmodell med en flytlag för hur skjuvdeforn1ationer och 
volymändringar varierar med spänningstillstånd och spänningsväg användas. 
Modeller av detta slag med speciellt avseende på silts egenskaper har presente
rats av bl.a. Axelsson & Yu (1988), Axelsson et al (1991) och Yu (1993). 

Krypning 
Krypning i silt är ofta påtaglig, speciellt om den är löst lagrad och/eller har ett 
påtagligt innehåll av lera, järnsulfid eller organiskt material. För grovsilt kan 
man normalt använda sig av samma beräkningsmetoder som för sand, varvid 
man antar att sättningen ökar med cirka 20 % från 1 å r till l 0 år efter lastpå
läggningen och sedan ytterligare cirka 20 % efter 100 år. För finkornigare och 
lerig silt används motsvarande beräkningsmetoder som för lera och kryppara
metrarna, som är relativt låga jämfört med ren lera, bestäms ur ödometerförsök 
eller uppskattas med ledning av den naturliga vattenkvoten, (Larsson et al 1994). 
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Figur 21. 	 Principskiss för variation av kvasi-tryckmoduler vid olika skjuvspän
ningsnivåer. Det angivna spannet i figuren beror på att jordens 
egenskaper är anisotropa och den uppmätta modulen påverkas av 
vilken av huvudspänningarna som ökas. Den påverkas dessutom av 
förhållandet mellan andra och tredje huvudspänningen. 

Figure 21. 	 General pattern of the variation of the quasi-bulk moduli with shear 
stress level. The range shown in the figure depends on the anisotro
PY of the soil properties, whereby the measured modulus is affected 
by which major stress is increased. They are also affected by the 
relation between the second and third major stress. 

Löst lagrad silt är mycket känslig för vibrationer och också för pulserande las
ter. För till exempel ett fall med oljecisterner gnmdlagda på löst lagrad sitt med 
organiskt innehåll har stora sättningar uppmätts och på grund av kombinationen 
av sekundär krypsättning och repeterad på- och avlastning hade de efter 20 år 
ökat till cirka 2,5 ggr den sättning som först uppmättes efter konsolidering för 
full last (Hansbo 1989). 

Skjuvmodul och elasticitetsmodul 
Skjuvmodulen för en jord varierar med defonnationen. Den avtar med ökande 
deformation från en hög initiell modul G0 vid mycket små defonnationer, (också 
kallad dynamisk modul), till ett värde som går mot noll då skjuvspänningarna 
närmar sig brott. Skjuvmodulens variation med skjuvdefonnationen kan beskri
vas som ett i stort sett hyperboliskt förlopp enligt Fig. 22. 
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Figur 22. 	 Skjuvmodulens variation med deformationen. 
(Hardin och Drnevich 1972) 

Figure 22. 	 Variation of shear modulus with deformation. 
(Hardin and Drnevich 1972) 

där 	 GO = initiell skjuvmodul vid små defonnationer 
y = skjuvdefonnation, vinkeländring radianer 

Y,. = referensdefonnation, YmaJ/ G0 

Det hyperboliska förloppet modifieras ofta för sand och lera men för silt torde 
behovet av en modifiering vara litet, Fig. 23. 

Det skall dock observeras att den hyperboliska modellen endast gäller för skjuv
spänningar väl under brottillståndet. I dilatant silt upphör den för det dränerade 
fallet att gälla vid spänningar strax under brott och i det odränerade fallet upp
hör den att gälla då silten tenderar att dilatera, varvid portrycken sjunker och 
jordens defonnationsegenskaper ändras (Börgesson 198 1, Stark et al 1994), 
Fig. 24. 
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Figur 23. Hyperbelformiga samband mellan skjuvspänning och skjuvdeforma
tion för olika jordar. 

Figure 23. Hyperbolic relations between shear stress and shear strain for 
different types of soil. 
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Figur 24. 	 Giltighetsområde för hyperboliskt spännings-deformationssamband. 
Principskiss. 

Figure 24. 	 General sketch of the lim it for application of the hyperbolic stress
strain relation. 
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Den initiella skjuvmodulen G0 kan enligt Hardin (1978) empiriskt uppskattas ur 

625 OCRk' (p' p ) o,s
G = 	 a

0 
0,3+0,7e 2 

där OCR = överkonsolideringskvot 

p' = medeleffektivtryck 

pa = referenstryck, 98, 1 kPa 

e =portal 

k' = faktor relaterad till jordens plasticitetsindex enligt Fig. 25. 
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Figur 25. 	 Faktor k' för inverkan av överkonsolideringsgraden på skjuvmodu
lens storlek. 

Figure 25. 	 Factor k' for influence of the overconsolidation ratio on the size of 
the shear modulus. 

För lerig silt och organisk silt kan initialmodulen också uppskattas ur jordens 
odränerade skjuvhållfasthet -rfi, och flytgräns wL som 

G ;:::: 504 "Ju /wL (Larsson och Mulabdic' 1991) 
0 

Elasticitetsmodulen Ekan härledas ur skjuvmodulen G och tryck.modulen K 
varvid 
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3G
E=--

l+G/3K 

eller 

E=2G(l+ v) 

där v = tvärkontraktionstalet. 

Tvärkontraktionstalet v varierar i princip mellan Ooch 0,5, där 0,5 motsvarar 
ett helt inkompressibelt material. Vid vattenmättad jord och odränerade förhål
landen blir vi storleken 0,4 för överkonsoliderad jord och ökar med spänning 
och deformation till nära 0,5 då spänningarna når upp till förkonsoliderings
trycket eller närmar sig brottillståndet. I icke vattenmättad jord sjunker V-värdet. 
I helt dränerad jord ökar det från cirka 0, 1 vid mycket små deformationer till att 
bli nära 0,5 vid brottillståndet. Ofta antas ett medelvärde av 0,3 för dränerat 
tillstånd. 

Av kopplingen mellan skjuvmodul och elasticitetsmodul framgår att också den 
senare avtar med deformationen och har ett närmast hyperboliskt spännings
deformationsförlopp. Detta skrivs ofta 

(sekantmodul från E = 0 till E) 

där 	 E0 =initialmodul vid små deformationer 
b· = materialparameter 

För det odränerade fallet kan elasticitetsmodulen för lerig och organisk silt också 
empiriskt uttryckas som en funktion av den odränerade skjuvhållfastheten 

E = 215 rfi, In F (Larsson 1986) 
lp 

där 	 F = säkerhetsfaktor mot odränerat skjuvbrott 
IP = plasticitets index 

Detta ger ett motsvarande hyperboliskt förlopp. 
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För silt som tenderar att dilatera gäller samma restriktioner för det hyperboliska 
förloppets giltighet som för motsvarande beskrivning av skjuvmodulen. 

Av de empiriska formlerna framgår att skjuvmodul och elasticitetsmodul i silt 
avtar med ökande lerhalt och organisk halt, vilka båda ger ökande flytgräns och 
plasticitetsindex. Skjuvdeformationer till brott ökar generellt med ökande lerhalt 
och speciellt organisk halt. Också i andra sammanhang, somt.ex. cyklisk belast
ning innebär ökande lerhalt och organisk halt att silten uppträder segare. 

Av ovanstående formler framgår att skjuvmodulen och elasticitetsmodulen mins
kar med ökande portal (vattenkvot vid vattenmättad jord) samt att den ökar med 
ökande spänningsnivå. Modulerna kan dessutom öka upp till cirka 2 ggr på 
gmnd av kapillärkrafter ovan fria grundvattenytan. 

3.6 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 

Allmänt 
Skjuvhållfastheten i silt är uppbyggd av inre friktion och dilatanseffekter. 

Dränerad skjuvhållfasthet 
Dränerad skjuvhållfasthet i lerfri fast till medelfast silt kan, i likhet med sand, 
uttryckas med en friktionsvinkel $'. Denna kan skrivas som (Larsson 1989): 

ej/ = rj/ ev +JLF I 0 [(Q - lnp') - 1] 

där $ 'ev =friktionsvinkel vid konstant volym 
µoch Q = materialparametrar 

ID = relativ lagringstäthet 
F = 3 för triaxialfallet ( cr ' 

2 
= cr ' 3) och 5 för plane strain 

(plant töjningstillstånd) 
p =effektivt medel tryck, ( cr '1+cr '2+cr ')/3 

Friktionsvinkeln $' blir i detta fall större än eller lika med $ 'ev' såvida inte något 
defonnationskriterium används för utvärdering av brott. 

$ 'ev varierar beroende på kornens minerali1mehåll. För normala mineral vid 
svenska förhållanden kan denna vinkel antas variera mellan 30° och 38°. I litte
raturen har rapporterats värden enligt nedanstående, Tabell 10. 
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Tabell 10. Värden för friktionsvinkeln vid konstant volym, ~-ev' för silt. 

Table 10. Values of friction angles at constant volume, ~-ev' for silt. 

Lerig silt, Silt Sandig silt 
varvig 
silt/lera 

</>ev Referens 1f>'cv Referens <f>'cv Referens 

33° Lambrechts& 32,5° Vogrincic 1982 30° Huder 1971 
Rixner 1980 

33° Knight 1977 35-36° Börgesson 1981 35° Lefebvre& 
Malenfant 1988 

31° Burak& 36° Lambrecht& 380 McNeilan& 
Eigenbrod 1987 Rixner 1980 Bugno 1984 

36,5° Konrad et al 1985 35-37° McNeilan& 

Bugno 1984 


32° McNeilan& 

Bugno 1984 


31° McClung& 

Mollard 1987 


34° Konrad 1985 

31° Hansbo& 


Torstensson 1968 


En endast svag tendens för ökande <l> 'ev med ökande komstorlek kan skönjas. Å 
andra sidan fann Börgesson (1981) ingen skillnad i <l> 'ev med avseende på lerhalt 
för silt - siltig lera för lerhalter mellan 0 och 40 %. Variationerna mellan de oli
ka materialen kan troligen främst relateras till olika mineralsammansättningar. 

µ. är en materialberoende parameter som bland annat beror av komformen. För 
grövre jord varierar den nom1alt mellan 0,5 och 1. Erfarenhetsunderlaget för silt 

är begränsat men tyder på samma storlek för parametern. 

Q är också en materialberoende parameter, som bland annat beror av kornmine
ral , kornstorlek och kornfom1. För normal silt kan värdet antas vara cirka 11 . 

De1ma beskrivning av hållfastheten medför en krökt brottgränskurva i ett dia
gram där den dränerade skjuvhållfastheten uppritas mot den effektiva spä1mings
nivån, och avspeglar att friktionsvinkeln <l> ' på gnmd av dilatans är högre vid 
låga spänningar än vid högre. Dilatanseffekterna är normalt inte enbart relatera
de till lagringstätheten utan också åldringseffekter kan ha en viss betydelse. 
Dessa är dock svåra att utvärdera eftersom de ofta går förlorade vid provtag

ning, Fig. 26. 
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Di latonseffekter 

EFFEKTIV NORMALSPÄNNING 

Figur 26. Krökt brottgränskurva på grund av dilatanseffekter. Principskiss. 

Figure 26. Curved failure envelope because of dilatancy effects. General sketch. 

Istället för att beskriva brottgränskurvan med en kontinuerligt varierande frik
tionsvinkel kan man för ett visst spänningsintervall ange hållfastheten med para
metrarna c 'och <\> ', Fig. 27. 
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Figur 27. 	 Beskrivning av skjuvhållfastheten med parametrarna c· och cp· för ett 
givet spänningsintervall. 

Figure 27. 	 Description of the shear strength parameters c· and cp· for a certain 
stress interval. 
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Som visats av Schultze och Odendal (I 967), och som påpekats av många andra, 
resulterar en störning vid provtagning ofta i att c '-parametern helt eller delvis 
försvinner vid laboratorieförsöken samtidigt som ~ ' ofta ökar något på grund av 
att jorden faller in i en tätare lagring och får ett lägre portal, Fig.28. På motsva
rande sätt finns oftast en c '-parameter i siltmorän, vilken dock är mycket svår 
att uppskatta. 
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Figur 28. Effekt av störning i lös till medelfast lagrad silt. Principskiss. 

Figure 28. Effect of disturbance of soft to medium dense silt. General sketch. 

Vid löst och extremt löst lagrad sill kan de friktionsvinklar som utvärderas på 
ovanstående sätt normalt inte användas. För att~ 'ev skall kunna mobiliseras 
fordras att jorden är dilatant eller att den inom en begränsad defom1ation når ett 
tillstånd där volymkompressionen avstannat och ytterligare skjuvdefonnationer 
uppstår under konstant volym. Den defom1ation som krävs för att detta stadium 
skall uppnås i löst lagrad och speciellt mycket löst lagrad silt är ofta oaccepta
bel. Detsamma kan i vissa fall också gälla för de defonnationer som erfordras 
för att full dilatanseffekt skall uppnås . I dessa fall utvärderas normalt en frik
tionsvinkel som kan mobiliseras inom ett givet defonnationskriterium, vilken 
således ofta är lägre än~ 'ev' Fig. 29. Förutom lagringstätheten påverkas frik
tionsvinkeln också av spänningsnivån och belastningsfallet, d.v. s om spänning
arna ökar eller minskar. Låga spänningsnivåer och minskande effektivspä1ming
ar medför ökande friktionsvinklar. 
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Figur 29. 	 Inverkan av ett givet deformationskriterium på utvärderad skjuvhåll
fasthet då brottdeformationerna är stora. Principskiss. 

Figure 29. 	 lnfluence of given deformation criteria on the evaluated shear 
strength in cases where the failure deformations are large. 

Vanligen använda riktvärden för friktionsvin.keln i silt är: 

Tabell 11. Riktvärden för friktionsvinkel i siltjord. 


Table 11 . Guiding values for friction angles in silt soils. 


Typ av siltjord Friktionsvinkel Referens 

Löst lagrad silt 26° SGI Information Nr 3 
Fast lagrad silt 33° 

Mycket löst lagrad s ilt Finska normer enligt 
Medelfast silt Helenelund 1965 
Mycket fast lagrad silt 

Ler/sil tmorän 31-37° Finska normer enligt 

Grov siltmorän 33-39° Helenelund 1965*) 

*) Ett kohesionsintercept c· finns men beaktas normalt inte. 
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Med undantag av mycket löst lagrad silt kan ovanstående värden betraktas som 
försiktigt valda vid normala spänningsnivåer. 

I löst och mycket löst lagrad silt med en viss vattenmättnadsgrad finns också 
risken för att de stora defom1ationer som uppstår vid lastpåläggning i kombina
tion med jordens relativt låga permeabilitet skall skapa porövertryck och en där
av följande hållfasthetsnedsättning. Detta beaktas normalt genom att också den 
odränerade skjuvhållfastheten provas och relevansen för denna bedöms samt att, 
i de fall detta kan bli aktuellt, jordens liquefaction potential utvärderas. 

Jordens tendens att dilatera minskar med ökande lerhalt och organisk halt sam
tidigt som dess kompressibilitet ökar och permeabiliteten minskar. I de fall ler

halten eller den organiska halten är påtaglig upphör också den relativa lagrings
täthetens användbarhet för att beskriva jordens egenskaper och dessa relateras 
då normalt till jordens spänningshistoria. I normalkonsoliderad eller svagt över

konsoliderad lerig silt, där spänningarna vid laständringen når upp till förkon
solideringsspänningarna, blir deformationerna som regel så stora att ett deforrna
tionskriterium avgör den användbara dränerade skjuvhållfastheten. Normalt blir 
också den odränerade skjuvhållfastheten lägre än den dränerade och därmed 
dimensionerande. För överkonsoliderad lerig silt uppstår dilatanseffekter, vilket 

ger friktionsvinklar som är högre än <1> 'ev och som ökar med minskande spän
ningsnivå. Också i detta fall ökar den deformation som krävs för att hållfasthe
ten skall kunna mobiliseras och deforn1ationskriterium kan bli avgörande för den 

hållfasthet som kan utnyttjas, (Börgesson 1981). 

