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Förord 
Som en del i civilingenjörsutbildningen Väg- och Vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska 
universitet (LTU) ingår att genomföra ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng. Den 
föreliggande studien har genomförts vid Avdelningen för geoteknologi, forskargruppen 
geoteknik, Luleå tekniska universitet.  
 
Apparaten som används i studien är utvecklad av forskningsingenjör Thomas Forsberg samt 
forskningsingenjör Ulf Stenman i samarbete med Dr. Bo Westerberg.  
 
De ekonomiska förutsättningarna för studien har Svenskt VattenkraftCentrum (SVC), Sweco, 
LKAB, E.ON och LTU bidragit med. Testmaterialen har E.ON, LKAB samt LTU Complab 
tillhandahållit. Ett stort tack riktas till de nämnda företagen. 
 
Ett stort tack riktas även till alla anställda vid LTU Complab och anställda vid Avdelningen 
för geoteknik för att de alltid haft tid att diskutera lösningar på uppkomna problem. 
Forskningsingenjör Georg Danielsson som kalibrerat och kopplat in givare samt 
forskningsingenjör Thomas Forsberg som bland annat varit bollplank och kunnig inom 
laborationsförfaranden förtjänar ett stort tack för deras hjälp under examensarbetet.  
 
Näst sist men inte minst tackas vår handledare Professor Sven Knutsson vid Avdelningen för 
geoteknologi för sitt stöd och sin expertkunskap. Avslutningsvis ett stort tack till Ulf Stenman 
som har agerat laborationshandledare, bollplank, fixare och donare.  
 
 
 
 
Luleå september 2008 
Andreas Berglund 
Joakim Forsman 
Avdelningen för geoteknologi 
Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik 
Luleå tekniska universitet 
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Sammanfattning 
Inom geotekniken har under en lång tid fokus legat på finkorniga jordar och deras mekaniska 
egenskaper. Orsaken har inte bara varit att finkorniga jordar representerar svårigheter vid 
byggande, till exempel i form av sättningar och tjälskador, utan också för att det inte funnits 
möjligheter att göra laboratorieförsök på material av grövre fraktioner på grund av 
laboratorieutrustningens ringa storlek. Metodiken vid laboratorieförsök av blandjordar har 
varit att plocka bort grövre fraktioner och enbart testa jordens finare fraktioner. 
 
Den vanliga metodiken med att enbart testa jordens finare fraktioner fungerar i regel. Men ju 
mindre finmaterial som finns i det undersökta materialet desto mer kan metodiken 
ifrågasättas. För att undvika denna problematik och testa hela materialen oavsett 
fraktionsindelning behövs storskaliga skjuvapparater. En stor skjuvapparat har tidigare tagits 
fram vid LTU för studier av bland annat gummiklipps mekaniska egenskaper. I detta 
examensarbete användes den storskaliga skjuvapparaten för att undersöka de mekaniska 
egenskaperna hos tre grovkorniga material. Materialen var en singelballast 16-32mm, ett 
krossmaterial från LKAB 0-30mm, samt en blandjord (morän) 0-150mm från E.ON:s damm i 
Edensforsen. Materialens egenskaper bestämdes och den storskaliga skjuvapparaten 
utvärderades utifrån testerna.  
 
Skjuvapparaten är en direkt skjuvapparat som skalats upp. Provdiametern är hela 64cm vilket 
möjliggör studier grovkorniga material med partiklar upp till cirka 200mm. Små förbättringar 
av försöksuppställningen har genomförts under studiens gång och dessa redovisas. Ett antal 
tänkbara förbättringar för att minska ledtider och effektivisera försöksförfarandet inför 
framtida studier presenteras dessutom. 
 
Materialegenskaperna har utvärderats med stöd av Mohr-Coulombs brotteori, vilken beskrivs 
i teorikapitlet. Utöver detta behandlas fenomenen dilatans och kontraktans samt låsningens, 
portalets, kornformens och kornstorleksfördelningens inverkan på skjuvhållfasthet. Dagens 
etablerade metoder för skjuvhållfasthetsbestämning samt ödometertestet beskrivs.  
 
Utifrån utförda kompressionstester på singelballasten och krossmaterialet utvärderades 
materialens kompressionsmodul, spänningsexponent och kompressionsmodultal. För 
singelballasten erhölls en spänningsexponent på 0,92 samt kompressionsmodultal i 
storleksordningen 178-294. De motsvarande värdena för krossmaterialet var 0,72 och 0,96 
respektive 31-111 (m) för ej packat och 83-107 (m) för packat prov. För blandjorden utfördes 
inte något kompressionstest utan spänningsexponenten och ödometermodultalet utvärderades 
enbart teoretiskt med utgång från d50-värde och porositet. För det ej packade provet erhölls 
värden på 0,76 (β) och 102 (m). För blandjordens packade prov erhölls ett β på 0,76 och m i 
storleksordningen 102-103. 
 
De uppmätta värdena på friktionsvinkeln för de undersökta materialen var 28° för 
singelballasten, 21,4° för krossmaterialet från LKAB samt 23° respektive 24° för blandjorden 
från E.ON Edensforsen. Dessa värden är lägre än de som redovisas i litteraturen men inte 
orimligt låga. I litteraturen anges värden på friktionsvinklarna för liknande material till 30° 
och uppåt. De uppmätta resultaten visar antingen på ett metodproblem relaterat till 
skaleffekter eller på att litteraturen överskattat friktionsvinklarna för grovkorniga material. 
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Spänningsintervallet har betydelse för friktionsvinkeln och detta kan vara en orsak till 
skillnaderna. I examensarbetet studerades jordarnas beteende under relativt höga 
normalspänningar, 50-500kPa. Jordmaterial har som regel lägre friktionsvinkel vid höga 
spänningar jämfört med vad som erhålls för låga och detta kan vara orsaken till de relativt 
låga värden som erhållits.  
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Abstract 
During long time focus within geotechnics has been on fine-grained soils and their 
mechanical properties. One reason has been that the fine-grained soils represent difficulties 
when constructing. Most problems are related to settlements and frost action with 
corresponding damages. The other part being that it hasn’t been possible to do laboratory 
studies on coarser soils due to the size of the laboratory equipment used for testing the 
mechanical properties of soils. When testing mixed soils (tills) the methodology has been to 
remove the coarser fractions and only perform tests on the fine fractions of the soil. 
 
The method of testing mixed soils when the coarser fractions have been removed normally 
works. But with decreasing amount of fine-grained materials in the tested soil, the more 
uncertain the evaluated results will be due to the testing methodology.  To avoid these 
problems and test the whole material, large scale laboratory tests are needed. A large scale 
direct shear test device like this has been developed at LTU, and has earlier primarily been 
used for the testing of tire shreds and its mechanical properties.  
 
In this master thesis the large scale apparatus was used to test three different coarse-grained 
materials. The tested materials were a ballast material 16-32mm, a crushed material with the 
size of 0-30mm delivered by LKAB and a mixed soil with grain size 0-150mm delivered by 
E.ON and coming from their dam in Edensforsen. The large scale shear apparatus was used to 
determine the mechanical properties of the materials and to evaluate the testing equipment. 
The test device is a large scale direct shear apparatus. The test specimen has a diameter of 
64cm which makes it possible to test materials having particles of the size of 200mm. The 
improvements of the equipment made during the study are presented as well as a number of 
conceivable improvements to make the testing procedure more effective.  
 
The material properties are evaluated by using the Mohr-Coulomb failure theory. The theory 
is briefly given in the theory chapter as an introduction to the analysis of the results. The 
phenomena of dilatancy, contractancy and the effects on shear strength by interlocking, void 
ratio and grain size and shape are also given. The simple and direct shear apparatus are 
described as well as the triaxial apparatus and the oedometer test.  
 
For the ballast and crushed material the compression parameters Mt, β and m are evaluated 
from the compression tests. The ballast has m in the range of 178-294 and β-value of 0,92. 
For the crushed rock β-value is 0,72 (loose sample) and 0,96 (compacted sample) and m in the 
range of 31-111 (loose sample) and 83-107 (dense sample). For the dam material no 
compaction test were performed and the β-value and m-value was evaluated theoretically 
from d50 and porosity. Values of 0,76 (β ) and 102 (m) for the loose sample and 0,76 (β ) and 
102-103 (m) for the compacted sample were found.  
 