Normalt uttrycks den dränerade hållfastheten med parametrarna c 'och q> '. Också 

för överkonsoliderad lerig silt - siltig lera kan användas de försiktigt valda para
metrar av c '= 0,03 a 'c respektive q>' = 30°, vilka normalt appliceras på lera. För 
lera utvärderas parametern c' också empiriskt med ledning av den odränerade 

skjuvhållfastheten 'Tfu som c' ""0, 10 'Tfu· Värden på c'som låg väl över detta för
siktiga överslagsvärde har uppmätts för grovsilt av Horn (1964). 

I vattenmättad eller fuktig sill ovanför den fria grundvattenytan, dvs främst 
inom den kapillära zonen, skrivs den dränerade skjuvhållfastheten -r1 ofta 
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där 	 C = eventuellt effektivt kohesionsintercept 

u = porgastrycket (0 om= atmosfärstrycket)
a 

uw porvattentrycket 
u a -u w = kapillärtrycket 

X = parameter som varierar mellan 0 och 1 
</J' = friktionsvinkel 

(Bishop et al 1960) 

Kapillärtrycket ökar med minskande vattenmättnadsgrad men samtidigt minskar 
faktorn X- Detta resulterar i att allteftersom kapillärtrycket ökar så minskar 
samtidigt den andel av detta som kantas i anspråk som bidrag till skjuvhållfastheten. 

Parametern Xvarierar mellan I vid helt vattenmättat tillstånd och 0 för helt torrt 
material. Enligt Öberg (1994) och Öberg och Sällfors (1995) kan X i princip 
antas vara lika med den del av arean i ett tvärsnitt i jorden som täcks av vatten
fyllda porer, Awl ATor- X är då relaterat till vattenmättnadsgraden Sri jorden 
samt de luftfyllda respektive vattenfyllda porernas form och fördelning. 

De luftfyllda porerna kan uppträda i olika former somt.ex. jämnt fördelade blå
sor eller vertikala kanaler i jorden. Detta ger olika täcknings grader A wl ATOT och 
i det senare fallet också olika täckningsgrader beroende på lutningen hos det 
plan i jorden det aktuella tvärsnittet avser. Porernas fonn och fördelning kan 
antas bero på jordens komstorlek och kornfördelning, vattenmättnadsgraden 
samt hur porernas luft-vattenfördelning skapats . Med det senare avses om det 
t.ex. är frågan om ett material som inpackats i icke vattenmättat tillstånd, ett 
från början torrt material där vatten stigit kapillärt eller där sjunkvatten trängt 
ned eller ett från början vattenmättat material där vattnet delvis ersatts av luft 
vid en sjunkande grundvattenyta. 

Parametern Sr avser normalt vattenmättnadsgraden i naturligt tillstånd i1111an 
skjuvdefonnationerna börjar öka. Vid skj uvning kan volymen och därmed de 
vattenfyllda porernas täckningsgrad i viss grad förändras innan det brottillstånd 
inträffar som parametern i uttrycket för skjuvhållfastheten avser. Relationen 
mellan S,. och Xär därför inte heller ur de1111a synpunkt helt entydig. 

Relationen mellan S,. och X har också visat sig vara materialberoende och icke
linjär (t.ex. Wu et al 1984). I de flesta fall för praktiskt bruk antas dock att X är 
ungefär lika med S,.. 
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Den del av hållfastheten som beror av kapillärtrycket kallas också "skenbar 
kohesion" eller "falsk kohesion". En sammanställning av Myyrä (ur Helenelund 
1965) visar hur denna skenbara kohesion varierar med det kapillära trycket i 
olika typer av jord. För silt varierar det kapillära trycket i stort mellan 1 och 30 
meter vattenpelare medan motsvarande x-värde skulle variera från cirka 1,0 till 
0,4. Detta resulterar i en skenbar kohesion mellan cirka 5 till 100 kPa, Fig. 30. 
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Figur 30. 	 Skenbar kohesion på gund av kapillärtryck i olika jordar enligt Myyrä. 
(Helenelund 1965) 

Figure 30. 	 Apparent cohesion because of matrix suction in different types of 
soil according to Myyrä. (Helenelund 1965) 
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Produkten x· tamp' kan också, i likhet med Fredlund (1985), uttryckas som en 
varierande friktionsvinkel <fJ'b_ Man finner då ur Myyrä's samband att </J'bför silt 

i stort varierar mellan 27,5° och 12,5° med ett gradvis avtagande värde alltefter
som det kapillära trycket ökar. 

Det förenklade uttryck för den dränerade skjuvhållfastheten som föreslagits av 
Fredlund (1985) och som ofta används vid stabilitetsanalyser är: 

rf ~c'+(o--u )tan9''+(u -u )tan9''ba a w 
där </J 'b har ett konstant värde och är ungefär lika med </J '/2 . 

Med antagande av att c '= 0, ua = 0 (lika med atmosfärstrycket) och </J 'b = <fJ '/2 
kan uttrycket ytterligare förenklas till 

= o'tan 9''r1 

o'+o
rl ~(--) tan 9'' 

2 

(Det faktum att (tan</J )/2 är något större än tan(</J '/2) har för detta sammanhang 
och de aktuella vinklarna ingen större betydelse.) 

Gan et al (1988) visade att för mindre kapillärtryck gällde fortfarande den nor
mala friktionsvinkeln </J ' och att övergången ti ll den lägre friktionsvinkeln </J 'b 

sker först efter att ett visst kritiskt kapillärtryck nåtts. Detta medför att de för
enklade uttrycken nom1alt är på "säkra sidan". 

Öberg ( 1994) och Öberg och Sällfors ( 1995) visar att det kritiska kapi llärtrycket 
motsvarar den undre kapillära stighöjden, d.v.s. att den nonnala friktionsvinkeln 
</J' kan användas direkt och -rr=c '+cr 'tan</J' så länge jorden förblir helt vattenmät
tad. För lägre vattenmättnadsgrader kan hå llfastheten (med antagande av att 
ua = 0) skrivas 

A =c' +(o-- _w_uw) tan 9'1r1 
A TOT 

där 
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Vinkeln </>'bhar således ingen annan fysikalisk betydelse än att vara en hjälp
funktion som grovt sammanfattar inverkan av att de vattenfyllda porernas täck
ningsgrad minskar i takt med att kapillärtrycken ökar. 

Odränerad skjuvhållfasthet 
Den odränerade skjuvhållfastheten i vattenmättad silt varierar i mycket hög 
grad beroende på materialets lerhalt och organiska halt och, för ren silt, dess 
relativa lagringstäthet. I de fall lerhalten är cirka l 0 procent eller högre respekti
ve om den organiska halten är 2 å 3 procent eller högre*) uppför sig silten i prin
cip som en kohesionsjord. 1detta fall kan skjuvhållfastheten uttryckas som en 
funktion av förkonsolideringstryck och överkonsolideringskvot 

där a = faktor som normalt är cirka -0,25 
f = materialfaktor som varierar med jordens plasticitet (flytgräns eller 

plasticitetsindex) och belastningsfallet. 

Variationen för materialfaktomfkan hänföras till jordens hållfasthetsanisotropi. 
Denna anisotropi ökar med minskande plasticitet, vilket innebär att den också 
ökar med minskande lerhalt i den typ av silt som kan betraktas som en kohesi
onsjord, Fig. 31. 

I det aktiva belastningsfallet är den odränerade skjuvhållfastheten i stort sett 
oberoende av plasticiteten och kan för normalkonsoliderad jord skrivas 
'tru =cr'c / 3. För alla andra belastningsfall minskar skjuvhållfastheten relativt 
förkonsolideringstrycket med minskande plasticitet (och lerhalt i silten) . 

Den odränerade skjuvhållfasthet som normalt används vid stabilitetsberäkningar 
är hållfastheten vid direkt skj uvning och nonnalt är då faktomf= 0,2 eller lägre 
för lerig si ltjord. 

För silt med lägre halter av lera och/eller organisk Jord blir den odränerade 
skjuvhållfastheten främst beroende av materialets lag ringstäthet. För mycket löst 
lagrad silt finns också påtagliga anisotropieffekter samtidigt som stmkturen är 
lätt nedbrytbar. Skjuvhållfastheten sjunker därmed ytterligare i förhållande till 

*) Avser främst gyt/jig s ill. Vid a1111a11 typ av organiskt i1111 el,ål/ kan andra procentsatser 

gälla. Någon 111ot~vara11de proce11tsats för jäm sulfid har veterligt inte rapporterats. 
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Figur 31. 	 Variation av förhållandet f = 'ttu I er·c i normalkonsoliderad kohesions

jord för olika belastningssituationer. 


Figure 31. 	 Variation of the relation f = 'ttu / er'c in normally consolidated cohesive 

soils at different types of loading. 


det vertikala förkonsolideringstrycket. Att prova hållfastheten i denna typ av 
jord är svårt på grund av att den är mycket lättstörd, men efterkalkyler av inträf
fade brott i naturlig jord och ett begränsat underlag i fonn av laboratorieförsök 
antyder att faktorn/skulle kunna gå ned till ett minsta värde av cirka 0,12, 
(Larsson och Jansson 1982). 

För extremt Löst lagrad silt, som kan uppstå i fyllningar av tjälade massor eller 
massor som fylls ut i icke vattenmättat tillstånd och sedan inte packats men ef
teråt vattenmättats, kan det vara svårt att överhuvudtaget tala om någon skjuv
hållfasthet under odränerade förhållanden. Mycket små Iaständringar eller vibra
tioner kan i dessa fall bryta ned materialets strnktur och fä silten att uppträda 
som en tung vätska. Detta kan ske även i annan löst lagrad silt, men kräver då 
betydligt större deformationer eller vibrationer. Också löst lagrad sand kan upp
träda på detta sätt, t.ex. Gutierrez et al ( 1993). En ökande lerhalt medför att 
materialet blir betydligt segare vilket i sin tur medför att det nedbrytningsarbete 
som erfordras för att bryta ned strnkturen ökar och att risken för liquefaction 
avtar, (Larsson och Jansson 1982, Tavenas et al 1983). Också ren silt är nor-
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malt något segare än sand och definitionen för liquefaction blir snarare ett defor
mationskriterium än total förlust av hållfasthet, (Konrad 1985). 

Vid fastare lagrad silt tenderar jorden att dilatera vid skjuvdeformationer och 
portrycken minskar då med åtföljande hållfasthetsökning. Eftersom silt är ett 
relativt kompressibelt material resulterar en lastökning som regel i att portrycken 
först ökar kraftigt, för att sedan åter minska när skjuvspänningarna blivit så 

stora att ett brottstadium närmar sig och skjuvdeformationerna därmed blir sto
ra. Denna minskning i porvattentryck fortsätter sedan med ökande deformation 
tills antingen effektivspäm1ingarna blivit så stora att alla tendenser till dilatans i 
jorden upphört eller att portrycken blivit så låga(= vakuum) att kokning och 
kavitation uppstår i de vattenfyllda porerna, Fig. 32. 

Möjligheten att utveckla negativa portryck som är lägre än vakuum beror på 
porvattnets ytspänning och porstorleken i jorden. Vid mycket små porer kan 
vattnet inte kavitera och bilda gasbubblor på grund av att ytspänningen är för 
hög. I detta fall har kapillariteten och kapillärtrycket ingen relation till risken för 
kavitation utan blir endast en funktioner av den effektiva porstorleken i jorden 
(Holtz and Novak 1981 ). I princip gäller att i alla material med kapillariteten 
(undre kapillära stighöjden) lägre än 10 m finns risk för kavitation, d.v.s. i näs
tan all silt. I lerig silt torde denna risk upphöra. 

Kavitation medför att randvillkoret "konstant volym" upphör och att jorden kan 
dilatera i stället för att utveckla mer negativa portryck. All vidare hållfasthetsök
ning upphör troligen inte omedelbart vid kavitation eftersom undertrycken be
hålls och eventuellt ökar något i kontaktpunktema mellan kornen samtidigt som 

dilatanseffektema tillkommer. Detta är dock mycket svårt att kvantifiera och för 
praktiskt bruk är det enklast att sätta en undre gräns för uw = vakuum för alla 
jordar där forntsättning för kavitation fim1s. 

Under forntsättning att kavitation inte uppstår sj unker porvattentrycken i princip 
tills den effektiva spänningen i jorden blir i ungefär samma storlek som den 
spänning som vid förstagångsbelastning skulle komprimerat jorden till det aktu
ella portalet. Detta har i princip visats av t.ex. Horn (1964 ), Fig. 33. 

I de fall de sammantagna portrycksförändringarna resulterar i ett portryck som 
är lägre än begy1melseportrycket blir den odränerade skjuvhållfastheten högre 
än den dränerade. Detta är ofta fallet i mycket fast lagrad silt och vid de belast
ningsfall som medför minskande normalspänningar i jorden, som t.ex. schakt
nmg. 
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Figur 32. 	 a) Trefasmodell för hur naturligt lagrad silt normalt uppträder beroen
de på kombinationen av skjuvspänningar och normalspänningar. 
(Börgesson 1981) 

Figure 32 	 a) Three-phase mode! for the normal behaviour of natura! silt depen
ding on the combination of shear and normal stresses. (Börgesson 
1981) 
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Figur 32 b) 

Spänningsvägar och spännings

deformationssamband vid odräne

rad skjuvning av silt som uppträder 

enligt modellen i Fig 32 a. 


Figure 32 b) 

Stress paths and stress-strain 

relations at undrained shear of silt 

behaving according to the model 

above. 
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Figure 32 c) 
Odränerade spänningsvägar och 
spännings-deformationssamband för 
1) Lös-medelfast lagrad silt 
2) Mycket löst lagrad silt, lös lerig 
silt och normalkonsoliderad lera 
3) Extremt löst lagrad silt 

Figure 32 c) 

Undrained stress paths and stress

strain relations for 

1) Loose to medium dense silt 
2) Very loose silt, loose clayey silt 
and normally consolidated clay 
3) Extremely loose silt 
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Figur 33. 	 Medeleffektivtryck vid odränerat brott vid olika vattenkvot i silt 
jämfört med det effektivtryck som ger motsvarande portal vid 
isotrop konsolidering. Efter Horn (1964) 

Figure 33. 	 Mean effective stress at undrained failure at different water contents 
compared to the effective stresses that produce the corresponding 
void ratios at isotropic consolidation. After Horn (1964) 

Den odränerade skjuvhållfastheten i vattenmättad silt kan således knytas till 
jordens naturliga portal eller alternativt dess vatten.kvot eller densitet. De flesta 
naturligt avsatta siltavlagringama finns inom landområden där varken artesiska 
portryck eller andra omständigheter medfört någon speciellt lös lagring. I dessa 
fall har de nonnalt en så hög lagringstäthet att de tenderar att dilate ra vid odrä
nerad skjuvning, (Börgesson 1981).*l 

Detta uppträdande har lett till empiriska relationer fö r den odränerade skjuvhåll
fastheten i ren silt. Enligt Helenelund (1 965) kan denna utvärderas ur 

*) Undantag finns I.ex. i botten av djupa raviner där tillströmmande grundva tten ji-å11 omgiv
ningarna skapat höga porllyck och uppluckring.. 
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där 	 cr = Normaltyck mot skjuvytan 
u0 = In situ partryck före spänningsändring 
~u"' 17 + 16,7(pd- 1), 0 där pdär siltens torrdensitet, t/m3 . 

Dessa värden anges vara normalt försiktigt valda utom i de fall silten är mycket 
löst lagrad. 

På motsvarande sätt angav Terzaghi och Peck (1948) att den odränerade skjuv
hållfastheten i silt kan uppskattas ur 

-rfa "' 0,31 (O" - ur) för löst lagrad sil! 