The analysis shows friction angles being lower than those anticipated and presented in 
literature. These values are in the range of 30° and higher. For the ballast the analysis shows 
an angle of friction of 28° and for the LKAB crushed rock 21,4°. Depending on the degree of 
compaction the mixed dam material from E.ON were found to have a friction angle of 23°-
24°. The discrepancy from the angles of friction presented in literature for similar materials is 
either due to scale effect problems in method with large scale shear apparatus or due to an 
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overestimation of the angle of friction given in literature for coarse-grained materials. 
Nevertheless, in literature there are not mentioned from which stress span the angles originate 
from. In this study the laboratory tests have been performed with a normal stress in the range 
of 50-500kPa. This is a fairly high value. The angle of friction is normally lower at high 
stresses than at low, and therefore the presented results can be regarded as realistic in the used 
stress range.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom ämnet geoteknik har fokus under lång tid legat på studier av finkorniga jordars 
mekaniska egenskaper. Jordmaterial av typen sand och finare material har undersökts mycket.  
Finkorniga jordar representerar ofta svårigheter vid byggande med avseende på bland annat 
sättningar och har därför studerats. Det är även lättare att göra laboratorieförsök på finkorniga 
material med de vanligtvis använda försöksmetoderna. Då partiklarna är mindre krävs inte 
lika stor provtvärsnittsarea som vid skjuvning av ett grovkornigt material. Med detta följer att 
mindre krafter måste appliceras för att uppnå önskad spänning. Att utföra ett prov i mindre 
skala blir således enklare rent tekniskt och mindre resurskrävande än att utföra ett prov i stor 
skala. 
 
Finkorniga jordar är tämligen vanliga i Skandinavien, men morän vilken är en blandning av 
små och stora partiklar är vanligast (Loberg, 2003). Inom geotekniken definieras stora 
partiklar som allt över 0,06mm. I detta arbete definieras dock en stor partikel till över 8mm, 
en partikel som är för stor för att testas i en konventionell skjuvapparat. När blandkorniga 
jordar tidigare har testats har metodiken i regel varit att först sortera bort de stora partiklarna 
så att endast det finkorniga materialet har återstått. Den finkorniga fraktionens mekaniska 
egenskaper har sedan undersökts och fått representera hela jorden. Bakgrunden till att detta 
fungerar är att de stora partiklarna ”simmar” runt i den finkorniga delen av jorden och 
inverkar mindre på jordens beteende som helhet. Problemet med denna metodik blir dock allt 
större ju mindre finmaterial som finns i jorden. Finns så lite fint material att de stora 
partiklarna kommer i kontakt med varandra eller om partikelstorleken överlag i jordprovet är 
stor fungerar metoden över huvudtaget inte. Detta eftersom den finkorniga delen av jorden 
inte representerar materialet i helhet. 
 
Idag finns ett stort behov av att undersöka grovkorniga massors mekaniska egenskaper. 
Huvudskälet är att idag finns mycket knapphändig kunskap om dessa material då 
undersökningsmetodiken har sett ut som ovan nämnt. Trots brister i kunskaper om 
grovkorniga material används dessa vid många infrastrukturprojekt. Allt från dammar, vägar, 
järnvägar till broar och byggnader. Med ökande möjligheter till datorsimuleringar och 
analyser har behovet av förfinade metoder för bestämning av grovkorniga massors mekanik 
ökat på senare år. Då datorsimuleringar erbjuder väldigt exakta beräkningar måste även de 
ingående parametrarna som beräkningarna baseras på vara exakt bestämda.  
 
Hur påverkar de grovkorniga delarna jordmaterialets skjuvhållfasthet och hur beter sig 
grovkorniga material som singel, makadam och blandjord då utsatta för skjuvning? Detta är 
frågor som de konventionella metoderna, direkt skjuvförsök och triaxialförsök, inte kan svara 
på då de enbart testar de finkornigare fraktionerna i en grovkornig jord. Vid LTU finns det en 
storskalig skjuvapparat som bland annat konstruerats för ändamålet att studera grovkorniga 
fraktioner. Skjuvapparaten, kallad Gigaskjuv, är unik och möjliggör studier av grova 
partiklars mekaniska egenskaper då dess provdiameter är 64cm vilket är förutsättningen för 
examensarbetet.
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att bestämma de mekaniska egenskaperna för de testade 
materialen och med hjälp av dessa tester även utvärdera den storskaliga skjuvapparaten 
Gigaskjuv.  

1.3 Mål 
Det övergripande målet med examensarbetet var att utföra ett antal laborationstester och 
utvärdera hållfasthetsparametrar för de testade materialen. Den använda storskaliga 
skjuvapparaten skall utvärderas utifrån testerna.  

1.4 Omfattning och avgränsningar 

1.4.1 Författarnas referensram 
Båda författarna går sista året på Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram Väg- och 
Vattenbyggnad. Författarnas inriktning mot geoteknik och konstruktion lämpar sig väl inom 
valt examensarbete.  

1.4.2 Resursbedömning 
Resurserna i detta projekt består av professor Sven Knutsson och Swecos mångåriga 
erfarenhet som geoteknikkonsulter, LTU Complab och dess personals expertkunskap samt 
författarnas egna kunskaper. Då stora delar av examensarbetet utfördes i laborationsmiljö 
tillkom kostnader för labtekniker samt laborationsutrustningshyra. SVC, E.ON, LKAB, 
Sweco och LTU skapade tillsammans de ekonomiska förutsättningarna för projektet. 

1.4.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till tester på tre olika grovkorniga material, singelballast, krossmaterial från 
LKAB samt en blandjord från E.ONs damm i Edensforsen. Kompressionstester utförs enbart 
på de två förstnämnda materialen. Skjuvtester utförs på samtliga material. 
Spänningsintervallen vid skjuvning för serie 1 avgränsas mellan 50-300kPa. För serie 2 och 3 
är intervallet 50-500kPa. Kompressionstesterna belastas upp till en spänning av 600kPa. 
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2. Metod 

2.1. Forskningsansats 
Då befintlig teori testades i relativt ny laborationsmiljö hade arbetet ett deduktivt förfarande. 
Den rent deduktiva teoriinsamlingen blev en mindre del då skrivet material om den 
storskaliga skjuvapparaten var svårt att finna.   

2.2 Undersökningsansats 
Då examensarbetet bland annat syftade till att utvärdera den storskaliga skjuvapparaten och 
identifiera problemområden samt ge förslag på eventuella förbättringar för skjuvapparaten 
valdes en kombination av fallstudie och experiment som undersökningsansats.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
För att få kunskap om den teori som presenteras i teoriavsnittet användes en litteraturstudie av 
material relaterat till ämnet. För att finna material till litteraturstudien användes personliga 
kontakter, universitetsbiblioteket samt Internet. I laboratoriet användes observationsmetoden 
för att samla in den mätdata som sedermera analyseras och presenteras.  
 
Mätdata samlades in med givare monterade på eller i laboratorieutrustningen. 
Laboratorieutrustningen beskrivs närmre i kapitel 4.1. Data samlades i ett excelark direkt i 
labbet för senare bearbetning. Mått för bestämning av volymer och densitet gjordes med 
måttband eller måttstock. Varje försök i laboratoriet genomfördes på 25 minuter och 
insamling av mätdata som krafter och förskjutning i skjuvriktningen skedde med en frekvens 
av 5Hz.  

2.4 Tidsplan 
Den ursprungliga tidsplanen frångicks tidigt eftersom materialleveranser och färdigställande 
av skjuvapparaten tog längre tid än väntat. Efter detta avsteg har flertalet efterföljande avsteg 
gjorts från tidsplanen då parallellt diverse institutionstjänster och deltagande i konferenser har 
bedrivits parallellt med examensarbetet. Tidsplanen har reviderats informellt ytterligare en 
handfull gånger och därför presenteras i bilaga 1 den ursprungliga tidsplanen hur inaktuell 
den än må vara. 
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3. Teori  

3.1 Inledning 
En jord som undergår skjuvning, formändring, utsätts för fenomenen kontraktans, 
dilatans/låsning. I följande kapitel presenteras dessa mer ingående. Mohr-Coulombs brotteori 
samt de vanligaste metoderna för skjuvhållfasthetsbestämning behandlas.  

3. 2 Mohr-Coulombs brotteori 
Den grundläggande teorin bakom skjuvhållfasthet kan uttryckas på följande sätt. Om 
skjuvspänningen blir densamma som skjuvhållfastheten i en punkt på ett plan kommer brott 
att ske i den punkten. Jordars skjuvhållfasthet beskrivs oftast genom Mohr-Coulombs 
brotteori vilken härrör från Coulombs teori om friktion.  

 
Figur 1. Bakgrunden till Coulombs friktionsteori (Bardet, 1997). 
 
Coulombs friktionsteori kan beskrivas med Figur 1a som visar två klossar utsatta för 
normalkraften N och skjuvkraften T. N är en konstant kraft verkande i rät vinkel mot 
brottplanet. Skjuvkraften, T, ökas gradvis. Till en början flyttas inte den övre delen men då T 
överskrider ett värde Tmax börjar den röra sig. Experimentet med klossarna i Figur 1a utförs 
med varierande värden på normalkraften, N, de då uppmätta värdena på Tmax noteras. 
Punkterna (N, Tmax) visar en linjär funktion där interceptet C, se Figur 1b, är den kraft som T 
måste anta för att erhålla en glidning då N=0. Det vill säga materialets kohesiva kraft.  
 

NCT μ+=max     (ekv. 3.1) 
 
Friktionskoefficienten, µ, är dimensionslös och visar lutningen på kurvan det vill säga 
ökningen av Tmax med N. Friktionsvinkeln, φ , definieras som: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
N

CTmaxarctanφ        (ekv. 3.2)  

 
omskrivet: 
 

)arctan(μφ =     (ekv. 3.3) 
 
Den kohesiva kraften och friktionsvinkeln är beroende av material och ytstruktur av de mot 
varandra glidande ytorna. Rent generellt svarar höga värden på C och φ  mot skrovliga 
materialytor och hårda material och låga värden på C och φ  kännetecknar slätare ytor och 
mjukare material. Det största absoluta värdet på T, T , är oberoende av lastriktningen. T  
överskrider aldrig värdet på Tmax: 
 

φtanmax NCT +=     (ekv. 3.4)  
 
Punkten (N, T) kommer alltid att ligga inom linjerna för ekvation 3.5 och 3.6 där ekvation 3.5 
representerar tryck och 3.6 representerar drag: 
 

φtanNCT +=  (Tryck)    (ekv. 3.5)  
 
och  
 

φtanNCT −−=  (Drag)    (ekv. 3.6)  
 
Då C är noll kommer resultantens lutning i förhållande till normalkraftens riktning, Figur 1, 
alltid att vara lika eller mindre än friktionsvinkeln φ .  
 
Mohr-Coulombs brotteori generaliserar Coulombs friktionsteori beskriven ovan i planet 

τσ − . I Mohr-Coulombs brotteori används spänningar istället för krafter som i 
friktionsteoremet. Normalkraften översätts till normalspänningen σ : 
 

A
N

=σ      (ekv. 3.7)  

 
Skjuvkraften T översätts i sin tur till skjuvspänningen τ : 
 

A
T

=τ      (ekv. 3.8)  

 
Används kontaktarean A som ovan blir då φtanmax NCT += : 
 

φστ tanmax += c     (ekv. 3.9)  
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Där maxτ  är skjuvspänningen, c är kohesionen C/A, även kallat kohesionsinterceptet. φ  
beskriver som tidigare friktionsvinkeln (Bardet, 1998).    
 
På grund av att jord inte är ett homogent material bestående av både fast material, vätska och 
gas betraktas Mohr-Coulombs brotteori inom jordmaterialläran ur en annan vinkel. 
Skjuvmotståndet hos den del av jorden bestående av vätska eller gas är försumbar. Därför 
uttrycks skjuvhållfastheten (τf) i jord som en funktion av den effektiva normalspänningen vid 
brott och inte enbart som den totala normalspänningen. 

 
Figur 2. Effektivspänningskonceptet (Craig, 2004). 

3.2.1 Effektivspänning 
Totalspänningen i jorden, σ , tolkas som den påförda lasten, P, genom hela snittplanets area, 
A, vilken kan ses i Figur 2. Den påförda lasten motverkas i detta fall av dels kornkontakter 
och de normalspänningar som följer, samt trycket skapat av vattnet i porerna. För att förklara 
den effektiva spänningen, 'σ , tas hjälp av Figur 2. Planet X-X representerar ett plan som 
enbart passerar genom kornkontakterna i jorden. Krafterna skapade av kornkontakterna är 
väldigt olika, både i storlek och i riktning, men kan för varje kraft oavsett riktning och storlek 
delas upp i tangentialkomposanten, T, samt kraften normalt planet X-X, 'N . Den effektiva 
normalspänningen kan då tolkas som summan av normalkrafterna, 'N , över arean A. I 
formelspråk ges resonemanget ovan som: 
 

A
N∑=

'
'σ .      (ekv. 3.10)  

 
Antas kornkontakterna punktformiga kommer även vattentrycket att verka över hela arean, A. 
Felet i att använda punktkontakt är försumbart i jord. Detta då den verkliga kornkontaktytan 
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är 1-3% av den totala arean och kan anses närma sig punktformighet (Craig, Bardet m fl), se 
Figur 3.  
 
Därav fås kraftjämvikt över planet X-X genom,   
 

∑ += uANP '      (ekv. 3.11)  
 
omskrivet ger då detta 
 

u
A
P

A
N

−=∑ '

     (ekv. 3.12)  

 
vilket är detsamma som  
 

u−= σσ ' .      (ekv. 3.13)  
 
Det skall också förstås att den effektiva spänningen, 'σ , inte representerar den verkliga, 

mycket högre, kontaktspänningen mellan två jordpartiklar, 
a
N '

, där a representerar den 

verkliga kontaktytan.  
 

 
Figur 3. Jämförelse mellan snittyta och verklig kontaktyta (Bardet, 1998). 
 
Med hänsyn tagit till jordars strukturella uppbyggnad kan Mohr-Coulombs brottkriterie 
uttryckas på följande sätt: 

'tan'' φστ ff c +=     (ekv. 3.14)  
där:  
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'c  är den effektiva kohesionen, [MPa] 
'σ  är den effektiva normalspänningen vid brott, [MPa] 
'φ  är den effektiva inre friktionsvinkeln, [0]  

(Craig, 2004) 

3.3 Kontraktans 
För att förklara kontraktansen som mekanism kan ett sandprov sett i förstoring användas. 
Verkliga sandkorn är inte sfäriskt ideala, likt kornen i Figur 4 men för att underlätta så ses de 
som sådana i detta exempel. Är kornen löst lagrade, enligt Figur 4a, påverkas de lätt av en 
skjuvande kraft, T. Kornformationen kommer att söka en stabilare struktur genom att kornen 
rullar ned och lägger sig såsom Figur 4b visar. Den stabilare formationen är tätare, en 
volymminskning har ägt rum. Det studerade händelseförloppet, volymminskning under 
skjuvning, kallas kontraktans. Ett prov som utsätts för skjuvning minskar inte i volym i all 
oändlighet utan antar efter långt driven skjuvdeformation en volym som betecknas den 
kritiska lagringen. Den kritiska lagringen kännetecknas av det kritiska portalet, cve  (Craig, 
2004).  
 

 
Figur 4. Kontraktans schematiskt illustrerat (Axelsson, 1998). 

3.4 Dilatans 
Fenomenet dilatans beskriver volymökningen hos hårt packade grovkorniga material 
exempelvis sand, makadam eller ett finkornigt överkonsoliderat jordprov, utsatta för 
skjuvning. Begreppet dilatans kan illustreras med det enkla skjuvtestet i åtanke. Då en sand 
skjuvas i en enkel skjuvapparat ses det makroskopiska skjuvplanet ligga horisontellt medan 
glidning mellan enskilda partiklar sker på flertalet mikroskopiska plan. De mikroskopiska 
planen ligger ej i horisontalen, då jordpartiklarna klättrar på varandra vilket kan ses i Figur 5 
(Craig, 2004).  
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Figur 5. I den vänstra bilden visas att skjuvplanet ligger horisontellt, makroskopiskt, medan den högra 
förstoringen visar att mellan kornen, mikroskopiskt, ligger skjuvplanen ej i horisontalen. 
 
För att ytterligare illustrera dilatansens mekanism kan de idealt sfäriska kornen och 
formationen i Figur 6 användas. Ett fast packat grovkornigt prov (kraftigt överkonsoliderat) 
ses i Figur 6. Då provet är fast packat kommer en initiellt hög skjuvstyvhet att infinna sig och 
en hög skjuvspänning att nås, co

maxτ . Vid denna spänning kommer kornen röra sig relativt 
varandra enligt Figur 6b, provet ökar i volym vid skjuvning, det vill säga provet undergår 
dilatans. Volymökningen pågår tills ett kritiskt tillstånd inträtt och det kritiska portalet cve  
uppnås. Detta kritiska portal är detsamma som för kontraktans. Det vill säga en jord som 
utsätts för skjuvning kommer förr eller senare att uppnå det kritiska portalet oavsett 
ursprungligt portal (Axelsson, 1998). 
 