-rfa"' 0,36 å 0,40(0"- ur) för fast lagrad silt 

Det senare uttrycket ger lägre hållfasthetsvärden och är således normalt ännu 
mer på säkra sidan, speciellt för fast lagrad silt. Samma reservationer gäller 
dock för användbarheten i löst lagrad silt som för det föregående. 

De ovan angivna sambanden avser främst fall där belastningen på silten ökar, 
t.ex. vid bärighetsanalys. Vid belastningsfall som innebär att spänningarna sjun
ker, somt.ex. vid schaktning, medför siltens relativt låga permeabilitet att por
trycken i vattenmättad och i viss mån också fuktig jord normalt sjunker tempo
rärt. Detta medför att hållfastheten under en kortare tid med odränerade förhål
landen är högre än den dränerade hållastheten. Den reduceras dock då silten får 
tillfälle att suga upp vatten och partrycken ökar mot ursprungsvärdet. 

Beroende på siltens pem1eabilitet och avstånden till olika grundvattenmagasin 
(dränerings-uppsugningsvägen) kan dänned schakter i silt med branta slänter 
vara stabila en viss tid. Denna tid är dock nonnalt kort och rör sig ofta om tim
mar eller några dagar. Stabiliteten och hur denna förändras med tiden kan beräk

nas genom: 

• 	 beräkning av portrycksminskningen vid schaktningen 

• 	 användning av en effektiv friktionsvinkel ~ '. Vid schablonberäkning används 

ofta ~ ' = 30°. 
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• 	 beräkning av konsolideringsförloppet (vattenuppsugningsförloppet) med an
vändning av permeabilitet, dräneringsvägar och kompressionsmoduler vid 
avlastning. 

• 	 förnyade stabilitetsberäkningar för den successivt förändrade portryckssitua
tionen. 

Detta kan göras med avancerade numeriska beräkningsmetoder men också med 
en förenklad schablonmetod utarbetad av Börgesson (1984). 

Den odränerade skjuvhållfastheten i lera och lerig silt är tidsberoende på så vis 
att den minskar med minskande deformationshastighet och ökande tid till brott 
(så länge odränerade förhållanden kan antas råda). Detta tidsberoende minskar i 
silt med minskande lerhalt och plasticitet. Enligt Börgesson ( 1981) avtar tidsbe
roendet rätlinjigt från ett maximum av cirka 14 % hållfasthetsminskning per 
logtbrou vid plasticitetsindex IP ~ 30 % till 0 vid l p = 0. 

Vid odränerade försök uppmäts ofta ett kohesionsintercept då den effektiva 
spänningsvägen studeras, d.v.s. denna ligger delvis något över begränsningslin
jen för <j> 'ev· Detta är i huvudsak en hastighets beroende effekt som försvinner vid 
långsamma provningshastigheter. Detta kohesionsintercept bör därför inte beak
tas, (Larsson 1975, Konrad och Wagg 1993). 
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Kapitel 4. 

Provtagning och 

laboratorieundersökning av siltjord 


4.1 	 ALLMÄNT 
Provtagning i silt kan utföras som störd provtagning eller, beroende på siltens 
sammansättning, i görligaste mån ostörd provtagning med varierande störnings

grad. 

I ytligare jordlager, där den efterföljande laboratorieundersökningen endast avser 
klassificering, samt för bestämning av egenskaper som inte erfordrar ostörda 
prover, utförs ofta störd provtagning. Detta gäller speciellt i grövre silt där det 
är mycket svårt att erhålla ostörda prover. 

4.2 	 STÖRD PROVTAGNING 
Störd provtagning kan utföras genom provgropar, spadprovtagning eller skruv
provtagning, (Bergdahl 1984). Vid provtagning på större djup kanprovtag
ningsspets användas . I de fall jordprofilen så medger kan också kolvprovtaga
re användas för upptagning av störda prover i silt. Detta görs främst i de fall 
silten överlagras av lösa och finkornigare jordlager i vilka kolvprovtagaren an
vänds för att ta ostörda prover. Störd provtagning i silt på större djup görs 
främst för att verifiera eller korrigera de bedömningar som gjorts på basis av 
sonderings resultat. 

4.3 	 LABORATORIEUNDERSÖKNING AV STÖRDA PROVER 
MED SIL TIG JORD 

Bestämning av kornfördelning 
En noggrann klassificering av siltig jord, liksom bestämning av tjälfarlighet 
fordrar som regel en bestämning av kornfördelningen. Denna bestämning görs 
genom att materialet tvättas på en våtsikt med fria maskvidden 0,063 mm, varef
ter det grövre kvarstannande materialet siktas och sedimentationsanalys utförs 
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på det finare materialet som passerat våtsikten. Bestämningen utförs enligt 
svensk standard SS 02 71 23 och SS 02 71 24 eller motsvarande anvisningar för 
icke standardiserade metoder för sedimentationsanalys (Karlsson 1973). 

En grövre preliminär bedömning av silt- och lerhalt kan göras med enkla prov
ningar som visar hur jorden beter sig under olika betingelser (Karlsson och 
Hans bo 1984). Dessa kan också tjäna som komplement till bestämningen av 
komfördelningen eftersom denna inte alltid är entydig med avseende på jordens 
uppträdande, (Kapitel 2.3). 

Preliminär bedömning av silt- och lerhalt 
I en jordart med relativt låg finjordshalt består finjorden i regel av silt. Silthalten 
kan då överslagsmässigt bedömas genom att man studerar den mängd damm 
som uppträder då en handfull torr jord släpps ned på ett plant underlag från cir
ka 0,3 m höjd. Frånvaro av synligt damm tyder på att jordens innehåll av silt är 
mindre än 1 %. En mindre mängd damm tyder på att silthalten är mindre än 
5 %. En kontroll kan i sista hand göras genom att man lägger ett delprov i en 
kupad handflata och fyller på vatten så att det täcker provet. Gmmlas då vattnet 
så att man inte kan se sand- och gruskornen överstiger silthalten sannolikt 5 %. 

Finjordshalten kan i viss mån bedömas genom att man pressar och gnider en 
nypa våt jord mellan turnn1en och pekfingret. Känns det då som om sandkornen 
ligger tätt intill varandra i gnidskiktet understiger silthalten troligen 15 %. 

Kä1ms gnidskiktet däremot fett eller lent överstiger finjordshalten sannolikt 
40 %. 

Värdefull hjälp vid bedömningen av finjordshalten och finjordens sanunansätt
ning kan erhållas genom skakförsök, utrullningsförsök samt bryt- och tryckför
sök. 

• Skakförsök 
Ett delprov av det våta provet formas till en boll med cirka 30 nun diameter och 
placeras i en kupad handflata och plattas till något. Därefter skakas provet med 
horisontella rörelser och med upprepade stötar mot den andra handen. Slutligen 
klämmer man ihop provet med fingrarna. 

Om provet består av silt flyter det ut vid skakningen. Samtidigt anrikas vatten 
på ytan som blir blank, Fig. 34 a. Då provet kläms ihop sugs vattnet åter in i 
provet på grund av att provet dilaterar och ytan blir matt, Fig. 34 b. 
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Figur 34. 	 Skakförsök på grovsilt. a) efter skakning och b) efter hoptryckning. 

(Karlsson och Hansbo 1984) 


Figure 34. 	 Shaking test on coarse silt. a) after shaking and b) after compressi
on. (Karlsson and Hansbo 1984) 

Om provet består av lera flyter det inte ut vid skakningen och inte heller frigörs 
något vatten. 

Med hänsyn till reaktionssättet vid skakförsöket kan en relativt god bedömning 
göras av finjordens sammansättning eftersom reaktionshastigheten beror av pro
vets penneabilitet: 

Grovsill 	 Snabb reaktion - Vatten frigörs snabbt vid skakningen och sugs 
snabbt in i provet då det kläms ihop. 

Mellansilt, Långsam reaktion - Vatten frigörs långsamt vid skakningen och 
finsilt eller sugs långsamt in i provet då det kläms ihop. 
lerig silt 

Lera 	 Ingen reaktion - Ingen förändring av vatteni1mehållet kan iakttas. 

Skakförsök kan också utföras på följande sätt: Provet fonnas till en avlång 
kropp som därefter fattas antingen med båda händerna, Fig. 35 eller med ena 
handen, Fig. 36 och utsätts för skakningar. Om provet består av flytbenägen 
jord, t.ex. silt eller siltig lera, flyter det ut och blidar slamsor. 
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Figur 35. Skakförsök med båda händerna på lerig silt. a) före skakning och 
b) efter skakning. (Karlsson och Hansbo 1984) 

Figure 35. Shaking test on clayey silt using both hands, a) before shaking and 
b) after s haking. (Karlsson and Hansbo 1984) 

Figur 36. Skakförsök med en hand på lerig silt. a) före skakning och 
b) efter skakning. (Karlsson och Hansbo 1984) 

Figure 36. Shaking test on clayey silt using one hand, a) before shaking and 
b) after shaking. (Karlsson and Hansbo 1984) 
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• Utrullningsförsök 
Ett litet delprov rullas för hand ut till en tråd mot plant underlag, Fig. 37. Ut
rullningen skall ske med måttligt tryck och jämna fram- och återgående handrö
relser samt på ett sådant sätt att hela tråden får samma tjocklek. Utrullningen 
skall fortsättas tills tråden spricker sönder. Brister tråden på enstaka ställen, kan 
detta bero på att provet innehåller sandkorn eller andra grövre partiklar. Trådens 
tjocklek när den spricker sönder är ett ungefärligt mått på jordens plasticitet; ju 
mindre trådtjocklek, desto högre plasticitet. 

Figur 37. Utrullningsförsök på lera. (Karlsson och Hansbo 1984) 


Figure 37. Rolling test on clay. (Karlsson and Hansbo 1984) 


Med ledning av minsta trådtjocklek kan följande bedönming av jordens samman


sättning göras: 


Grovsilt Ingen plasticitet. Minsta trådtjocklek > 4 nun. 


Mellansilt, Låg plasticitet. Minsta trådtjocklek 2 - 4 nun. 

jinsilt eller 

lerig silt 


Si/tig lera Måttlig plasticitet. Minsta trådtjocklek 1 - 2 mm. 

Lera Hög plasticitet. Minsta trådtjocklek < I mm. 
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• Bryt- och tryckförsök 

Ett delprov av det våta provet formas till en boll med cirka 30 mm diameter. 

Bollen plattas till mot ett plant underlag så att provets tjocklek blir cirka 10 mm. 

Därefter torkas provet. 


Med hänsyn till möjligheten att bryta eller trycka sönder det torra provet med 
fingrarna skiljer man på fyra olika torrhållfastheter. Storleken av denna kan 
användas till att bedöma finjordens sammansättning. 

Silt Låg torrhållfasthet. Provet faller sönder i enskilda kom vid ringa 
tryck. Vid grovsilt känns materialet strävt och vid mellan- och fin
silt lent. 

Leriga Måttlig torrhållfasthet. Provet kan smulas sönder vid ett måttligt 
jordarter tryck mellan fingrarna. 

SandigHög torrhållfasthet. Provet kan brytas sönder. Bitarna kan endast 
eller med svårighet tryckas sönder mellan fingrarna och bildar då sam
si/tig lera manhängande brottstycken. 

Lera Mycket hög torrhållfasthet. Provet kan inte, eller endast med svå
righet, brytas sönder och kan inte tryckas sönder mellan fingrarna. 

Mineralsammansättning 
Jordens mineralsammansättning kan i en del fall behöva undersökas. En grov 
kvalitativ bestämning av karbonatinnehåll kan göras genom tillsättning av ut
spädd saltsyra, s.k. fräsprov (Pusch 1974). Erfarenheten visar att om utspädd 
saltsyra används (saltsyra utspädd i proportionerna saltsyra/vatten = 1/6) upp
står ingen gasutveckling när halten av kalciumkarbonat är mindre än l % av det 
fasta materialet, medan svag respektive tydlig gasutveckling uppstår när kalci
urnkarbonathalten är 1-3 respektive 3-5 %. Stark och ihållande gasutveckling 
uppstår när denna halt är högre än 5 %. 

En noggrannare bestämning av karbonatinnehållet kan göras enligt de metoder 
som beskrivs i SGI Rapport No. 27, (Larsson et al 1985). 

En detaljerad bestämning av de ingående mineralen i ler- och siltfraktionema 
och deras mängdförhållanden fordrar relativt komplicerade röntgenografiska 
eller kemiska analysmetoder. 
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För geotekniska ändamål är det som regel tillräckligt med en grov kvalitativ 
bedömning, vilket kan ske med hjälp av aktivitetstalet ac, (Pusch 1974). 

där 	 wL = flytgräns 
wP = plasticitetsgräns 
le = lerhalt 
IP = plasticitets index 

Organisk halt och sulfidhalt 
Den organiska halten i silt bestäms med kolorimetermetoden enligt svensk stan
dard SS 02 71 07. I undantagsfall kan glödgningsmetoden användas men denna 
har en betydligt lägre noggrannhet, speciellt i leriga jordar, karbonathaltiga jor
dar och sulfidhaltigajordar, SS 02 71 05. 

Sulfidhalten i silt kan bestämmas enligt den metod som beskrivs i SGI Rapport 
No. 27, (Larsson et al 1985). Det skall observeras att bestämning av sulfidhalten 
endast kan göras på nytagna ooxiderade prover vilket ställer speciella krav på 
provtagning och provhantering. 

Konsistensgränser 
Jordens konsistensgränser bestäms enligt svensk standard SS 02 71 18, 

SS 02 71 20 och SS 02 71 21 . För silt är endast konmetoden tillämplig för be

stämning av jlytgränsen. Också för denna metod finns felkällor som eftersjunk

ning, vilket behandlas enligt standard, samt att den omrörda siltens egenskaper 

förändras med djupet under ytan i omrömingsskålen om lerinnehållet är litet 

(Börgesson 1981). Relevansen för flytgränsen i ren silt kan därför ifrågasättas. 


Plasticitetsgränsen, (utrullningsgränsen), är endast tillämpbar på jord med ler

innehåll eftersom icke-plastisk silt inte kan rullas ut till en så liten tråddiameter 

som den specificerade av 3 mm. 


Kapillaritet 

Jordens kapillaritet bestäms normalt som den undre kapillära stighöjden med en 

undertryckskapillarimeter enligt svensk standard SS 02 71 12, Fig. 38. Den ka

pillära stighöjd som kan bestämmas på detta sätt är maximalt 2,5 m, vilket är 

tillräckligt fört.ex. bestämning av tjälfarlighetsklass. 
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Figur 38. 	 Undertryckskapillarimeter RS/52. (Statens väg- och trafikinstitut) 

Figure 38. 	 Suction capillarimeter RS/52. (National Road & Traffic Research 

lnstitute) 


Övre och undre kapillär höjd vid stigning och skjunkning kan för måttliga kapil
lariteter bestämmas i öppna rörkapillarirnetrar. Högre kapillariteter, liksom övre 
kapillär stighöjd vid sjunkning och vattenmättnadsgrad vid olika kapillärtryck 
kan bestämmas genom luftinträngningsförsök, s.k. pF-försök. 

Under vissa omständigheter undersöks permeabilitet, kompressibilitet och håll
fasthetsegenskaper hos störda prover. Detta utförs då som anges i följande 
stycken för prover i grupp 3. 