 
Figur 6. Dilatans schematiskt illustrerat (Axelsson, 1998). 

3.5 Låsningens inverkan på skjuvhållfasthet 
Låsning eller som det heter i den engelska litteraturen ”interlocking” kan förklaras med Figur 
7. Figur 7a visar jordpartiklar som glider över en slät yta och här finns ingen låsning mellan 
partiklarna. I en verklig jordprofil eller i ett verkligt skjuvat prov liknar situationen mer den i 
Figur 7b och c där jordpartiklar är i kontakt med andra jordpartiklar, låsning förekommer, 
och kontaktplanen ligger i vinkel till horisontalen. För att överkomma jordens mothållande 
krafter och åstadkomma ett skjuvbrott mellan partiklarna måste därför 
kornkontaktsfriktionsmotståndet övervinnas samt att partiklarna måste röra sig upp på och 
rulla över varandra, materialet måste dilatera eller så måste kornen gå av, materialet krossas.  
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Figur 7. Låsning schematiskt illustrerat (Lambe & Whitman, 1969). 
 
Den verkliga skjuvhållfastheten i en jord är därför bestående av två komponenter. Den första 
är interna friktionen och den andra är relaterad till graden av låsning i materialet. Desto större 
låsning, desto större globalt skjuvmotstånd. Ett exempel på detta ses i  Figur 7, där ett givet 
värde på normalkraften N, ger det största skjuvmotståndet i situation c och det minsta i 
situation a eftersom situation c har en större grad av låsning, interlocking, partiklar emellan.  
 
I Figur 7 bild b och c måste de båda mothållande plattorna röra sig ifrån varandra i 
vertikalled momentant efter att en skjuvkraft har applicerats. Då den skjuvande rörelsen 
fortsätter minskar graden av låsning. Utan minskningen kan inte skjuvningen fortgå. I och 
med detta minskar även kraften som behövs för att skjuva provet. Situationen i c kommer mer 
att likna situationen i b då en skjuvande rörelse induceras (Lambe & Whitman, 1969). 

3.6 Portalets inverkan på skjuvhållfasthet 
Hur mycket större den inre effektiva friktionsvinkeln, 'φ , är än kornkontaktvinkeln (den rena 
friktionsvinkeln kornen mellan), uφ , bestäms av hur väl jordpartiklarna är packade och 
inkilade (låsta) i varandra. Detta illustreras i Figur 8. I Figur 8 ses porositeten före 
belastning, n0, på den övre axeln. Portalet före belastning, e0, ses på den nedre och värdet för 
friktionsvinkeln, 'φ , återfinns på den vertikala axeln till vänster. 'φ cr visar friktionsvinkeln 
vid den lösaste lagringen, ecr. I Figur 8 visas sambandet mellan e0 och friktionsvinkeln 'φ  för 
en mellansand. Kornkontaktvinkeln påverkas inte av förändringar i packningsgrad då den ses 
konstant oavsett initiellt portal. Friktionsvinkeln, 'φ , ökar däremot med minskat initiellt portal 
då minskat portal innebär tätare lagring och mer låsningar mellan partiklar. Sambandet 
illustrerat i Figur 8 skiljer kvantitativt mellan olika friktionsmaterial, men kvalitativt är det 
samma (Axelsson, 1998).  
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Figur 8. Portalets inverkan på friktionsvinkeln för en sand (Axelsson, 1998). 
 
Portalets inverkan på låsning kan även beskrivas med följande exempel. Samma material med 
två olika portal testas i en triaxialapparat. Materialet packat till ett lågt initiellt portal, e0, når  
en spänningstopp under början av testet medan det löst packade materialet inte upplever 
denna spänningstopp. Spänningstoppen som det hårt packade provet genomgår härrör från 
låsning mellan partiklarna, interlocking, beroende av portalet (Lambe & Whitman 1969).  
 
För att ytterligare belysa portalets inverkan på ett material utsatt för skjuvning kan Figur 9 
användas. Figur 9a visar hur ett löst packat prov, i figuren benämnt ”loose”, och ett hårt 
packat prov, i figur benämnt ”dense”, beter sig då utsatt för skjuvning. Det hårt packade 
provet får en spänningstopp på grund av det lägre portalet, det vill säga den högre graden av 
låsning. Denna spänningstopp får inte det mindre packade provet då det inte har lika stora 
låsningseffekter som det mer packade. Figur 9b visar friktionsvinkeln framräknad vid 
maximal skjuvspänning, maxφ′ , respektive vid provets residualvärde cvφ′ . cvφ′  är friktionsvinkeln 
vid kritisk volym, jämför med ecv i kapitel 3.3 och 3.4. Värdet på friktionsvinkeln kan variera 
ganska mycket beroende på när värdet utläses. Figur 9c visar hur det mer packade provet vid 
skjuvning kontrakterar enbart initiellt för att sedan dilatera medan det löst packade provet 
kontrakterar för att hitta en tätare lagring. För att de båda proven ska nå den kritiska 
lagringen, samma för båda proven, måste detta ske. I Figur 9d ses också att oavsett initiellt 
portal, packningsgrad, kommer båda proven att nå portalet vid kritisk lagring, ecv, vid långt 
driven skjuvning. Som nämndes i kapitel 3.5 så utgörs en del av en jords skjuvmotstånd av 
dess grad av låsning. I Figur 9e ses förhållandet skjuvspänning-normalspänning mot 
skjuvtöjning plottat. För prov A där normalspänningen är låg, se Tabell 1, utgörs en väsentlig 
del av skjuvmotståndet av låsningseffekter och en mindre del av kornkontaktfriktion. Alla 
prov har samma initella portal det vill säga samma grad av låsning. Då kornkontaktfriktionen 
ökar linjärt med normalspänningen kommer således låsningseffekten ha störst inverkan på 
prov A och mindre inverkan desto högre normalspänningen blir. Därför når prov A ett högre 
värde i Figur 9e än de andra proven som utsätts för en högre normalspänning. De tre olika 
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proven i Figur 9f utsatta för olika normalspänningar beter sig olika med avseende på vertikal 
töjning när de skjuvas. Prov A utsatt för låg normalspänning dilaterar mest under 
skjuvningsförloppet. Detta på grund av att normalspänningen inte är stor nog att motstå 
materialets vilja att volymöka. Det motsatta effekten ses hos prov C som utsattes för störst 
normalspänning. Detta prov kontrakterar på grund av att den stora normalspänningen är så 
hög att provet vid skjuvning söker en fastare lagring. 
 

 
 
 
 
 

Tabell 1. Normalspänning för respektive prov i figur 9 e och f. 
 
 

 
Figur 9. Portalets inverkan för ett antal situationer (Craig, 2004). 
 
 

Prov (kurva) i figur 9e och 9f Normalspänning, N 
A Låg 
B Liggande mellan A och C 
C Hög 
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3.7 Kornformens och kornstorleksfördelningens inverkan på 
skjuvhållfasthet 
Mellan olika partikelstorlekar varierar kontaktfriktionsvinkeln, uφ , men mellan olika 
jordmaterial varierar den mycket lite. Skillnaderna i inre friktionsvinkel jordarter emellan 
beror till stor del på låsningar mellan kornen. En kantig och spetsig kornform leder logiskt sett 
till större låsningar än en rundad partikel. Tabell 2 visar den inre friktionsvinkeln för rundade 
och spetsiga korn vid lös och fast lagring. Vidare kan nämnas att kornstorleken inte har någon 
större inverkan på den inre friktionsvinkeln i termer av låsningseffekter. Som tidigare nämnts 
i kapitel 3.6 påverkar portalet låsningseffekterna och detta kan ses i Tabell 2 där den mer fast 
packade jorden har större friktionsvinkel än den löst packade (Axelsson, 1998).  
 

 
Tabell 2. Inverkan av kornform och gradering på friktionsvinkeln (Axelsson, 1998). 
 

3.8 Ödometertest 
Det vanligaste sättet för att undersöka kompressionsegenskaperna hos en jord är att utföra ett 
ödometerförsök. Kompressionsegenskaperna kan även utföras i en triaxialapparat men 
ödometerförsöket är enklare. 

 
Figur 10, Ödometerförsöksuppställning (Axelsson, 1998) 
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Vid ett kompressionsförsök i en ödometer hindras provet expandera i sidled genom att det 
omsluts av en stel ring, se Figur 10. Provet vilar på en porös filtersten och under denna finns 
en bottenplatta. Ovan provet finns en filtersten och vilande på denna finns en stel stämp, 
tryckplatta. Filterstenarna har som uppgift att dränera bort överskott av porvatten medan 
stämpen fördelar lasten. På grund av stämpen kan provet anses utsättas för en jämnt fördelad 
axiell (vertikal) tryckspänning, '

aσ . Resultatet från ödometerförsöket visar sambandet mellan 
den axiella tryckspänningen och provets vertikala hoptryckning representerad av 
kompressionstöjningen, aε . Noterbart är att provet på grund av den stela ringen kommer att 
utsättas för en ökande radiell spänning, '

rσ , i takt med att den axiella spänningen ökar. Provet 
utsätts således för ett ökande medeltryck och också för en ökande deviatorspänning i radiellt 
och axiellt led. Provet undergår såväl en volymändring på grund av det ökande medeltrycket 
som en formändring, i form av skjuvning. Då volymändringen dominerar, 0=rε  , ger 
ödometerförsöket trots detta en god uppfattning om provets kompressionsegenskaper.  

3.9 Moduler 

3.9.1 Kompressionsmodulen Mt (ödometermodulen) 
Kompressionsmodulen, Mt, för ett jordmaterial definieras som:  
 

ε
σ

d
dM t =       (ekv. 3.15) 

 
Kompressionsmodulen för jord är i regel spänningsberoende och beskrivs vanligen av 
ekvation 3.16.  
 

β

σ
σ

σ
−
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⎛
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'
'

r

a
rt mM     (ekv. 3.16) 

 
'
rσ  är ett referenstryck som vanligtvis sätts till 100kPa. Ödometermodultalet, m, och 

spänningsexponenten, β, är materialparametrar som används i sättningsberäkningar. 

3.9.2 Elasticitetsmodulen 
Kompressionsmodulen får inte förväxlas med elasticitetsmodulen, E, då denna vid 
utvärdering tillåter en radiell förändring, se Figur 11. E-modulen (ekvation 3.17) och 
kontraktionstal (ekvation 3.18) definieras som: 
 

a

a

d
d

E
ε
σ

= ,      (ekv. 3.17) 

 
ar dd ενε =      (ekv. 3.18) 
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Figur 11. Principskiss elasticitetsmodul (Särtryck ur geoteknik). 

3.10 Dagens etablerade skjuvtestmetoder 

3.10.1 Enkelt skjuvtest 
Jordprovet instängs i skjuvlådan, en i tvärsnittet rektangulär eller cirkulär metallåda, 
horisontellt delad på mitten, se Figur 12. För att tillåta ett helt eller delvis vattenmättat prov 
att fridränera placeras porösa plattor, ofta gjorda av filtersten, på toppen av provet samt 
mellan prov och skjuvlåda i botten. Metallplattor kan användas istället för de porösa 
filterstensplattorna om provet är torrt. Det enkla skjuvtestet delar i stort fördelar och nackdelar 
med det direkta skjuvtestet (Craig, 2004). 
 

 
Figur 12. Skjuvlåda (Craig, 2004). 

3.10.2 Direkt skjuvtest 
Till skillnad från den enkla skjuvapparaten, vilken har en horisontellt avdelad skjuvlåda i 
metall, har den direkta skjuvapparaten ett stålvajerarmerat gummimembran som omger 
provet. Dess väggar är flexibla vilket möjliggör en skjuvning av provet, se Figur 13 och 
Figur 15 (Axelsson, 1998).  
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Figur 13. Skjuvlåda med armerat gummimembran (Axelsson, 1998). 
 
Skjuvtestet fungerar principiellt så att en vertikal kraft appliceras före skjuvningen så önskat 
effektivtryck uppnås. Sedan ökas skjuvspänningen gradvis på det horisontella planet och  
 
skjuvlådans halvor rör sig relativt varandra. Skjuvkraften, T, mäts tillsammans med 
skjuvlådans förskjutning, ∆l. Provets kompression ∆h mäts under testet, förhållandet mellan 
∆h och provets initiella höjd h0, ∆h/h0, ger provets volymetriska töjning, εv. Skjuvtöjningen, 
eller provets vinkeländring, γ, ges av ∆l/h0 respektive arctan (∆l/h0). Ett antal skjuvtester på 
jorden utförs, varje test utsätts för ett unikt värde på den vertikala kraften. De värden som 
skjuvspänningen antar vid brott plottas mot normalspänningen för varje test. En linje anpassas 
till de plottade punkterna och skjuvparametrar såsom friktionsvinkel och kohesionsintercept 
för jorden erhålls, se Figur 14 (Axelsson, 1998). 
 
 

 
Figur 14. Utvärdering av en serie direkta skjuvtester. 



   
 

 17

3.10.2.1 Fördelar och nackdelar 
Det direkta skjuvtestets fördel är enkelheten samt att provkroppen är lättpreparerad på grund 
av sin ringa storlek och speciellt om jorden är en friktionsjord. Det mindre provet gör att 
mindre krafter måste appliceras för att nå önskad spänningsnivå. Mindre krafter ger ett 
tekniskt enklare förfarande. Det direkta skjuvtestet lider av flertalet nackdelar, varav den 
största är att dräneringsförhållandena inte helt kan kontrolleras. Endast den totala spänningen 
kan mätas, i och med att porvattentrycket inte kan bestämmas vid skjuvytan. I filterstenarna 
kan porvattentrycket dock bestämmas. Är provet torrt så sammanfaller dock den totala och 
effektiva normalspänningen i testet. Direkt skjuvtest skapar enbart en approximation till ren 
skjuvning samt att skjuvspänningen på brottplanet inte är enhetlig eftersom brottet skrider 
från kant mot provets mitt (gäller särskilt den enkla skjuvapparaten). Den area som påverkas 
av skjuv- och vertikalkrafter är inte konstant under testet vilket är negativt. I fråga om tester 
av grovkorniga material lider direkt skjuvförsök främst av storleksproblem då provkroppen 
oftast är under 10cm i diameter och har en ganska beskedlig höjd. Detta medför således att 
försök på grövre material helt måste uteslutas (Craig, 2004).  
 

 
Figur 15. En schematisk bild av den direkta skjuvapparaten (Axelsson, 1998). 

3.10.3 Triaxialtest 
Triaxialtest är det bästa testet för att testa jordars spännings- töjningsegenskaper. Det går att 
likna med ett cylindriskt kompressionstest som används för att testa mekaniska egenskaper av 
fasta material så som betong. När detta test, cylindriskt kompressionstest, genomförs på ett 
fast material appliceras dock endast en kraft i axialriktningen. På jord är detta inte möjligt då 
de flesta jordar faller sönder av gravitationen då de tas upp ur marken, därför måste även 
radiella krafter appliceras, se Figur 16. 
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Figur 16. Krafter verkande på ett jordprov i en triaxialapparat (Craig, 2004). 
 
De radiella krafterna åstadkoms genom att provet kläs in i ett gummimembran vars utsida 
trycksätts vid provtillfället av antingen en vätska eller gas. Oftast används avluftat vatten. 
Membranets funktion är inte endast att hålla provet på plats utan skiljer också vätskan från 
jordprovet. I de flesta fall hålls detta radiella tryck konstant under provtillfället och det är 
endast den axiella kraften som ökas. Denna metod kallas standardtriaxialtest. I toppen och 
botten av provet placeras en platta av porös sten. Med hjälp av en drän som förbinds till 
plattorna kan portrycket kontrolleras (Lambe & Whitman, 1969). 

 
Figur 17. En schematisk bild av triaxialapparaten (Craig, 2004). 
 
För att ta reda på en jords hållfasthetsegenskaper som den inre friktionsvinkeln, φ , och 
eventuell kohesion måste det göras ett antal tester på samma jord. Genom att förändra den 
radiella spänningen som provet utsätts för kommer den axiella spänningen som provet kan 
motstå att öka eller minska med den radiella spänningsförändringen (Craig, 2004).  
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Figur 18. Utvärdering triaxialtest (Parry, 2004). 
 