4.4 OSTÖRD PROVTAGNING I SILTIG JORD 

Helt ostörd provtagning i siltig jord är svår att åstadkomma, dels på grund av att 

jorden ofta är lättstörd, dels på grund av att stora störningskällor i form av frik

tion mellan jord och provtagarens och eggens in- och utsidor skapas. Provtag

ningen fordrar dessutom ofta att någon form av slutarmekanism installeras i 

provtagaren för att något prov skall erhållas. 
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Enligt Börgesson ( 19 8 1) kan siltjordar ur provtagningshänseende indelas i tre 
grupper: 

Grupp 1: 	 Jord där ostörda prover kan erhållas och provas i laboratoriet med 
normal provtagnings- och provningsutrustning för finkornig jord 

Grupp 2: 	 Jord där ostörda prover kan erhållas endast med stor svårighet och 
med risk för misslyckande samt där specialapparatur krävs för 
provning i laboratoriet. 

Grupp 3: 	 Jord där tagning av ostörda prover med åtföljande provning av 

ostörd jord är omöjlig. 


För alla ostörda prover av silljord gäller att vibrationer måste undvikas vid all 
transport och hantering. 

Till grupp 1 hör normalt finkornig jord med tillräckligt hög lerhalt och/eller or
ganisk halt (alternativt sulfidhalt) för att benämnas lerig silt, siltig lera, organisk 
silt eller siltig organisk jord. I dessa jordar kan, speciellt då de nämnda halterna 
är höga, tillräckligt ostörda prover erhållas med de standardkolvprovtagare som 
används för lera. Vad som speciellt bör observeras vid provtagning i finkornig 
jord med stort siltinnehåll är att alla vibrationer bör undvikas och att slutarbleck 
ofta måste användas. De upptagna proverna kan sedan provas i den provnings
utrustning som normalt används för kohesionsjord. 

Till grupp 2 hör siltjordar fria från inslag av grova partiklar och med lägre inne
håll av lera och/eller organiskt material. Också i dessa jordar kan standardprov
tagare användas, men i detta fall erfordras ofta specialarrangemang. Neddriv
ningsmotståndet blir ofta så stort att en kombination av specialförankring av 
neddrivningsutrustningen och kontinuerlig provtagning måste tillgripas. För att 
provtagningshålen skall stå öppna mellan provtagningarna måste de ofta stabili
seras med bentonitsuspension. Vibrationer måste absolut förhindras, vilket stäl
ler speciella krav på neddrivnings-uppdragningsutrustningen. Dessutom måste 
kraftiga slutarbleck användas. En speciell si ltprovtagare med en effektiv slutare 
har utvecklats vid Högskolan i Luleå, (Eriksson 1981). Denna har dock också 
nackdelar som en större ytterdiameter och däm1ed större erforderlig neddriv
ningskraft, större s.k. areaförhållande, vilket medför ökad störning under provut
stansningen, samt större krav vid handhavandet. 
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En ostörd provtagning i denna typ av jord är, även om den lyckas, en såpass 
omständlig och dyrbar operation att alternativa in-situ provningsmetoder alltid 
bör övervägas. De upptagna proverna erfordrar dessutom ofta speciell apparatur 
för att de skall kunna monteras i de olika provningsutrustningarna i fortsatt 
ostört tillstånd. Monteringsapparatur av detta slag har konstruerats, t.ex. av 
Börgesson (1981), men finns endast tillgänglig i ett fåtal laboratorier, Fig. 39. 

Figur 39. 	 Utrustning för montering av siltprover i laboratoriet. 

(Börgesson 1981) 


Figure 39. 	 Equipment for mounting silt specimens in the laboratory. 
(Börgesson 1981) 

Till grupp 3 hör mycket löst lagrad silt, normalt med en lerhalt lägre än lO % 
och med lågt organiskt innehåll. Till denna grupp hör också all jord med ett stort 
inslag av grövre partiklar typ gruskorn, stenar och större snäckskal. För denna 
typ av jord är alltid in-s itu provning att rekommendera, utom i de fall det rör sig 
om förundersökningar av material till blivande fyllningar. 

Möjligheten att erhålla ostörda prover kan bedömas ur resultat från CPT-sonde
ringar och dilatometerförsök. I växe/lagradjorderhålls dessutom information 
om på vilka nivåer det är lämpligt att utföra ostörd provtagning med åtföljande 
laboratorieförsök och på vilka nivåer in-situ försök är att föredra (eller befintli
ga sonderingsresultat är tillräckliga). 
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4.5 	 LABORA TORIEPROVNING AV OSTÖRDA PROVER 

AV SILTJORD 


Rutinprovning 
Alla undersökningar som kan utföras på störda prover och beskrivits under den
na rubrik kan också utföras på de ostörda proverna. Därutöver undersöks de 
ostörda proverna rutinmässigt med avseende på skrymdensitet och naturlig vat
tenkvot, (Svensk standard SS 02 71 14 och SS 02 71 16). 

Skjuvhållfasthet 
Den ostörda skjuvhållfastheten, liksom den 01mörda hållfastheten och sensitivi
teten, kan bestämmas genomfallkonförsök vid rutinundersökning av siltig lera 
och eventuellt lerig silt, (SS 02 71 25). Vid lägre lerinnehåll är fallkonförsöket 
inte relevant. Motsvarande gäller för siltig organisk jord och organisk silt. Som 
kriterium kan användas att alla skjuvhållfasthetsvärden från fallkonförsök i jord 
med flytgränsen lägre än 35 % bör ifrågasättas. Resultaten från fallkonförsök 
korrigeras empiriskt med ledning av jordens flytgräns. I sulfidjord är denna kor
rektion mycket osäker, (Larsson 1990). 

Den odränerade och dränerade skjuvhållfastheten i prover i grupp l kan också 
bestämmas i triaxialförsök eller direkta s!q·uvförsök enligt samma metoder som 
används för kohesionsjord, (Wiesel et al 1985 och Svensk standard SS 02 71 21). 
Val av metod beror främst av vilket belastningsfall som skall simuleras. Speci
ellt för varvig och skiktad jord med alternerande lera och silt utförs oftast direk
ta skjuvförsök så att en eventuell skjuvyta kan gå genom det svagaste planet. 
Odränerade direkta skjuvförsök utförs också ofta för kalibrering av resultaten 
från insitu försök i jordar där den empiriska utvärderingen av de senare är osä
ker. Detta gäller bland annat ovannämnda varviga och skiktade jordar samt sul
fidjord. 

Vid odränerade triaxialförsök mäts oftast portrycken så att portrycksutveck
lingen och effektivspänningsvägen i provet kan följas genom försöket. Dessa 
mätningar påverkas av hastighetsejfekter på två sätt, vilka båda ger upphov till 
ett kohesionsintercept då den effektiva spänningsvägen studeras. Dels finns ett 
verkligt hastighets beroende som ger ett kohesionsintercept c 'ev vid höga defor
mationshastigheter, dels finns normalt ett mätfel som består i att portrycket i 
skjuvzonen vid höga deformationshastigheter skiljer sig från det portryck som 
mäts vid provets basyta. Båda dessa effekter försvinner då försöken utförs med 
tillräckligt låg deformationshastighet, (Konrad och Wagg 1993), Fig. 40. Mot
svarande effekter uppträder också i kohesionsjord, men i detta fall erfordras 
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Figur 40. 	 a) Effektivt kohesionsintercept vid odränerade triaxialförsök på lerig 
silt/siltig lera som funktion av deformationshastigheten. 
(Konrad och Wagg 1993) 
b) Uppmätt skillnad i portryck mellan provets mitt och dess under
kant vid odränerade triaxialförsök på lerig silt/siltig lera. 
(Konrad och Wagg 1993) 

Figure 40. 	 a) Effective cohesion intercept in undrained triaxial tests on clayey 
silt/silty clay as a function of the deformation rate. 
b) Measured difference in pore pressure between the centre of the 
specimen and its lower end in triaxial tests on clayey silt/silty clay. 
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mycket låga deformationshastigheter för att effekterna helt skall elimineras 
(Schimming et al 1966, Larsson 1975, Lefebvre och Malenfant 1987). Försö
ken i kohesionsjord utförs normalt med en lågt vald standardhastighet och even
tuella kohesionsintercept bortses ifrån. Motsvarande försökshastigheter kan i 
allmänhet rekommenderas också för siltjordar. I ensgraderad grövre silt kan 
högre hastigheter vara tillämpliga i de fall den odränerade skjuvhållfastheten är 
av intresse. 

Uppmätta kohesionsintercept i odränerade försök med konstant volym, c 'ev' är 
således endast en tidseffekt som normalt bör bortses ifrån. Detta till skillnad från 
de c '-värden som ibland används för att beskriva den dränerade hållfastheten 
och som då utgör ett mått på dilatanseffektema i jorden. 

Dränerade försök utförs med beaktande av att deformationshastigheten skall 
vara så låg att inga portryck kan uppstå i det relativt kompressibla och lågper
meabla materialet. 

I jord i grupp 2, där jorden normalt är grövre, är det främst triaxialförsök som 
är aktuella. Speciell monteringsutrustning erfordras för att överföra proverna 
från provhylsoma till triaxialcellen, Fig. 41. Det bör observeras att en störning 
av löst lagrad silt med låg lerhalt ofta resulterar i för hög odränerad skjuvhåll
fasthet efter rekonsolidering i laboratorieapparaturen. Vid provning av den odrä
nerade skjuvhållfastheten i triaxialapparat bör proverna konsolideras anisotropt 
för in-situ spänningarna. Isotrop konsolidering kan ge för höga hållfastheter, 
t.ex. Fleming och Duncan(l 990). 

Vid triaxialförsök utsätts proven ofta för ett back-pressure (en lika stor förhöj
ning av både porvattentryck och allsidigt totaltryck) för att de skall bli helt vat
tenmättade. På detta vis underlättas volym- och portrycksmätningama och por
gastryck blir inte aktuella. I silt kan detta ge missvisande resultat eftersom den 
portrycksminskning som kan uppstå vid odränerad skjuvning kan medföra kavi
tation vid de portrycksnivåer som råder in situ. Försöken bör därför utföras vid 
aktuella in-situ spänningar och in-situ portryck med ett portryckssystem som är 
så utformat att risken för kavitation i mätsystemet utanför provet är eliminerad. 
I annat fall måste en särskild utredning göras om möjligheten för att de uppmät
ta portrycksförändringama skall kunna uppstå in-situ. 

Vid triaxialförsöken skall också observeras att inverkan av friktion i ändytoma 
är stor. Ändytoma bör därför vara smorda, eventuellt med flera lager av infetta
de gummidukar. I de fall detta inte kan åstadkommas skall provhöjden vid försö-
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Figur 41. 	 Montering av siltprov på bottenplatta till triaxialcell. 
(Börgesson 1981) 

Figure 41. 	 Mounting a silt specimen on the base of a triaxial cell. 
(Börgesson 1981) 

kets start vara cirka 2,5 ggr provdiametern för att inverkan av friktionen i ändy
toma skall kunna minimeras, (Börgesson 1981 ). 

Försök kan också utföras i direkt skjuvapparat, vilket i så fall också erfordrar 
speciell monteringsutrustning. Det skall då observeras att de hållfasthetspara
metrar som utvärderas med gängse metoder ur dessa försök normalt blir lägre än 
de som erhålls ur triaxialförsöken. För lerfri silt kan de senare anses som mest 
relevanta. 

För prover i grupp 3, liksom för alla andra störda prover av siltjord, kan en ap
proximativ hållfasthetsprovning utföras för att bedöma vilken hållfasthet som 
kan förväntas i de fall materialet skall användas i fyllningar. Proverna rekonsoli
deras då för ett tillstånd som i görligaste mån efterliknar de blivande in-situ för
hållandena. Prover med ett högt innehåll av lera och/eller organiskjord, och 
som i princip inte kan packas, kan konsolideras för det effektiva överlagrings-
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tryck som kan förväntas innan provningen utförs. Detta kan göras i såväl triaxi
alapparat som direkt skjuvapparat. Att återskapa naturlig jords egenskaper på 
detta vis, speciellt jord med dilatanseffekter, låter sig inte göras. Detta skulle 
kräva ett samtidigt återskapande av såväl förkonsolideringstryck som naturligt 
portal och struktur. 

Lerfri silt provas som regel i triaxialapparat, varvid försök utförs i serier med 
olika lagringstätheter och olika spänningsnivåer. För bestämning av den dräne
rade skjuvhållfastheten kan de metoder som beskrivs i SGI Information 8, (Lars
son 1989), användas. Resultaten överförs till in-situ förhållanden med ledning av 
bedömd lagringstäthet och spänningsnivå i fält. Denna provningsmetodik är rela
tivt vanlig vid t.ex. projektering av fyllningar av silt. Exempel på jämförelser 
mellan denna typ av provning och uppmätt bärighet vid belastningsförsök i fyll
ningen har redovisats av bl.a Börgesson (1981). 

Kompressibilitet 
Kompressibiliteten för prover i grupp 1 och 2 provas i ödometerförsök enligt 
svensk standard SS 02 71 26 och SS 02 71 29. Vid bestämning av parametrar 
för mer avancerade jordmodeller används som regel triaxialförsök. 

Provtagning och ödometerprovning för att bestämma kompressionsegenskapema 
hos jordar i grupp 2 är relativt ovanligt på grund av komplexiteten och risken 
för misslyckande. Som regel utförs in-situ försök. Metoden är dock fullt möjlig, 
vilket exemplifierats av t.ex. Hansbo och Torstensson (1968) för ett fall vid 
Klarälvens mynning där kolvprovtagning och ödometerförsök utfördes genom 
18 m lös silt överlagrande lerig silt och siltig lera och där sättningsuppföljningen 
senare visade en relativt god överensstämmelse med gjorda prognoser. Andra 
exempel på provtagning och ödometerförsök som givit sättningsprognoser i rätt 
storlek har redovisats av t. ex. Hallden och Bredenberg (1985). Båda dessa ex
empel, liksom plattförsök utförda av LaGatta och Keller ( 1984 ), visar att man 
måste ta hänsyn ti ll krypsättningarna i sättningsprognoser i silt. 

Kompressibiliteten i störda prover av silt, grupp 3, kan provas i olika typer av 
ödometrar. I ren silt utförs provningen på ett flertal prover med olika begynnel
seportal så att kompressibiliteten kan uttryckas som en funktion av detta. Vid 
ödometerförsök i silt blir ofta sidofriktionen mot ödometerringen stor, vilket 
medför felaktigheter i lastantagandet. För att komma till rätta med detta kan 
försöken utföras i en s.k. Roweödometer där lasten påförs via ett flexibelt gum
mimembran och deformationen mäts i provets centrum där effekterna av sido
friktionen är små, Fig. 42. Denna typ av provning är främst aktuell för prognos-
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tisering av sättningar i olika typer av fyllningar. Exempel på detta med efterföl
jande sättningsmätning vid belastning har presenterats av Börgesson ( 1981 ). 

Gummimembran 

~===~~==~71---Flexibelt filter 

Figur 42. Rowe-ödorneter. 

Figure 42. Rowe oedorneter. 

Övriga deformationsegenskaper 
Bestämning av elasticitetsmodul och tvärkontraktionstal utförs genom triaxial
försök. Skjuvmodulen beräknas normalt ur dessa parametrar och kan också ut
värderas ur direkta skjuvförsök. För noggrannare bestämningar av skjuvmodu
lens variation vid mycket små deformationer erfordras speciella provningsmeto
der, se tex. Larsson (1994 ). 

För forskningsändamål förekommer andra laboratorieförsök för att bestämma 
hållfasthets- och deformationsegenskaper, typ plane-strain försök och "true tri
axial" försök. Dessa finns dock endast på ett fåtal forskningsinstitutioner och 
apparatur lämpad för försök i silt endast där utveckling av jordmodeller för den
na typ av jord bedrivs. 
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Försök med cyklisk belastning utförs i triaxialapparat eller direkt skjuvapparat. 
Utvärdering av flytbenägenhet, liquefaction potential, görs lämpligen ur resulta

ten från in-situ försök eftersom störning har en mycket stor inverkan på resulta
ten och översättningen av laboratorieförsöken till fältförhållanden dessutom är 

något osäker, (Brorsson et al 1992). 