Då provet belastats till brott avläses den maximala axiella spänningen som jorden klarar att 
stå emot vid den givna radiella spänningen. I ett standardtriaxialtest, som beskrivits tidigare, 
är det således den axiella spänningen som verkar som den största huvudspänningen och den 
radiella som verkar som både den minsta huvudspänningen, σ3, och den mellersta 
huvudspänningen, σ2, eftersom de båda har samma värde. Med kännedom av dessa 
huvudspänningars storlek kan Mohrs spänningscirkel ritas in i ett normalspännings-
skjuvspännings (σ-τ) diagram. τ är (σ1-σ3)/2. Om ett antal försök på samma jord med olika  
radiella spänningar genomförs och resultaten ritas in som Mohr-cirklar i ett σ-τ diagram kan 
hållfasthetsparametrar som kohesionen och friktionsvinkeln utvärderas. Detta görs genom att 
anpassa en linje eller en kurva som tangerar de olika spänningscirklarna i diagrammet. 
Kohesionen, c, är värdet där kurvan bryter skjuvspänningsaxeln och friktionsvinkeln är 
lutningen på kurvan, se Figur 18 (Craig, 2004).  
 
3.10.3.1 Fördelar och nackdelar 
Den största fördelen med triaxialtestmetoden kontra metoden direkt skjuvtest är att både 
spänningsförhållandena och dräneringen av provet går att kontrollera. Triaxialmetoden är 
dock väsentligt dyrare att utföra och betydligt mer komplicerad (Craig, 2004). 
 
För triaxialförsök har tester på grövre fraktioner förekommit. Svårigheten för denna metod är 
de höga tryck som försöksutrustningen och dess kopplingar utsätts för vid de större 
provdiametrar som följer med grövre fraktioner. Att producera en fungerande triaxialapparat i 
stor skala som skall kunna nå de eftersträvade spänningarna blir svårt rent tekniskt 
(Yong/Townsend, 1980). 

3.11 Rasvinkeltest 
Ett enkelt och snabbt sätt att få en uppskattning av ett löst materials friktionsvinkel är att 
utföra ett så kallat rasvinkeltest. Det går till så att materialet hälls ut på en plan yta. Sedan 
formas högen till så att den får en så cirkulär bas som möjligt. Högen har sedan formen av en 
kon. Höjden och radien på konen mäts och sedan kan en rasvinkel beräknas med hjälp av 
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några enkla trigonometriska samband. Ett rasvinkeltest överskattar värdet med cirka 10%, de 
värden som presenteras i resultatkapitlet är således justerade enligt detta (Knutsson, muntlig 
information). 

3.12 Storskaliga skjuvapparater 
På statens geotekniska institut (SGI) har en storskalig skjuvapparat funnits (Knutsson, muntlig 
information). Trots eftersökningar har inga publikationer där apparaten använts hittats. Det 
direkta skjuvtestet i större skala har däremot realiserats och dokumenterats år 2000 vid LTU i 
form av en storskalig multiapparat. Denna skulle testa gummiklipp och dess kompression, 
densitet, permeabilitet och skjuvhållfasthet (Westerberg, 2001). Den storskaliga 
skjuvapparaten kan även hantera grovkorniga material samt krossmaterial, på grund av dess 
64 cm stora provkroppsdiameter. Därav bör denna stora skjuvapparat kunna hjälpa till att 
besvara de frågor angående grovkorniga material som de konventionella testapparaterna, på 
grund av deras ringa storlek, ej kunnat behandla.  
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4. Laboratorieförsök 

4.1 Laboratorieutrustning 

4.1.1 Historia 
Skjuvapparaten som användes under laboratorieförsöken är en apparat som bygger på samma 
princip som de skjuvapparater som används för att testa jords hållfasthetsegenskaper idag. 
Den enda direkta skillnaden är dess storlek. Apparaten togs fram av Luleå tekniska universitet 
för att i första hand testa hållfasthetsegenskaper hos nedklippta bildäck och har sedermera 
även använts för att testa malmpellets mekaniska egenskaper (Gustafsson et al, 2007). 
Apparaten fungerade men resultaten vid testandet av gummiklipp var svåra att tolka till följd 
av att materialet i partiklarna var elastiskt.  
 
Som nämndes i kapitel 1.1 används de nuvarande småskaliga skjuvapparater för att undersöka 
de mekaniska egenskaperna på de finkorniga delarna av ett grovkornigt material. 
Gigaskjuvapparaten har möjligheten att behandla jordar innehållande stora fraktioner utan att 
först sortera bort stora fraktioner. 

4.1.2 Försöksuppställning 
Försöksuppställningen i sin helhet kan ses i Figur 19 och de ingående delarna är markerade 
med siffror. Dessa siffror hänvisas till i texten. Toppstämpeln (2) pressas nedåt med hjälp av 
en på rigg vertikalt monterad lastcell (1). För att förhindra en snedbelastning finns ett lager (6) 
mellan toppstämpel och lastcell.  Materialprovet hålls på plats av ett 21mm tjockt 
gummimembran (3) som är förstärkt av en invulkaniserad stålvajer vars diameter är 4mm. 
Bottenstämpeln (4) vilar på en släde med underliggande metallcylindrar (9) vilka gör att den 
rullar lätt mot underlaget. Släden förs i skjuvriktningen av ytterligare en lastcell (5) som sitter 
fastmonterad i horisontalled på betonggolvet. Denna lastcell åstadkommer bottenstämpelns 
horisontella förflyttning och därmed skjuvspänningen i provkroppen. Lastcellen har en 
räckvidd på 150mm i båda riktningarna. Lastkolvarnas förflyttning och de krafter 
provkroppen utsätts för registreras kontinuerligt. För att provet ej ska glida mot stämparna har 
dessa försetts med vinkelräta metallstänger, 15 och 65mm långa i botten respektive toppen. 
Detta skall öka friktionen mellan prov och stämp och få provet att skjuva mellan botten- och 
toppstämpel, se bilaga 4. Inför den sista försöksserien hade stängerna i toppen tagits bort av 
Complab då detta krävdes i ett test utanför detta examensarbete. Kvar fanns ett antal kammar 
som bedömdes skapa nog med friktion för att glidning ej skulle uppstå. Släden och den undre 
stämpeln hålls på plats av två skenor, i-balkar, som löper i skjuvriktningen. För att hålla 
membranet på plats användes spännband (7) i topp och botten av membranet. Dessa 
spännband byttes sedermera ut till stålvajrar för bättre fasthållande effekt.  
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Figur 19. Försöksuppställning: Vertikal lastcell 100ton (1), Toppstämpel (2), Stålvajerarmerat gummimembran 
(3), Bottenstämpel/släde (4), Horisontell lastcell 100ton (5), Lager (6), Spännband (7), Måttband för 
omkretsmätning (8), Rullager (9), Stödbalkar (10). 

4.1.3 Inför studien 
På apparaturen har givare monterats för att insamla data om deformationer i vertikal och 
horisontalled samt vinkeländringar i topp och bottenstämpel. De krafter som påförs av 
lastcellerna och deras förflyttning mäts kontinuerligt under testerna. Provets 
omkretsförändring mäts med tre stycken måttband (8) monterade på provkroppen. De tre 
måttbanden har monterats 15, 30 och 45cm från provbotten. Omkretsmätningarna som 
genomfördes under kompressionstesterna gjordes för att kunna få en uppskattning om den 
rådande radiella töjningen. För att underlätta membranets montering och för att förhindra att 
membranet skall hasa nedåt under testerna har tre metallklackar svetsats på bottenstämpeln på 
vilka membranet vilar, se Figur 20. 
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Figur 20. Metallklack för att förhindra rörelse mellan membran och bottenstämp inringad tv. Förstoring th. 

4.1.4 Framtida förbättringar 
Hanteringen runt själva testerna är omständlig samt arbetskrävande och bör därför förbättras. 
Detta gäller särskilt om testmetoden ska få en vidare spridning. Materialhanteringen måste 
effektiviseras på så sätt att det blir smidigare att fylla och tömma provkroppen. En anordning 
bör installeras som gör det möjligt att tippa ur materialet efter avslutat test eller kan dubbel 
uppsättning av släde och membran underlätta processen. På så sätt skulle ledtiden mellan 
försöken minskas. 
 
I nuvarande form rullar släden på underliggande metallcylindrar och hindras bara i rörelse i 
vertikalled genom I-balkarna, se Figur 19. Under vissa av testerna har en marginell 
sidoförlyttning av släden ägt rum, med följden att utrustningen måste justeras inför nästa test. 
För att undvika dessa justeringar, av den tunga utrustningen som har väger över 500kg, skulle 
släden kunna rulla på styrskenor, likt tågräls. Detta för att förhindra någon som helst 
förskjutning i ej önskvärda riktningar. Denna förbättring skulle vara både tids och 
resursbesparande.   
 