Permeabilitet 
Permeabiliteten för prover i grupp 1 erhålls enklast genom ödometerförsök med 

konstant deformationshastighet, CRS-försök (SS 02 71 26). För mindre kom
pressibla prover i grupp 1 och 2 utförs permeabilitetsförsök vid olika grader av 
kompression i triaxialapparat. Ur ovannämnda försök erhålls såväl naturlig per

meabilitet som permeabilitetens förändring med kompression, (eller permeabili
teten som funktion av portalet). För störda prover kan grövre värden på permea
biliteten erhållas om proverna packas in i olika typer av permeametrar 
(SS 02 71 11). Permeabiliteten bestäms då på prover vars portal och struktur 
skiljer sig från det naturliga tillståndet. Relevansen för mätvärdena tär bedömas 
utifrån noggrannhetskraven och hur stora fel förfarandet kan medföra med hän
syn till materialets kompressibilitet och andra eventuella skillnader i struktur. 

Övriga försök 
Bland övriga försök som utförs på siltjordar i laboratoriet kan speciellt nämnas 
inblandningsförsök med kalk och cement för din1ensionering av s.k. kalkpelar
förstärkning. Dessa försök har blivit vanliga under senare år, främst för kohesi
onsjord men också för lerig silt och jord med organiskt innehåll. Vid dessa för
sök utgörs jämförelsematerialet med ursprunglig jord av ostörda prover medan 
den jord i vilken stabiliseringsmedlen inblandas kan vara störd eller ostörd. Ett 

förslag till standard för laboratorieinblandning, förvaring och provning av kalk
cementstabiliserad jord har utarbetats av SGFs laboratoriekommitte (1994). 

Silt - geotekniska egenskaper och deras bestämning 95 



Kapitel 5. 

ln-situ provning av siltjord 


5.1 ORIENTERING 

Allmänt 
In-situ provning av silt utförs normalt med de sonderings- och provningsmetoder 
som i princip används för all lös till medelfast jord med kornstorlekar upp till 
och med sandfraktionen. I kohesionsjord sker sondering och provning med dessa 
metoder normalt under helt odränerade förhållanden och odränerade hållfasthets
och deformationsparametrar utvärderas ur resultaten. I sand och grövre jord 
sker sondering och provning normalt under helt dränerade förhållanden och mot
svarande utvärderas dränerade parametrar. I siltjord är tolkningen av resultaten 
mer problematisk, eftersom provningen oftast sker under delvis dränerade för
hållanden. Relevansen för utvärderingsmetodema blir då avhängig av hur stor 
dräneringsgrad som uppstått under provningen och en bedömning måste göras 
från fall till fall beroende på jordens kornfördelning och permeabilitet. Vidare är 
alla sonderingsresultat starkt beroende av in situ spänningarna i jorden, varför 
resultat och tolknin_gsmetoder som inte tar hänsyn till överlagringstryck, por
tryck och, i förekommande fall, kapillärtryck blir mycket osäkra. Några speciel
la provningsmetoder som framtagits med direkt avseende på siltjordar finns inte. 
Möjligen kan skruvplattan ses som en sådan metod eftersom den ratt sin huvud
sakliga användning för bestämning av kompressibilitet i denna typ av jord. De 
nya metoder som utvecklats för mätning av negativa porvattentryck i fält har 
också sin huvudsakliga användning i siltjord. 

Bestämning av odränerad skjuvhållfasthet 
Den vanligaste metoden att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten i silt
jord in situ är vingförsök. Trots att man ofta kan ifrågasätta om försöket är helt 
odränerat erhålls som regel hållfasthetsvärden i rätt storlek, t. ex. Börgesson 
(1981). En anledning till detta kan vara att det andra kriteriet för odränerade 
förhållanden, konstant volym under försöket, i stort är uppfyllt. Vingförsöken 
utförs enligt av Svenska Geotekniska Föreningen (1993) rekommenderad stan
dard. 
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Övriga metoder att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten in situ är CPT
sonde ring, där relevansen för utvärderingen kan bedömas ur bl. a. uppmätt rela
tion mellan spetstryck och genererat parövertryck, dilatometerförsök, där rele
vansen kan bedömas ur erhållenjordartsklassificering samt skruvplatteförsök 
med så hastig pålastning att försöket kan bedömas som odränerat, (se respektive 
försökstyp nedan). En grövre uppskattning kan också under vissa förutsättningar 
göras ur resultaten från pressometerförsök. 

Bestämning av dränerad skjuvhållfasthet 
Dränerad skjuvhållfasthet i silt, {friktionsvinkeln), bedöms ofta med ledning av 
den ur sonderingsresultat uppskattade lagringstätheten. Detta är i princip endast 
användbart för lerfri grovsilt. Också i denna typ av jord kan ibland mycket 
höga sonderingsmotstånd som inte motsvarar jordens verkliga egenskaper uppstå 
vid såväl vikt- som hejarsondering. 

Ett exempel på vanskligheten att utvärdera jordens fasthet ur grövre sonderings
metoder kan ses i resultaten från undersökningarna i en lokal där jordprofilen 
preliminärt bedömts bestå av cirka 50 m tjocka siltavlagringar med lerig silt vid 
markytan och alternerande grovsilt och mellansilt längre ned. Området är rela
tivt plant, men djupa erosionsraviner finns i närheten och grundvattenytan ligger 
på cirka 12 m djup. Den preliminära bedömningen baseras på gles störd prov
tagning och resultaten från viktsonderingar. Enligt resultaten från viktsondering
ama är jorden fast lagrad bortsett från ett några decimeter tjockt ytskikt och från 
5 m djup mycket fast lagrad. Viktsonderingarna har avslutats vid cirka 15 m 
djup efter att antalet halvvarv för 0,2 m sjunkning från 5 m djup legat i storleken 
200 - 400, Fig. 43 a. 

Kompletterande hejarsonderingar ger en mycket annorlunda bild av jordens fast
het. Enligt resultaten från dessa är jorden mycket lös ned till cirka 6 m djup, fast 
mellan cirka 6 och 7 m djup, lös mellan cirka 7 och 8 m djup, fast mellan cirka 
8 och 10 m djup, mycket fast mellan 10 och 11 m djup och därefter i huvudsak 
medelfast ned till cirka 35 m djup, där den övergår till mycket fast lagring, 
Fig. 43 b. 

Förnyade undersökningar med CPT-sondering visar att jorden består av medel
fast kohesionsjord ned till cirka 6,5 m djup. Därunder finns ett cirka 1, 5 m 
tjockt lager av medelfast sand följt av cirka 1 m medelfast kohesionsjord, en 
meter medelfast sand och en meter skiktad jord med alternerande sand och ko
hesionsjord. Därefter registrerar CPT-sonden sand som vid 11 m djup blir så 
fast av sonden inte kan tryckas vidare med den använda utrustningen, Fig. 43 c. 
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Resultaten från CPT-sonderingen överensstämmer i stort med resultaten från 
hejarsonderingen men ger en betydligt bättre upplösning beträffande fastheten i 
olika lager och visar dessutom att jorden i stora partier är såväl finkornigare 
som grövre än vad som tidigare bedömts. En kontinuerlig provtagning visar att 
jordartsklassificeringen från CPT-sonderingen i huvudsak är riktig men ger lite 
fler nyanser som att kohesionsjorden består av lera och siltig lera, att sanden 
består av siltig finsand och att det finns finsandig silt i övergångarna mellan de 
olika lagren. 

I den aktuella jordprofilen gjordes således från början bedömningen att jorden 
bestod av fast till mycket fast lagrad silt. Bedömningen av lagringstätheten kun
de sedan kraftigt ifrågasättas med hänsyn till resultaten från hejarsonderingen 
och resultaten från CPT-sonderingen visade till sist att huvuddelen av de översta 
10 metrarna i profilen består av medelfast lera för vilken varken hållfasthets
egenskaper eller kompressibilitet kan bedömas ur de grövre sonderingsmeto
derna. 

I de fall friktionsvinkeln i grövre siltjord bedöms med ledning av resultat från 
viktsondering eller hejarsondering används värden enligt Tabell 12. Härvid 
bör ovan nämnda starka reservationer beaktas. 

Tabell 12 . 	 Uppskattning av friktionsvinkel i grov siltjord med ledning av resul
tat från viktsondering respektive hejarsondering enligt Bergdahl et al 
(1993) respektive Vägverket (1994). 

Table 12. 	 Estimation of friction angle in coarse silt from results from weight 
sounding tests and dynamic probing tests according to Bergdahl et 
al (1993) and Swedish National Road Administration (1994) respecti
vely. 

Viktsond Hejarsond Friktion svin kel 

Vim Hfa (netto) cp · 

hv/0,2 m sl/0,2 m 

Bergdahl et al (Vägverket) Bergdahl et al (Vägverket) Bergdahl et al (Vägverket) 


0 - 13 ( 0 - 20) 0 - 4 ( 0 - 4) 26 - 29 (26 - 30) 
13 - 39 (20 - 39) 2 - 8 ( 4 - 8) 29 - 32 (30 - 32) 
26 - 65 (39 - 65) 6 - 14 ( 8 - 15) 32 - 34 (32 - 34) 

52 - 117 (65 -117) 10 - 30 (15 -30) 34 - 37 (34 - 37) 

>104 (117-169) > 25 (30-45) 37 - 39 (37 - 39) 

( > 169) (> 45) 	 ( 39) 
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I de fall resultat från båda sonderingstypema föreligger väljs det alternativ som 
ger lägst </> ' . 

Dränerade hållfasthetsparametrar kan utvärderas ur resultat från CPT-sonde
ring förutsatt att de genererade porövertrycken är små. Metoder som medger att 
man kan ta hänsyn till måttliga porövertryck har utarbetats av Senneset och Jan
bu (1984), (se Kapitel 5.2). En grov uppskattning av friktionsvinkeln i sandig 
silt och grövre jord kan erhållas ur dilatometerförsök, där relevansen för utvär
deringen kan bedömas ur den erhållna jordartsklassificeringen, (se respektive 
försökstyp nedan). En annan metod att bestämma de dränerade hållfasthetspara
metrama i silt är s.k. "bore hole shear tests" (Handy och Fox 1967). Metoden är 

dock inte utprovad i Sverige. 

Bestämning av deformationsegenskaper 
Kompressibiliteten i siltjord bestäms i fält främst genom dilatometerförsök, 
skruvplatteförsök eller pressometerförsök. Stora plattförsök kan också bli aktu

ella. 

Av dessa försök är dilatometerförsöket det mest rationella i de jordprofiler där 
dilatometem kan tryckas ned. De utvärderade resultaten kan direkt användas 
tillsammans med resultat från ödometerförsök i samma beräkningsmetoder. Ur 
dilatometerförsök i skiktad och växellagrad jord framgår också i vilka skikt dila
tometerresultaten är relevanta och i vilka lager kompletterande provtagning och 
ödometerförsök bör utföras. 

Skruvplatteförsök har visat sig ge goda resultat för bedömning av sättningar i 
silt. Den hittills använda utrustningen har dock ofta visat sig vara för klent di
mensionerad, varför användningsområdet i huvudsak varit begränsat till jord pro
filer med lös till medelfast silt utan grövre inslag. En förbättring av dessa detal
jer pågår. 

Pressometerförsöket är en väl beprövad metod, vars användbarhet dock är be
gränsad till fast överkonsoliderad finkornig jord samt grövre silt och friktions
jord. Resultatens kvalitet är helt avhängig av hur ostörd håltagning och installa
tion av pressometem som kan göras. I si lt är detta ofta mycket svårt och risken 
för misslyckande är stor. Potentiellt skulle dessa problem kunna minimeras i silt 
utan inslag av grövre partiklar genom användning av självborrande pressometrar 
eller s.k. "push-in" pressometrar med invändig vattenspolning. Dels är dock 
dessa utrustningar relativt komplicerade, dels är de mycket begränsat utprovade 
i denna typ av jord. 
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Kompressibiliteten i grövre silt kan också provas genom plattförsök, speciellt i 
heterogen jord där ett medelvärde av en större jordvolym önskas. Detta gäller 
ofta t.ex. vid packad jord. Plattförsöken är dock relativt tids- och kostnadskrä
vande. Relevansen för resultaten är också begränsad till jordlagren närmast un
der plattan såvida inte upprepade försök med successiv nedschaktning av plattan 
utförs. De är därför främst lämpade för lastfall där också den senare påförda 
belastningen influerar jorden på ett begränsat djup, typ plattgrundläggning. 

En grövre uppskattning av kompressibiliteten i siltig sand och eventuellt grövre 
silt, där inga portryck genereras under sonderingen och inga högre kapillärtryck 
råder, kan också erhållas ur sonderingsresultat. Resultat från CPT-sondering i 
denna typ av jord kan i princip utvärderas med samma metoder som används för 
sand och motsvarande empiriska metoder för beräkning av bärighet och sätt
ningar för ytliga fundament kan användas med tillhörande korrektioner för siltig 
jord samt reservation för den större osäkerhet som uppstår i finkornigare jord (se 
kapitel 5.2.). Resultat från sonderingar ger vanligen för låga moduler i överkon

soliderad och packad friktionsjord. 

I vissa fall görs en grov uppskattning av den dränerade elasticitetsmodulen ock
så med ledning av resultaten från grövre sonderingsmetoder. I dessa fall bör tidi
gare nämnda starka reservationer och den stora risken för sonderingsmotstånd 
som inte är representativa för jordens egenskaper beaktas. I de fall en sådan utvär
dering trots allt görs används för silt som regel de samband som anges i Tabell 13. 

Tabell 13. 	 Uppskattning av elasticitetsmodul i grov siltjord med ledning av 
resultat från viktsondering och hejarsondering. (Bergdahl et al 1993 
resp. Vägverket 1994) 

Table 13. 	 Estimation of modulus of elasticity in coarse silt from results from 
weight sounding tests and dynamic probing tests. (Bergdahl et al 
1993 and Swedish National Road Administration 1994 respectively) 

Viktsond Hejarsond Elasticitetsmodul 

Vim Hfa (netto) E 
hv/0,2 m sl/0,2 m MPa 
Bergdahl et al (Vägverket) Bergdahl ct al (Vägverket) Bergdahl et al (Vägverket) 

0 - 13 ( 0 - 20) 0 - 4 ( 0 - 4) < 10 (< 10) 

13 - 39 (20 - 39) 2 - 8 ( 4 - 8) 10 - 20 (10-20) 

26 - 65 (39 - 65) 6 - 14 ( 8 - 15) 20 - 30 (20 - 30) 

52 - 117 (65 -1 17) 10 - 30 (15 -30) 30 - 60 (30 - 60) 

> 104 ( 11 7-1 69) > 25 (30-45) 60 - 90 (60 - 90) 

( > 169) (> 45) 	 (90) 
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Angivna karakteristiska värden på elasticitetsmodulen avser att motsvara sätt
ningarnas I 0-års värde. Värdena bör hanteras med försiktighet då vissa under
sökningar tyder på att de skulle kunna vara upp till 50 % lägre. Modulerna är 
avsedda att användas för spänningar upp till 2/3 av en plattas dimensionerande 
bärförmåga i brottgränstillstånd. Vid beräkningar av deformationer för högre 
grundläggningstryck bör modulen halveras för de spänningar som överskrider 
denna gräns, (Bergdahl et al 1993, Vägverket 1994). 

Den initiella skjuvmodulen vid små deformationer, G 0, utvärderas ur skjuvvågs
hastigheten vid seismiska försök. Den mest rationella metoden torde vara att 
använda en s.k. seismisk kon varvid skjuvvågshastigheten kan mätas i samband 
med CPT-sondering. 