Vid mycket kompressibla material kan vinkeln i toppstämpeln påverka testet resultat då den 
är fäst i en arm och inte längre håller toppstämpeln horisontellt, se Figur 21. För att justera 
för detta måste i dagsläget en travers användas. Skulle armen istället fästas på höj och sänkbar 
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rigg underlättas justeringar av detta slag. Många av de ovan nämnda förbättringsförslagen har 
framarbetats i samarbete med forskningsingenjör Ulf Stenman.  

 
Figur 21. Schematisk figur som illustrerar problemet vid högkompressibla material. 

4.1.5 Utförandetider 
Skjuvning för fem olika normalspänningar, en serie, i studiens inledande skede tog ungefär 2-
3 arbetsdagar. Detta var en inkörningsperiod med många små justeringar vilket var 
tidsödande. När de sista serierna i studien genomfördes var tidsåtgången endast en dag per 
serie. Ett försök tar ungefär 1,5h. Försökstiden skulle ytterligare kunna minskas om någon 
eller några av de presenterade förbättringsförslagen genomfördes.  

4.2 Material 
I varje serie testades ett nytt material. De olika serierna benämns på följande sätt. Serie 1 
behandlar singelballast, serie 2 krossmaterial LKAB, serie 3 blandjord från E.ON. För varje 
prov byts provkroppen ut. Prov 1 representerar ett löst packat prov. Prov 2 ett fast packat 
prov, se Tabell 3. Till exempel, Serie 2 prov 2, krossmaterial från LKAB packad provkropp.  
 
Material Serie Prov Packat 
Singelballast 1 1 Nej 
Krossmaterial LKAB 2 1 Nej 
    2 Ja  
Blandjord EON 3 1 Nej 
    2 Ja  

Tabell 3.  Översikt material, serier och prov. 

4.2.1 16-32mm singelballast 
I den första serien användes en närapå ensgraderad singelballast. Materialet skottades ned i 
provkroppen utan att blandas om. På grund av materialets ensgradering ansågs ingen 
omblandning nödvändig. Materialet är grått till färgen och formen är naturligt rundad, se 
Figur 22. Materialet fanns i Complabs ägo.  
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Figur 22. Singelmaterial, 16-32mm, testad i serie 1. 

4.2.2 0-30mm krossmaterial LKAB 
Materialet, se Figur 23, som användes till serie 2 var ett krossmaterial med beteckning 0-
30mm och levererades i oljefat. Materialet var mörkt, nästan svart, och hade i brottytor en röd 
till laxrosa ton vilket kan tyda på innehåll av hematit och kalifältspat. Krossmaterialets 
kompaktdensitet bestämdes till 2,82t/m3. I Figur 24 ses materialets kornfördelningskurva. 
Krossmaterialet har ett d50-värde på cirka 4mm. Materialet insamlades av LKAB på olika 
tidpunkter under samma dag enligt den märkning som fanns på oljefaten då de levererades. 
Tidsspannet för materialinsamlingen var mellan klockslagen 0605 och 1300 den 17e april 
2008. Utifrån graderingskoefficienten, se ekvation 4.1, som beskriver förhållandet mellan 
korndiametern vid 60 viktprocent och vid 10 viktprocent kan materialet benämnas 
månggraderat, se Tabell 4.  
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Benämning Graderingstal, Cu 
Ensgraderad <5 
Mellangraderad 5-15 
Månggraderad >15 

Tabell 4. Indelning efter kornsgradering (Axelsson, 1998) 
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Figur 23. Krossmaterial från LKAB testad i serie 2. 
 
 

 
Figur 24. Kornfördelningskurva krossmaterial 
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4.2.3 0-150mm blandjord E.ON 
Materialet är ett dammbyggnadsmaterial och insamlades vid Edensforsen. Materialet från 
Edensforsen anlände i ett antal trälådor. Materialproverna blandades inte om ytterligare innan 
det lastades ned i provkroppen. Den blandning som materialet undergick vid ilastning ansågs 
tillräcklig för att inga skiktningar i materialet skulle förekomma. Materialet har ett typiskt 
blandjordsutseende, se Figur 25, och är brunt till grått i färgen. Blandjordens kompaktdensitet 
bestämdes till 2,75t/m3. Materialets kornfördelningskurva visar på ett d50-värde på 5-6mm. 17 
viktprocent av materialet är över 63mm. Utifrån graderingskoefficienten kan materialet 
benämnas månggraderat, se ekvation 4.2 och Tabell 4 i kapitel 4.2.2.  
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Figur 25. Blandjord E.ON testad i serie 3. 
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Figur 26. Kornfördelningskurva för blandjorden. 

4.3 Utförande 
Kompressionstester genomfördes som ett kompressionstest med förhindrad sidoutvidgning. 
Syftet var att bestämma kompressionsmodulen. Last lades på i steg med samtidig mätning av 
vertikalkompression. Skjuvtester genomfördes som skjuvtester i en direkt skjuvapparat fast i 
större skala. Bottenstämpeln utsätts för den skjuvande rörelsen. Syftet med testerna var att 
bestämma materialens friktionsvinkel.  

4.3.1 Serie 1, 16-32mm Singelballast 
I serien utfördes två olika typer av tester, ett kompressionstest och fem skjuvtester. 
Skjuvtesterna utfördes under 50-300kPa normalspänning, se Tabell 5. 
 
SERIE 1 
Skjuvtest σn [kPa] 
1 50 
2 100 
3 150 
4 200 
5 300 

Tabell 5. Skjuvförsök vid respektive normalspänning serie 1. 
 
4.3.1.1 Prov 1, Kompressionstest 
Jordmaterialet vägdes innan det hälldes ned i provkroppen. Denna fylldes på tills mängden 
material nått den förutbestämda provhöjden 0,6m. Materialets medeldensitet beräknades 
sedan för hela provkroppen. Måttagningarna utfördes med måttstock, noggrannhet 1mm.  
Provet kompakterades genom vertikal pålastning utan skjuvning upp till en normalspänning 
på 631kPa vilket motsvarade 200kN last. Lasten påfördes i en hastighet av 0,22kN/s i steg om 
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40kN, det vill säga 40kN per tre minuter. Se försöksprogram, bilaga 2. Efter varje ökning på 
40kN mättes membranets utbuktning, omkretsändring, i tre punkter. För att förhindra att 
material trängde ned genom gallret i bottenstämpeln lades en geotextil som skydd. 
 
4.3.1.2 Skjuvtest 
I samråd med tekniker Ulf Stenman användes endast en provkropp till skjuvtest 1 och 
skjuvtest 2. Detta på grund av att materialet ej förväntades genomgå någon större krossning 
vid skjuvning på grund av sin runda natur. Då provet fjädrade tillbaka i princip helt, 1mm 
plastisk deformation, enligt längdmätare på toppstämpel överensstämde densiteten med 
skjuvtest 1. Efter de två första skjuvtesterna av fem, se Tabell 5, undersöktes provkroppen. 
Efter undersökningen användes samma provkropp till skjuvtest 3, 4 och 5 då materialet 
ansågs vara i princip oförändrat i fråga om krossning. Även under skjuvtesterna mättes 
membranets utbuktning med de tidigare nämnda måttbanden. Efter genomförda försök 
lastades provkroppens material ut med en normalstor trädgårdsspade, se Figur 27. Detta var 
en arbetskrävande process och därför byttes den fullstora spaden ut mot en mindre lavinspade.  
 

 
Figur 27.  Urlastning av provkropp med den sedermera utbytta trädgårdsspaden. 

4.3.2 Serie 2, 0-30mm Krossmaterial LKAB 
Två delserier testades, löst och packat material. Kompressionstest och skjuvförsök utfördes på 
både löst och packat material, se Tabell 6. 
 
SERIE 2 (gäller även för SERIE 3) 
Prov 1 Skjuvtest σn [kPa] Prov 2 Skjuvtest σn [kPa]
Ej packat 1 50 Packat 1 50 
 (löst) 2 100   2 100 
  3 200   3 200 
  4 300   4 300 
  5 500   5 500 

Tabell 6. Skjuvförsök vid respektive normalspänning serie 2 
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4.3.2.1 Kompressionstest 
Inför det vertikala kompressionstestet skyfflades materialet direkt ned i provkroppen. Under 
påfyllningen av provmaterialet sågs en skiktning i fraktion i oljefatet. Grövre material högre 
upp i oljefatet och finare material längre ned. Den omblandning av materialet som skedde vid 
provkroppens påfyllning, direkt från oljefat, ansågs vara tillräcklig för kompressionstestet. 
För att eliminera alla tvivel om materialets omblandning tillverkades en blandningsstation 
inför skjuvtesterna. Blandningsstationen bestående av en lastpall med plywoodbotten och två 
gavellådor kläddes med geotextil och plastduk. Här kunde materialet blandas för att helt 
utesluta en skiktning i fraktion innan det fylldes i provkroppen. 
 