Bestämning av permeabilitet 
Permeabilitetsbestämning i fält utförs enklast i vanliga nedpressade filterspetsar 
i vilka försök med såväl konstant som variabel tryckhöjd kan utföras. Dessa 
filterspetsar bör vara utan någon perforerad skyddshylsa eftersom sådana har 
visat sig kraftigt påverka permeabilitetsmätningar i silt. Den övre gränsen för 
den permeabilitet som kan bestämmas på detta vis är i storleken I 0-7 m/s, vilket 
ungefär motsvarar gränsen mellan sedimenten mellansilt och grovsilt, (Tremblay 
och Eriksson 1987). I grövre jordar används provpumpning eller alternativt s. k. 
"slug test". 

Relativa mått på penneabiliteten i siltjordar kan fås ur dilatometerförsök, där 
det materialindex som används för klassificering av jorden i huvudsak är relate
rat till jordens permeabilitet, dvs. en jord som t.ex. klassificeras som grovsilt kan 
antas ha en permeabilitet i samma storlek som ensgraderad grovsilt eller cirka 
10-5 till I 0-7 m/s. 

Relativa mått på permeabiliteten kan också fås ur resultaten från CPT-sonde
ring med tillfälliga stopp för portrycksutjämning, (avser korta stopp under 
c:a 5 min), (Larsson 1992), Fig. 44. 
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Figur 44. 	 Klassificering av jords dräneringsegenskaper med hjälp av kortare 
portrycksutjämningsförsök. (Larsson 1992) 

Kvarstående porövertryck är uttryckta som andel av maximalt por
övertryck vid stopp i sonderingen. I figuren motsvarar de relativa 
dräneringsegenskaperna ungefär: 

Fridränerande - Grovsilt och grövre jord 

Delvis dränerande - Lerig silt - mellansilt 

Icke-dränerande - Lera - siltig lera 


Figure 44. 	 Classification of drainage properties in soil from excess pore pressu
re dissipation tests of short duration. (Larsson 1992) 
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Portrycksmätning 
Portrycksmätning i silt utförs normalt med de slutna system som också används 
i finkornigare kohesionsjord. För mätning av mycket långsamma variationer, 
speciellt i grövre silt, kan också öppna system där filterspetsen kopplas till en 
tunn plastslang användas, (Tremblay 1990). 

För mätning av negativa partryck (lägre än lufttrycket) används normalt BAT
spetsar med "high air entry" filter (BAT 1985). Anledningen är främst att dessa 
spetsar finns lätt tillgängliga, är användbara för mätning av såväl positiva som 
negativa tryck och systemet är väl beprövat. Risk för misslyckande och stor 
spridning i mätvärden finns dock och ofta erfordras ett relativt stort antal spetsar 
för att fä en bild av de negativa portryckens variation i jorden, (Högsta och 
Öberg 1992). 

En annan metod, som också bygger på mätning av det tryck som utvecklas i en 
vattenfylld kammare bakom ett high air entry filter nedfört i jorden, är s. k. ten
siometrar ,(Fredlund och Rahardjo 1993). Dessa är specialkonstruerade för 
mätning av negativa tryck och ger möjlighet att spola ur eventuella gasbubblor 
som kan bildas i vätskan i mätsystemet. Tensiometrar finns också i "pocket" 
modeller för snabba mätningar av negativa portryck i ytligare jordlager eller i 
schaktväggar. 

Portrycksmätare och tensiometrar mäter de negativa portrycken direkt, men är 
begränsade till tryck ned till vakuum, (i praktiken något mindre, maximalt cirka 
- 90 kPa). 

Andra metoder som kan mäta ännu lägre porvattentryck baseras på mätning av 
termisk eller elektrisk konduktivitet, (Fredlund och Rahardjo 1993). Dessa kon
duktiviteter varierar med vattenmättnadsgraden, vilken i sin tur är relaterad till 
kapillärtrycket. Mätningen är således indirekt och fordrar en omfattande och 
komplicerad kalibrering i laboratoriet. Någon direkt begränsning för mätbara 
tryckområden finns inte. Erfarenheter från laboratorieförsök visar dock att för 
de begränsade tryckområden som främst är aktuella för silt är dessa metoder inte 
tillräckligt noggranna (Tremblay 1994). 
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5.2 	 SPECIELLA ASPEKTER PÅ OLIKA IN-SITU METODER VID 

PROVNING I SIL T OCH PRAKTISKA ERFARENHETER. 


CPT-sondering 

• Dräneringsförhållanden under sonderingen 
CPT-sondering utförs enligt av SGF rekommenderad standard (SGF 1993) med 
en konstant deformationshastighet av 20 mm/s. Detta medför att sonderingen i 
lera utförs under helt odränerade förhållanden medan sonderingen i sand är helt 
dränerad och att utvärdering av parametrar kan göras därefter. För silt är dräne
ringsförhållandet mer komplicerat eftersom det varierar från i det närmaste helt 
odränerat till i det närmaste helt dränerat beroende på jordens permeabilitet. 
Undersökningar av McNeilan och Bugno (1984) visar att det sker en gradvis 
övergång från odränerade till dränerade förhållanden under sonderingen för per
meabiliteter mellan 10·8 å 10-9 m/s till 10-5 å 10·6 m/s, vilket också är det inter
vall inom vilket permeabiliteten för siltjordar varierar. 

För lerig silt och siltig morän kan man således anta att sonderingen är i det när
maste odränerad (t.ex. Campanella et al. 1981) och för mycket grov ensgraderad 
silt att den är i det närmaste dränerad, men för alla andra typer av silt sker den 
under delvis dränerade förhållanden. 

Spetsmotståndet vid sondering i silt med i stort samma inre friktionsvinkel och 
lagringstäthet kan variera över en 10-potens. Detta kan, som visats av Mc Neilan 
och Bugno( 1984 ), i huvudsak relateras till portrycksutveclingen vid sonderingen 
vilken i sin tur beror på siltens permeabilitet, Fig. 45. 

Detta förhållande medför att alla användbara relationer mellan odränerad skjuv
hållfasthet och sonderingsresultat är begränsade till lerig silt och finkornigare 
jord. Senneset et al (1982) har som gräns föreslagit att för normalkonsoliderad 
jord bör faktorn Bq =!Ju/(qr-av) (genererat porövertryck/tryckökning vid spet
sen) vara minst 0,4 för att en sådan korrelation skall vara meningsfull. På mot
svarande sätt bör Bq vara mycket lågt, säg mindre än 0,03, för att en utvärdering 
av friktionsvinkeln skall kunna göras med någon av de metoder som inte tar hän
syn till portrycksutvecklingen. 

Ett annat kriterium, som föreslagits av McNeilan och Bugno (1984), är att kur
vorna för spetstryck och friktion mot djupet studeras vid de nivåer där sonde
ringen stoppats för omtag och påskarvning av nya sonderingsstänger. I helt 
odränerad lera och helt dränerad sand återgår kurvorna vid återupptagen ned-
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PERMEABILITET k. m/s. log skala 

Figur 45. 	 Principskiss för spetsmotståndets variation med jordens permeabili 
tet. (Efter McNeilan och Bugno 1984) 

Figure 45. 	 General pattern for the variation in cone resistance with the permea
bility of the soil. (After McNeilan and Bugno 1984) 

drivning direkt till samma motstånds-djupsamband som avbröts vid stoppet. I 
delvis dränerad jord resulterar det tillfälliga stoppet i ytterligare dränering, vilket 
medför att då sonderingen återupptas erhålls en förhöjd "näbb" på kurvorna 
innan dessa återgår till den normala trenden efter att porövertrycken återskapats 
vid ytterligare neddrivning. Sådana "näbbar" utgör indikationer på att varken 
gängse utvärderingsmetoder för egenskaper i kohesionsjord eller friktionsjord är 
tillämpliga. 

I delvis dränerad jord kan dock de effektiva hållfasthetsparametrama uppskattas 
om den metod som utvecklats vid NTH (Senneset och Janbu 1984) används. 

Vid utvärdering av sonderingsresultaten bör också beaktas att in-situ portrycken 
i silt inte nödvändigtvis är hydrostatiska från en fri grundvattenyta utan kan vara 
negativa på grund av kapillärkrafter och ha såväl nedåt- som uppåtriktade 
strömningsgradienter beroende på de geohydrologiska förhållandena . Partrycks
profilen in-situ bör därför vara klarlagd, antingen genom stopp i sonderingen 
med åtföljande portrycksutjämning eller genom separata portrycksmätningar på 
olika nivåer i jorden. 
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• Utvärdering av hållfasthetsparametrar 
Beroende på vad som bedöms om dräneringsförhållandena under sonderingen 
finns möjlighet att utvärdera odränerad skjuvhållfasthet, dränerad friktionsvinkel 
<p' och/eller effektiva hållfasthetsparametrar a (alternativt c) och <p '. 

Den odränerade skjuvhållfastheten utvärderas ur 

där 	 qT = totalt spetstryck 
crvo = totalt överlagringstryck 
N1,.., = konfaktor 

Enligt det utvärderingsförfarande som används vid SGI sätts konfaktorn NK1" till 
I3,4+6,65wL för kohesionsjord och lerig silt med känd flytgräns och för övrig 
jord som klassificeras som silt används konfaktorn 14,5 (Larsson 1992). 

De konfaktorer för siltig jord som i övrigt rapporterats i litteraturen ligger i hu
vudsak mellan 10 och 15 (Campanella et al 1981, McNeilan och Bugno 1984, 
Konrad et al 1985, Senneset et al I 988). Spridningen kan delvis relateras till 
olika och osäkra referensvärden och korrigeringar av spetstryck för inverkan av 
partryck. Också högre konfaktorer har rapporterats, men dessa kan antas bero 
på en viss dräneringsgrad under sonderingarna och därmed inte vara relevanta. 

Utvärdering av dränerad friktionsvinkel kan för helt dränerade sonderingar 
göras enligt de metoder som föreslagits av t.ex. Senneset och Janbu (1984) och 
Marchetti (1985). 

I de fall sonderingen sker under delvis dränerade förhållanden bör utvärderingen 
av effektiva hållfasthetsparametrar göras enligt Senneset och Janbu (1984). 
Denna utvärdering är något känslig för vad som antas om portrycksfördelningen 
i jorden och den plasticerade zonens storlek. Den senare anges med ett ~-värde 
som kan variera mellan +20° till -20° för mycket lös respektive mycket fast lag
rad jord. Senneset och Janbu har redovisat hur ~-värdet erfarenhetsmässigt va
rierar med fasthet och friktionsvinkel i jorden, Fig. 46, och de presenterade dia
grammen för utvärdering av friktionsvinkeln tar hänsyn härtill. 

Enligt metoden studeras först kurvorna för spetstryck och portryck mot djupet 
och eventuellt ritas ytterligare ett diagram med nettospetstrycket (qT- crvr) mot 

Silt - geotekniska egenskaper och deras bestämning 107 



1000 - ~ =-30°-
I500 ~ :i,r,I~~ 

I/ • 
Il . ~ = - 15° 

I....__ ~ o/J 
Idealiserad 1/j;!//, ~ = o· 200 -	 Ibrott figur 

, I 'f;'.,,,,'I 
z cl 	 /1/&, ~ ,'o:: 100 , ,, ,.., 
0 "'" 

~ ti'lr·, /1-	 I::.:::: 	 · ~~ , 
, ·1.lf.u: 50 	

I, I ,!~~ ,' 
l/) 	

I J/4~I1
w 
:r: 	 I; /j;1/
<.9 20 
0:: 	 I I/ /4lf' 
:<( 11' ~,0) 	 I;, ,/10 ,, 

,,, '/// 
'/ 

n5 I. '/"/ 
1/j/ 

J 1/
2 

) r Lera Silt Sand 
:111111 111 llllli 

1 ~/§//~ ::::::::! - ,:\;::::;. .. ... 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
ton <l> 

Figur 46. 	 Diagram för hur bärighetsfaktorn Nq varierar med friktionsvinkel 41· 
och fl-värde. Det samband mellan Nq och cp' som erfarenhetsmässigt 
bör användas är inlagt som rastrerad yta. (Senneset och Janbu 1984) 

Figure 46. 	 Diagram for the variation in the bearing capacity factor Nq with 
friction angle 41· and ~-value. The relation between Nq and 41· which 
according to experience should be used is marked in the diagram. 
(Senneset and Janbu 1984) 

det effektiva överlagringstrycket, Fig. 47. 

För det aktuella djupintervallet bedöms karakteristiska värden för qr, av0, Liu 
och a*). Den grafiska utvärderingen av a kan vara problematisk, speciellt vid 

varierande jordlager och skiktad jord. Mer detaljerade regler för hur denna para
meter kan utvärderas ges också av Senneset och Janbu (1984). I de flesta fall 

*) a = c· cot<f,' 
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Figur 47. 	 Presentation av resultat från CPT-sondering och erforderliga para
metrar för utvärdering av effektiva hållfasthetsparametrar enligt 
Senneset och Janbu (1984). 

Figure 47. 	 Presentation of results from CPT-tests and parameters required for 
evaluation of effective strength parameters according to Senneset 
and Janbu (1994). 

antas dock a-värdet, vilket normalt är av underordnad betydelse, med ledning av 
jordartsklassificeringen enligt Tabell 14. 

Tabell 14. 	 Typiska värden för hållfasthetsparametern a (respektive c'). 
(Efter Senneset och Janbu 1984) 

Table 14. 	 Guiding values for the shear strength parameter a (and c · 
respectively). (After Senneset and Janbu 1984) 

Jordart 	 Hållfasthetsparameter a respektive c· 

a kPa C kPa 

Lera lös 5 - 10 2 - 4 

Lera medelfast 10 - 20 4 - 10 

Lera fast 20 - 50 10 - 30 


Silt lös 0 - 5 0- 3 

Silt medelfast 5 - 15 3 - 9 

Silt fast 15 - 30 9 - 20 


Sand lös 0 0 

Sand medelfast 10 - 20 6 - 15 


Sand fast 20 - 50 15 - 45 
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För helt dränerade förhållanden kan diagrammet i Fig. 46 användas och bärig
hetsfaktorn Nq beräknas då somNq= (q7+a)l(cfv0+a). 

För odränerade eller endast delvis dränerade förhållanden beräknas parametrar
na Bq =,1u/ (q7 - CJvJ och N,,,=(q7 - CJvJ I (<J 'vo + a) varpå friktionsvinkeln <f> ' ut
värderas ur diagrammet i Fig. 48. 
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Figur 48. 	 Diagram för utvärdering av friktionsvinkel ur resultat från CPT
sonderingar då porövertryck uppstått under sonderingen. 
(Senneset och Janbu 1984) 

Figure 48. 	 Diagram for evaluation of friction angle from results of CPT-tests in 
which excess pore pressures have been generated during the pene
tration. (Senneset and Janbu 1984) 

På grund av de antaganden som görs är metoden behäftad med vissa osäkerhe
ter, vilka kan antas öka med ökande portryckskvot Bq· Den är dock relativt väl 
utprovad för siltiga jordar i Norge och är den enda användbara metoden för ut
värdering av hållfasthetsegenskaper ur delvis dränerade sonderingar. 

• Utvärdering av kompressibilitet 

CPT-sondering är ingen bra metod för utvärdering av jords kompressibilitet, 

eftersom det i huvudsak är jordens hållfasthetsegenskaper som styr försöksresul

taten. 
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För sand och siltig sand finns rent empiriska metoder som ofta används för be
räkning av sättningar för ytligt grundlagda fundament (t.ex. Meyerhof 1965, 
DeBeer 1967, Schmertmann 1970). Motsvarande kan en grov uppskattning av 
elasticitetsmodulens storlek göras ur uppmätt spetsmotstånd, Tabell 15. 

Tabell 15. 	 Karakteristiska värden på elasticitetsmodul för naturligt lagrad sand 
bedömda med ledning av sonderingsmotstånd. (Bergdahl et al 1993, 
Vägverket 1994) 

Table 15. 	 Characteristic values of modulus of elasticity in natural sand estima
ted from results from CPT-tests. (Bergdahl et al 1993 and Swedish 
National Road Administration 1994 respectively) 

Relativ fasthet Spetsmotstånd MPa Elasticitetsmodul MPa 
Bergdahl et al (Vägverket) Bergdahl et al (Vägverket) 

mycket låg 0 - 2,5 (0- 2,5) < 10 ( < 10) 
låg 2,5 - 5,0 (2,5- 5,0) 10 - 20 (10 - 20) 
medelhög 5,0 - 10,0 (5,0-10,0) 20 - 30 (20 - 30) 
hög 10,0 - 20,0 (10,0-20,0) 30 - 60 (30 - 60) 
mycket hög >20,0 (20,0-30,0) 60 - 90 (60 - 90) 

( > 30,0) ( 90) 

Också dessa värden gäller för sand och de avser sättningarnas 10-årsvärde. Är 
grundtrycket större än vad som motsvarar 2/3 av plattans dimensionerande bär
förmåga halveras modulen för de spänningar som överstiger denna nivå. Meto
derna används ibland, efter smärre justeringar, också för silt. Spetsmotståndet är 
dock, som tidigare nämnts, mycket känsligt för spänningstillståndet i jorden och 
utvärderingsmetoder som inte tar hänsyn till överlagringstryck, portryck och 
eventuella kapillärtryck samt de portryck som genereras vid sonderingen blir 
därmed mycket osäkra, speciellt i silt. Vissa undersökningar tyder på att de vär
den som kan användas för siltig jord i de empiriska sättningsberäkningsmetode
rna kan vara i storleken 50 % lägre än de elasticitetsmoduler som kan uppskat
tas ur ovanstående tabell. Vid lågt liggande grundvattenytor och höga kapillär
tryck torde överskattningen av modulen kunna bli avsevärt större. Andra under
sökningar visar att relationerna också varierar kraftigt med jordens överkonsoli
deringsgrad. 

För finkornigare jord, där portryck uppstår under sonderingen, sjunker ofta det 
uppmätta spetsmotståndet mycket kraftigare än eventuella åtföljande ökningar i 
kompressibiliteten, varför beräkningar enligt dessa metoder ofta grovt överskat
tar sättningarna i siltjord (t.ex. Bergdahl et al 1984, Hallden och Bredenberg 
1985). 
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Andra försök till korrelation mellan kompressionsmodul M och spetsmotstånd 
har gjorts, och i en sammanställning av olika undersökningar fann Mitchell och 

Gardner (1975) att faktorn ex =Mlqri stort varierade mellan 1 och 6 för silt. 
Jämförelser mellan spetstryck och kompressionsmoduler uppmätta vid ödometer
försök i Norge (Senneset et al 1988) och Finland (Juvankoski et al 1984) ger i 

stort relationemaM"'" 4,4(qr- 0,5 Mpa) respektiveM"'" 5,8qr - 0,5 Mpa men 
spridningen är mycket stor. Hur relevanta resultaten från ödometerförsöken i 
dessa undersökningar är för fältförhållanden framgår inte. Motsvarande ex-värde 
ur Hallden och Bredenbergs (1984) undersökning är i storleken 6,25 om ödome
termodulen används som referens och 7 - 11 om verkliga sättningar i fält an

vänds. 

Med hänsyn till ovannämnda osäkerheter och spridningar är den praktiska an
vändbarheten av kompressibilitet utvärderad ur sonderingsmotståndet begrän
sad, såvida inte en lokal kalibrering gjorts för den aktuella jordtypen. Också i 
detta fall skall man vara observant på att relationen kan variera med jordens 
permeabilitet och överkonsolideringsgrad samt portrycksfördelningen i jordpro

filerna. 

• Permeabilitet och konsolideringskoefficient 
CPT-sondering i silt kan anses försiggå under odränerade förhållanden om per
meabiliteten kär lägre än 10-9 å 10·8 m/s (McNeilan och Bugno 1984). Eftersom 
silt oftast är skiktad, varvig eller växellagrad varierar permeabiliteten normalt. 
Någon direkt utvärdering av permeabiliteten kan inte göras ur sonderingsresulta
ten, men genom mätning av portrycksutjämningsförloppet vid stopp i sondering
en kan en uppskattning av konsolideringskoefficienten göras. Denna är mycket 
grov men kan ge en preliminär uppskattning inom cirka en 10-potens och med 
en antagen kompressionsmodul kan en ytterligare grövre uppskattning av perme
abiliteten göras. Kortare utjämningsförsök i skikt av siltjord inbäddade i kohesi
onsjord kan ge en kvalitativ uppfattning av huruvida skikten kan betraktas som 

dränerande eller ej. 

CPT-sondering används bland annat för att uppskatta portrycksutbildning vid 
pålslagning i silt och lerig silt. Att uppskatta portrycksutjämningsförloppet är 
svårare, eftersom jorden oftast är inhomogen. Tunna skikt av grövre jord som 
kan transportera de små vattenvolymer det blir fråga om vid sondering kan ofta 
inte ta hand om de stora volymer det blir fråga om vid pålslagning ( eller annan 
konsolidering av stora jordvolymer) varför utjämningsförloppen från sonde
ringarna inte kan överföras till storskaleförhållanden (Robertson et al 1990). 
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• Bedömning av "liquefaction potential" 

Risken för kollaps i jordskelettet eller "liquefaction" vid jordbävningar eller an

dra skakningar med en viss amplitud och varaktighet kan utvärderas ur resultat 

från CPT-sonderingar, vilket också torde vara den mest rationella metoden för 

ändamålet. Olika samband för hur detta kan göras har presenterats av Seed et al 

(1983) och Robertson och Campanella (1985). 


En senare sammanställning av Shibata och Teparaksa (1988) har visat att sam
bandet mellan spetsmotstånd och "liquefaction potential" för finkornig friktions
jord är starkt beroende av medelkorndiametern d50. Så hart.ex en silt med me
delkomdiametern 0,05 mm ungefär samma liquefaction potential som en mellan
sand med medelkomdiametern 0,25 mm då den senare ger ett 10 gånger högre 
sonderingsmotstånd. Risken för liquefaction i silt skulle därför överskattas be
tydligt om de samband som byggts upp med erfarenheter från sand användes. 
Detta skulle åtminstone delvis kunna förklaras med en varierande dränerings
grad vid sonderingarna, där ett lägre sonderingsmotstånd i finkornigare jord inte 
motsvaras en relativ lika stor ökning i kompressibiliteten. 

Shibata och Teparaksa (1988) presenterade en ny empirisk metod för utvärde
ring av liquefaction potential som avses vara användbar också för silt: 

• 	 Med ledning av seismologiska erfarenhetsdata uppskattas en dimensioneran
de cyklisk skjuvspänningsnivå -r / CJ '0 och hur denna varierar med djupet un
der markytan. 

__:_ = 0,l(M - l)amax O'o (l - 0,015z) 
CTo 	 g a'o 

där M = magnitud på richterskalan för dimensionerande jordbävning inom 
området, 

cx
111

ax =maximal prognosticerad horisontell acceleration vid markytan, 

CJ0 = totalt överlagringstryck på aktuell nivå, 

CJ'0 = effektivt överlagringstryck på aktuell nivå och 

z = aktuellt djup under markytan, m. 


• 	 Det "kritiska normaliserade spetstrycket" (qc1Jer utvärderas ur Fig. 49 med 
ledning av dimensionerande cyklisk skjuvspänningsnivå och medelkorndia
meter d50 . 
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Figur 49. 	 Diagram för utvärdering av kritiskt normaliserat spetstryck. 
(Efter Shibata och Teparaksa 1988) 

Figure 49. 	 Diagram for evaluation of critical normalised cone resistance. 
(After Shibata and Teparaksa 1988) 

• 	 Sonderingsmotståndet som uppmätts vid sonderingen räknas om till normali
serat spetstryck för ett effektivt överlagringstryck av 100 kPa, qcl' enligt 

170 
qcl =qc(d +70) 

0 

där qc = uppmätt spetstryck på aktuell nivå (i detta fall okorrigerat för por
tryckseffekter eftersom den empiriska databasen grundas på sonderingar utan 
portrycksmätning) och cr ' 

0 
är det tillhörande effektiva överlagringstrycket i 

kPa. 

Därefter jämförs det normaliserade spetstrycket från sonderingen, qc1, med 
det kritiska spetstrycket, (qc1Jer· Om en jordbävning av den magnitud som 
antagits skulle inträffa och förorsaka de jordaccelerationer som prognostice
rats bedöms ingen risk för liquefaction föreligga för de djupintervall där det 
mätta spetstrycket är större än det kritiska, medan stor risk för liquefaction 
finns för de intervall där det omvända förhållandet råder. 

• Packningskontroll vid djuppackning 

Eftersom CPT-sondering inte är någon bra metod för bestämning av kompres

sionsegenskaper är den inte heller någon idealisk metod för packningskontroll. 

På gnmd av att metoden är enkel och rationell ur handhavande- och produk-
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tionssynpunkt används den dock relativt ofta också för detta ändamål och ut
veckling pågår för att utveckla tolkningen av försöksresultaten med avseende på 
erhållen packningseffekt (Massarch 1994). Vid kontroll av packning i silt och 
friktionsjord bör försök utföras vid olika tider efter packningen eftersom jordens 
styvhet och sonderingsresultaten förändras avsevärt med tiden efter avslutat 
packningsarbete, (Jendeby 1993). 

Provning av mantelburna pålars bärförmåga i silt 
Vid pålning i silt uppstår ofta såväl negativa som positiva portrycksförändringar 
beroende på jordens lagringstäthet och permeabilitet samt vilken del av pålen 
som betraktas. Vid slagningen kan ett porundertryck uppstå vid spetsen på 
grund av dilatanseffekter då denna passerar lager av fast lagrad jord. Detta av
klingar sedan på nivån allteftersom pålen drivs vidare och avståndet till spetsen 
ökar samt, om det inte är utjämnat dessförinnan, efter att pålslagningen är avslu
tad. I lösa och medelfasta lager uppstår motsvarande porövertryck. En ökande 
pålslagningsfrekvens kan medföra högre risk för bestående porundertryck och 
s.k. falskt pålstopp under slagningsförloppet. Risken för falskt pålstopp är störst 
i fast lagrad finsilt-lerig silt, (Barmen et al 1982, Möller 1991). 

I lösare silt utbildas höga portryck vid pålslagningen. Som tidigare nämnts kan 
dessa uppskattas med ledning av portrycksutvecklingen vid CPT-sondering me
dan portrycksutjämningsförloppet är svårare att prognostisera (Robertson et al 
1990). Utjämningen av porövertryck medför en kraftig ökning av pålars mantel
friktion liksom en utjämning av negativa portryck nedsätter bärförmågan. Detta 
förhållande gör att utvärdering av bärförmåga hos mantelbuma pålar genom 
stötvågsmätning under eller direkt efter pålningsarbetet är tvivelaktig i såväl silt 
som sand. Vid stötvågsmätning under senare skeden är det också endast ett för
sta slag som kan analyseras, eftersom repeterade slag återskapar motsvarande 
portrycksförändringar som vid pålslagningen. 

Också vid stötvågsmätning vid ett första slag genereras vissa portrycksändring
ar, vilket dock normalt inte kan beaktas. Likaså genereras portrycksändringar 
vid statisk provbelastning. Effekten av detta kan minimeras genom att avpassa 
försöksutförandet (främst pålastningshastigheten) härefter, (Möller 1991). 

Innan någon provning av bärförmågan hos mantelbuma pålar utförs eller uppre
pas bör alla portrycksförändringar från pålslagningen vara utjämnade. För sand 
och grövre silt innebär detta att provning inte bör utföras eller upprepas förrän 
12 -24 timmar efter att föregående slagningsarbete avslutats, (Holm och Weiner 
1994). För tätare jord gäller motsvarande längre tid. 
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Också efter full portrycksutjämning uppstår normalt en tillväxt i bärförmåga 
med tiden. För sand - silt är denna i medeltal 30 - 40 % efter 4 månader. Några 
undantag utan ytterligare ökning har dock uppmätts liksom fall där ökningen 
under motsvarande tid varit mer än 100 % (Åstedt et al 1992). 

Dilatometerförsök 

• Jordartsklassificering oclt bedömning av dräneringsegenskaper 
Ur dilatometerförsöket erhålls en jordartsklassificering som visat sig vara myck
et god, bland annat med avseende på uppdelningen sand - sandig silt - silt - lerig 
silt - lera. Denna uppdelning baseras dock inte främst på jordens kornfördelning 
eller fasthet utan på dess dränerings egenskaper. Uppdelningen kan således i hög 
grad relateras till hur stor del av det porövertryck som genereras vid dilatome
terns installation och expansion som hinner utjämnas under försökets gång, (Da
vidsson och Bograth 1983, Larsson 1990). Detta förhållande ställer i sin tur 
extra höga krav på att alla moment i provningen utförs inom de tidsintervall som 
stipuleras i metodanvisningarna, (t.ex . Larsson 1990). En rekommenderad stan
dard för försöket med dessa krav är också under utarbetande av Svenska Geo
tekniska Föreningen, SGF. 

I och med denna klassificering med hänsyn till dräneringsegenskaperna erhålls 
en kvalitativ uppskattning av jordens permeabilitet, vilken kan antas vara i den 
storleksordning som är nonnal för ett ensgraderat material med den komstorlek 
som motsvaras av klassificeringen, (se Kapitel 3.2). Klassificeringen ger också 
en grund för bedömning av under vilka dräneringsförhållanden försöket utförts 
och därmed vilka egenskaper som kan utvärderas ur resultaten. Ett stort antal 
jordparametrar kan uppskattas ur försöksresultaten med hjälp av olika empiriska 
relationer som kan modifieras och vars relevans kan bedömas med ledning av 
hur jorden klassificerats. 

• Utvärdering av kompressibilitet 

Metodens huvudsakliga användningsområde är att bestämma kompressions

egenskaperna i sand och siltjordar. I de fall jorden klassificerats som sand, siltig 

sand, sandig silt eller silt finns empiriska samband för utvärdering av kompressi

onsmoduler, vilka i olika uppföljningar av verkliga sättningar i fullskaleprojekt 

på silt och sand visat sig ge en relativt god och normalt fullt godtagbar överens

stämmelse, (t.ex. Schmertmann 1986, Sällfors 1988 a och b, Hult 1992). Försö

ken har också visat sig använribara för packningskontroll i motsvarande jordar, 

(t.ex. Möller och Åhnberg 1992, Jendeby 1993). I detta fall bör styvhetstillväx

ten med tiden efter packning observeras och försök utföras vid olika tidpunkter 
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efter packningsarbetet. 

I lera och lerig silt sker försöken under odränerade eller i det nännaste odränera
de förhållanden, varför kompressibiliteten inte kan utvärderas direkt. I dessa 
jordar utvärderas dock den odränerad skjuvhållfastheten, och för överkonsolide
rad jord kan de empiriska samband som ofta används för överslagsvärden på 
kompressionsmodulen M0 för spänningar under förkonsolideringstrycket använ
das. För dilatometerförsöket har rekommenderats, (Larsson 1990), att detta görs 

enligt 

Jordart ID(KORR) Mol'rfu 

Lera < 0,35 250 

siltig Lera 0,35 - 0,59 500 

lerig Silt 0,60 1000 

ID(KORRJ är ett materialindex som erhålls ur försöksresultaten. 

I litteraturen har rapporterats mindre lyckade jämförelser mellan uppmätta sätt
ningar i överkonsoliderad lerig jord och äldre metoder för utvärdering av kom
pressionsmodulen ur dilatometerförsök (t.ex. Berntsson och Sällfors 1992). 
Hade ovanstående samband utnyttjats skulle överensstämmelsen varit betydligt 

bättre. 

För nonnalkonsoliderad lerig jord kan kompressionsegenskaperna nonnalt inte 
utvärderas ur någon in-situ provningsmetod. Ur dilatometerförsöket erhålls 
dock förutom en klassificering av jorden dessutom en uppskattning av överkon
solideringsgraden, vilket tillsammans visar på vilka nivåer nonnalkonsoliderad 

eller endast svagt överkonsoliderad kohesionsjord förekommer och där ostörd 
provtagning och ödometerförsök bör utföras. Resultaten från de senare försöken 
kan sedan användas tillsammans med kompressionsmodulerna från dilatometer

försök på övriga nivåer i gemensamma beräkningsmetoder, eftersom det är sam
ma typ av moduler (ödometennoduler) som utvärderas ur båda försökstypema. 
Goda jämförelser har erhållits mellan uppmätta sättningar och en kombination 

av dilatometerförsök och ödometerförsök i växellagrad lera/silt där övriga till
gängliga provningsmetoder (utom direkt provbelastning) i stort sett misslycka

des. 

Vid växellagrad jord kan jorden störas ononnalt i närheten av lagergränserna. 
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Detta kan medföra för låga utvärderade moduler och att sättningarna överskattas 
i viss grad, såvida inte detta beaktas och resultaten värderas med hänsyn till 
j ordlagerfölj den. 

• Utvärdering av hållfast/zetsegenskaper 

En utvärdering av dränerade hållfasthetsegenskaper i sandig silt - sand ur dilato

meterförsök enligt gängse metod (Marchetti och Crapps 1981) är grov. En upp

skattning av friktionsvinkeln ur erfarenhetsvärden (se Kapitel 3.6) med ledning 

av jordartsklassificering och jordens fasthet utvärderade ur dilatometerförsöket 

torde vara väl så god (Larsson 1990). 


För utvärdering av de dränerade hållfasthetsegenskaperna i mycket grov silt och 
sand kan resultaten från dilatometerförsöket användas som komplement till 
CPT-sondering. Utvärderingen av detta försök kan därmed förfinas genom att 
variationer i jordtryckskoefficient kan beaktas. Alternativt kan dilatometerförsö
ket kompletteras med mätning av neddrivningskraften och friktionsvinkeln utvär
deras enligt en metod föreslagen av Schmertmann (1983). En ny metod för ut
värdering av friktionsvinkeln från vanliga dilatometerförsök har föreslagits av 
Robertson (1989), men denna är hittills relativt obeprövad. 

Utvärdering av den odränerade skjuvhållfastheten i lera och lerig silt kan göras 
enligt (Larsson 1990) : 

r _ P1 - CY1,o 

fu - 10 J 


) 

där trycket p 1 och den jordtryckskoefficient som erfordras för att beräkna C71,o 

erhålls ur försöksresultaten. Lägre faktorer än 10,3 har föreslagits för siltigjord, 
(Roque et al 1988), vilket bland annat kan bero på dräneringsgrad under försö
ken samt val av referenshållfasthet. 

En annan utvärderingsmetod (Marchetti 1980) som använts mycket internatio
nellt är 

rfi, =0,22 u\0 (0, 5KD) 1
'
25 

där KD är ett horisontellt spänningsindex som erhålls ur försöksresultaten. Lars
son och Eskilsson (1989) fann att uttrycket borde modifieras till 

Tji, = e7'vo [0,22(0,5Ko)l.25 - 0,1] 
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Erfarenheterna från utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i siltjordar ur 
dilatometerförsök är blandade (Greig et al 1988, Andersson et al 1991). En or
sak till spridningen i resultaten är att ofta finns inga säkra referensvärden för 
hållfastheten att relatera till och en annan är att man ofta inte beaktat att dilato
meterförsöken i de flesta typer av siltjord inte kan betraktas som odränerade 
försök och att utvärderingen därmed inte är relevant. För jord som klassificerats 
som grövre än lerig silt bör ingen utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet gö
ras ur dilatometerförsök. 

• Bedömning av överkonsolideringsgrad oclt jordtryckskoefficient 
Ur dilatometerförsöket kan också jordens spänningstillstånd i form av överkon
solideringsgrad och jordtryckskoefficient utvärderas med empiriska relationer 
mellan dessa parametrar och det horisontella spänningsindexet KD (Larsson 
1990) 

Den överkonsolideringsgrad som utvärderas i lera och lerig silt kan generellt 
anses vara tillräckligt god för att en bedömning skall kunna göras av behovet av 
kompletterande ödometerförsök i normalkonsoliderade och endast svagt över
konsoliderade jordar. Noggrannheten i grövre jord är svårare att bedöma efter
som pålitliga referensvärden i stort saknas, men detta är normalt av underordnad 

praktisk betydelse. 

Utvärderingen av jordtryckskoefficienten i lera och silt har genomgående givit 
goda resultat med utvärderade horisontaltryck i rimlig storlek (t.ex. Rankka 
1994). I silt förefaller metoden att ge en bättre uppskattning av jordtryckskoef
ficienten än försök med direkt mätning av horisontaltrycken med jordtrycksdo

sor. 

Vingförsök 
Vingförsök används för att uppskatta den odränerade skjuvhållfastheten i jord. I 
silt kan det diskuteras i vilken grad försöken verkligen är odränerade, men detta 
förhållande torde i det närmaste gälla för lerig silt. Störningsgraden vid installa
tion av vingen kan vara mycket stor i silt, speciellt i löst lagrad silt och i skiktad 
och växellagrad jord. Användning av vinge med skyddskåpa typ SGI rekommen
deras då detta minskar risken för störning på grund av material som häftar vid 
vingen liksom risken för skador på utrustningen vid genomgång av fastare lager. 
Vingförsök utförs enligt av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, rekommen
derad standard (1993). 

Beroende på varierande störningsgrad och dräneringsgrad kan en relativt stor 
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variation i hållfasthetsvärden förväntas. I skiktad jord kan dessutom störning av 
lösa skikt ofta ge för låga värden medan inbäddade fastare skikt kan ge för höga 
värden med avseende på hela jordmassan. 

Hållfasthetsvärden från vingförsök i kohesionsjord (lera och lerig silt) korrigeras 
med ledning av flytgränsen enligt av SGF rekommenderad standard. I ren silt är 
denna korrektion osäker och bör därför normalt inte användas utan stöd av 
kompletterande provning med annan metod, eftersom korrektionen i detta fall 
medför en uppräkning av hållfastheten. 

Den odränerade skjuvhållfastheten är högre än den dränerade skjuvhållfastheten 
i de flesta naturligt lagrade siltjordar (Börgesson 198 I). I dessa fall utgör den 
odränerade skjuvhållfastheten ett extremt korttidsvärde som endast kan använ
das under speciella förutsättningar. För löst lagrad silt är dock den odränerade 
skjuvhållfastheten lägst och måste beaktas i de flesta belastningsfall. I dessa fall 
är vingförsöket den vanligaste metoden att uppskatta denna parameter. 

Pressometerförsök 
Pressometerförsök används främst för att bestämma kompressionsegenskaperna 
i mycket fast överkonsoliderad lera samt i grövre silt och sand, dvs ungefär sam
ma typ av finkornig jord som dilatometerförsöket. I löst lagrad finsilt eller lerig 
silt är metoden inte användbar, utom för bestämning av den odränerade skjuv
hållfastheten, eftersom försöket då utförs under odränerade förhållanden och i 
lös mellansilt är dess användbarhet mycket tveksam. Pressometerförsök kan 
också användas i grövre och fastare jord. (Hansbo och Sällfors 1984. Larsson 
och Sällfors 1987). 

Jämfört med dilatometerförsöket involveras en betydligt större jordvolym, medan 
samtidigt antalet försök mot djupet i en och samma provningspunkt minskar och 
möjligheten att bestämma variationer i egenskaperna minskar. Försöket fordrar 
relativt omfattande förkunskaper om typ av jord och egenskaper för att rätt in
stallationsteknik skall kunna väljas. 

Pressometerförsöket utförs normalt i förborrade hål i jorden. Iden med försöket 
är att man skall testa ostörd jord under naturliga förhållanden. Resultaten är 
därmed helt avhängiga av hålets kvalitet (hur jämna och släta hål väggarna är) 
och hur ostörd jorden förblivit. Hålen utförs med speciell håltagningsteknik, 
vilken avpassas till typ av jord och dess styvhet, djup under markyta, grund
vattenytans läge m.m. Ofta måste hålväggarna stabiliseras med tjock borrvätska 
(bentonit) som pumpas ned under håltagningen. I finkorniga jordar och sand kan 
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håltagning på detta vis ske försiktigt ned till 20 - 30 m djup. 

Pressometerförsöket är i detalj beskrivet av Baguelin et al (1978) som också ger 
rekommendationer för hur håltagning kan göras i olika typer av jord. Hålens 
kvalitet är så viktig att det rekommenderas att håltagning och försök aldrig helt 
rar överlåtas på fältpersonalen, utan den för projektet ansvarige ingenjören mås
te övervaka fältarbetet för att kunna bedöma resultatet. All håltagning bör enligt 
Baguelin et al också ske för hand utom när detta visar sig helt omöjligt. Vid SGI 
används ofta en speciell skruvprovtagare med ihåliga stänger där bentonitsus
pension pumpas in i hålet samtidigt som provtagaren dras upp. 

Den ur försöket utvärderade pressometermodulen EM används i speciella beräk
ningsmetoder som utarbetats speciellt för pressometermetoden. Dessa är halvem
piriska och innefattar empiriska korrektionsfaktorer som på basis av jordtyp och 
uppmätta parametrar bland annat korrigerar för normal hålkvalitet. Vid sämre 
hålkvalitet än normalt kommer därmed deformationerna i jorden att överskattas 
vid beräkningarna. Omvänt har det hänt att man med vidareutvecklad håltag
ningsteknik kunnat nå en så god hålkvalitet att de efterföljande beräkningarna 
underskattat de verkliga deformationerna. 

Problemen med konventionell håltagningsteknik och det omfattande och tidsö
dande arbete denna innebär har medfört att andra tekniker införts. En metod som 
utvecklats speciellt för off-shore undersökningar i silt och sand är en variant av 
den s.k. "push-in" pressometern. Denna består av en ihålig pressometer som 
trycks ned i jorden. Nederänden är försedd med en egg, vilken är utformad med 
skäret på utsidan så att jorden på pressometerns utsida inte skall deformeras och 
att jorden trycks in i och upp genom pressometern då denna pressas ned. Ovan
för eggen finns munstycken som riktas snett uppåt inne i hålrummet och under 
neddrivningen spolas vatten under högt tryck genom dessa munstycken. Den 
intryckta jorden slås då sönder och spolas upp. Metoden har visat sig användbar 
i nämnda off-shore undersökningar men är veterligt inte utprovad på land. 

En annan metod för installation av pressometern i finkornig jord är den s.k. 
självborrande pressometern. Denna har i stort sett samma konstruktion och prin
cip som "push-in" pressometern, men i stället för högtrycksvattenstrålar som 
slår sönder jorden finns ett roterande skärverktyg inne i eggen. Den omrörda 
jorden spolas sedan upp till markytan med bentonitspolning. Utvecklingen av 
självborrande pressometrar har pågått under de senaste 20 åren och modeller 
som kan anses användbara för kommersiellt bruk börjar nu komma på markna
den. De utvärderade pressometermodulerna används normalt på motsvarande 
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sätt som modulerna från konventionella pressometerförsök och Baguelin et al 
(1978) anger empiriska utvärderingsmetoder som beaktar den förbättrade instal

lationstekniken. Förutom kompressionsegenskaper kan vilojordtrycket i jorden 
uppskattas ur försöken. Självborrande pressometrar är främst utprovade i fast 
lera men kan också användas i silt och sand utan inslag av grövre partiklar. 

Förutom att bestämma kompressibiliteten kan pressometerförsök användas till 
att bestämma jordens elastiska egenskaper vid på- och avlastning. Detta sker 
genom att mätcellens expansion avbryts efter en viss deformation, varpå trycket 
i cellen först minskas och sedan åter ökas. Ur tryck-deformationssambanden 
under denna av- och återbelastningsgren kan en skjuvmodul Gur (unload-reload) 
utvärderas och motsvarande elasticitetsmodul uppskattas med antagande av ett 
V-värde. Det uppmätta värdet är känsligt för vid vilket tryck avlaslastningen 
påbörjades och hur stor avlastning som gjorts varför detta måste specificeras för 
att ett för den aktuella frågeställningen användbart värde skall erhållas. Giltighe
ten för försöksresultaten är också begränsad till spänningar och deformationer 
som håller sig inom vad som kan betraktas som ett elastiskt område ( dvs väl 

under brott eller eventuella förkonsolideringsspänningar). För denna typ av 
provning spelar installationstekniken en underordnad roll och i princip kan alla 
varianter av pressometrar användas. 

Pressometrar kan också användas för packningskontroll. Ofta används då en 
enklare installationsteknik som t.ex. nedspolning och i de efterföljande försöken 
studeras relativa fasthetsförändringar snarare än absolutvärden för pressometer
modulerna. 

Plattbelastning och skruvplatteförsök 
Stora plattförsök används främst i mycket heterogen jord, t.ex. fyllningar, där en 
mycket stor jordvolym måste involveras i försöket för att fä ett resultat som är 
representativt för helajordmassan. Försöken används i huvudsak för att erhålla 
underlag för bedömning av sättningar men också hållfasthetsegenskaper kan 
utvärderas ur mindre plattförsök som drivs till brott. Plattförsök är i detalj be

skrivna i NGI Publikasjon 16 (Janbu et al 1956) och mer kortfattat it.ex. SGI 
Infonnation 5 (Larsson och Sällfors 1987). 

Skruvplattan är en metod för att utföra plattbelastning på djupet. Metoden an
vänds främst för att bestämma kompressionsegenskaperna i silt och sand, men 
kan också användas för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet och odränerad 

elasticitetsmodul i leriga jordar, speciellt om man önskar att en större "ostörd" 
jordvolym skall involveras. Genom att utföra försöket tillräckligt snabbt kan 
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också odränerad skjuvhållfasthet i finkornigare silt provas (t.ex. Börgesson 
1981, Greig et al 1988). 

Skruvplattan är den enda metoden, med vilken man kan direkt kan bestämma 
såväl kompressionsegenskaper som konsolideringskoefficient i silt Metoden 
lanserades redan för cirka 40 år sedan, (Kummeneje 1956), och erfarenheterna 
från bestämningar av egenskaper i främst lös till medelfast silt har genomgående 
varit goda. Likaså är erfarenheterna av provning av den odränerade skjuvhåll
fastheten i finkornig och lerig silt genomgående goda. Metoden och de utvärde
ringsmetoder som framtagits beskrivs bland annat i SGI Information 5 (Larsson 
och Sällfors 1987). 

Att metoden endast använts i begränsad omfattning i Sverige beror främst på att 
den ursprungliga konstruktionen var för klen, vilket medförde mycket stor risk 
för att utrustningen skulle skadas eller helt förloras i inhomogen jord med grövre 
eller fastare inslag. Erforderliga specialarrangemang för installation och utföran
de av provningen var också relativt omfattande. Senare har utrustningen utveck
lats vidare, främst i USA, Kanada och Australien. För närvarande pågår en ny
utveckling av metoden vid Norges Tekniske Högskole som innefattar en helt ny 
och robustare design, en förenklad lastpåläggning, ett helt nytt och modernare 
mätsystem samt möjlighet att mäta portrycket under plattan och därmed direkt 
kunna följa portrycksutjämningen (alternativt försäkra sig om att försöket utförs 
odränerat). Utrustningen finns dock för närvarande (sommaren 1994) endast 
som prototyp. 
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