Kompressionstestet för krossmaterialet genomfördes i övrigt som vertikalkompressionstestet 
för singelballasten i serie 1. Membranets utbuktning uppmättes på samma sätt som tidigare. 
Den vertikala deformationen uppmättes efter slutfört laststeg. Då materialets sättning och 
packning ansågs ringa, samt för att spara tid då materialhanteringen är tidskrävande, användes 
samma material till de efterföljande skjuvtesterna. 
 
4.3.2.2 Prov 1, Skjuvtest 
Provet skjuvades vid fem normalspänningar, se Tabell 6. Mellan de olika normalspänningarna 
lastades provet av och bottenstämpeln återfördes till sitt ursprungsläge. Membranets 
utbuktning mättes på samma sätt som tidigare. Även i detta fall användes samma prov som 
tidigare vertikalbelastats i samråd med forskningsingenjör Ulf Stenman. Efter testernas 
genomförande lastades materialet ur med en lavinspade vilken var betydligt bättre lämpad för 
uppgiften än den trädgårdsspade som användes för singelballasten. 
 
4.3.2.3 Prov 2, Skjuvtest 
Lager av material av höjden 10cm ifördes och packades med en specialtillverkad handhållen 
packningsutrustning, en tryckluftsbila med en stålstamp fastsatt. Se Figur 28. Medeldensitet 
bestämdes sedan som tidigare beskrivits.  
 

 
Figur 28. Packningsutrustning. OBS! Heavy duty. 
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4.3.3 Serie 3, 0-150mm Blandjord E.ON 
Skjuvtesterna för blandjorden serie 3, följde samma mönster som för krossmaterialet serie 2, 
se Tabell 5. 
 
4.3.3.1 Prov 1, Skjuvtest 
Provet utsattes för normalspänningen och skjuvades. Inget vertikalkompressionstest utfördes 
på detta prov. Likt de andra serierna användes samma provkropp till alla olika skjuvförsöken. 
I övrigt utfördes skjuvtesterna på krossmaterialet löst packat prov som för 
singelballastmaterialet löst packat prov.  
 
4.3.3.2 Prov 2 Skjuvtest 
Skjuvtest för krossmaterialet fast packat prov utfördes på samma sätt som för serie 2 fast 
packat material. 

4.3.4 Pyknometertest 
För att bestämma materialets portal och porositet måste materialets kompaktdensitet 
bestämmas. Ett pyknometertest utfördes därför. Det första steget var att väga pyknometern 
och dess glaslock. Sedan kokades destillerat vatten för att eliminera luftbubblor i detta. 
Vattnet fick svalna till en förutbestämd temperatur, i detta fallet 30°C. Pyknometern fylldes 
sedan med det avsvalnade destillerade vattnet. Glaslocket användes för att stryka av 
överflödigt vatten från toppen på pyknometern som även torkades utvändigt med papper. Den 
vattenfyllda pyknometern vägdes in, vatten tömdes till pyknometerns halva volym och det på 
förhand vägda materialet ifördes. Pyknometern fylldes sedan med avsvalnat kokat destillerat 
vatten. Vattnet som ifylldes hade samma temperatur som det tidigare vägda vattnet, detta 
eftersom vattens densitet varierar med temperaturen. Den med vatten och material fyllda 
pyknometern och dess glaslock vägdes sedan in. Vattnets densitet vid 30°C togs fram. Sedan 
kunde kompaktdensiteten bestämmas (Pusch, 1973). 
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5. Resultat 

5.1 Allmänt 
De samband som kom ut av att bara plotta obehandlad rådata behövde justeras. 
Skjuvningssekvensen startade mestadels vid en negativ/positiv vinkel och ofta vid ett negativt 
värde på skjuvspänningen. När normalspänningen applicerades på provkroppen, trots att den 
ställts in så rakt som möjligt, skapades en mothållande kraft i skjuvlastcellen vilket gav 
upphov till den negativa spänningen. Anledningen till att vinkeln inte var noll från början 
berodde på att längdmätarna som angav den horisontella förskjutningen ej nollställts vid rätt 
läge innan skjuvstart. Därför utgick kurvorna i τ-γ diagrammen ej från origo och därmed var 
de svåra att jämföra med varandra. Justeringen av vinkeln, som endast härrörde från att 
utrustningen ej nollställt i rätt läge, var således ganska självklar.  
 
Däremot kan justeringen av skjuvspänningen anses mer kontroversiell då det innebär att 
författarna tillgodoräknar sig en avlastningssekvens i skjuvningssekvensen som positiv. 
Beslut har ändå tagits att göra denna justering. Då provets vinkeländring initierats vid en 
negativ skjuvspänning ses det negativa värdet som det nya nolläget och därför kan den 
negativa spänningen räknas med som positiv, se Figur 29. Detta är en tolkning som 
författarna valt att göra och samtliga resultat som presenterats har behandlats på detta sätt.  
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Figur 29. Principfigur över justering för initiellt negativa skjuvspänningsvärden. 
 
För att analysera resultaten och utvärdera materialens skjuvhållfasthetsparametrar har Mohr-
Coulombs brottteori använts. Detta linjära samband visar sig som en trendlinje i till exempel 
Figur 52. I och med att denna linjära modell använts i rapporten har materialen till synes 
kohesionsintercept, även om det handlar om en ren friktionsjord. Det verkliga förhållandet 
som råder är dock inte linjärt då skjuvspänningskurvan för en ren friktionsjord skall gå 
igenom origo och därmed inte besitta någon kohesion. Författarna anser dock att det  
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linjära sambandet återspeglar verkligheten bra inom det representerade spänningsintervallet 
50-300kPa i serie 1 och 50-500kPa i serie 2 och 3. 

5.1.1 Justeringar för membran och toppstämpel  
Hur det 21mm tjocka gummimembranet påverkade skjuvtesterna undersöktes genom att ett 
skjuvtest av endast membranet genomfördes. För att hindra att membranet kollapsade under 
skjuvtestet stagades det upp med skumplast. Membranet skjuvades under noll (0kPa) 
normalspänning. Toppstämpeln hölls uppe av en travers för att dess egenvikt inte skulle 
påverka skjuvtestet av membranet. Alla materials skjuvspänningsvärden subtraherades sedan 
med värden från membranets skjuvspänningsförsök, då membranet i sig hade ett motstånd 
mot skjuvning. Då resultatet för membrantestet gav en rät linje på skjuvspänningsökningen i 
förhållande till vinkeländringen, se Figur 30 ”Membrantest”, så blir kurvornas svaga 
avböjning förstärkt efter att membranets skjuvhållfasthet subtraherats. Jämför med Figur 30 
S3P1 200kPa och den med membrantestet subtraherade S3P1 200 kPa reducerad. 
Toppstämpeln vägdes för att bestämma det normalspänningstillskott som uppkom på grund av 
stämpelns egentyngd. En justering av normalspänningen på grund av toppstämpelns 
egentyngd utfördes. Utseendet på kurvorna ändrades något efter att hänsyn till membranets 
styvhet tagits. De flesta resultaten visade inte på någon skjuvspänningstopp under 
skjuvtesterna innan subtraktionen av membranfriktionen utan enbart en avplaning av kurvan. 
Efter justering för membranet visade flera av kurvorna upp ett globalt maximum under 
skjuvningsförloppet. I Figur 30 visas dels det uppmätta sambandet mellan skjuvspänning och 
vinkeländring och dels det som använts i den efterföljande analysen. Det senare är korrigerat 
för motståndet i membranet. 
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Figur 30. Skjuvspänning mot vinkeländring. Membrantest. 

5.2 Serie 1, 16-32mm Singelballast 

5.2.1 Prov 1, Kompressionstest 
Figur 31 visar den vertikala deformationen som provet uppvisade under både pålastning och 
avlastning. Kurvans trappstegsform härrör från att spänningsökningen i provkroppen skedde i 
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fem steg om 124kPa, per tre minuter, tills det att normalspänningen uppnådde just över 
600kPa. Anledningen till att pålastningen skedde i sekvenser var att de måttband som mäter  
 
provets radiella deformation lättare skulle kunna avläsas exakt vid de olika 
spänningsnivåerna. Ur diagrammet kan den maximalt uppmätta deformationen utläsas till ca 
14 mm. Den totala deformationen under testet var 14mm och provets hävning vid avlastning 
var 9mm. Den elastiska och plastiska deformationen var således 9mm respektive 5mm. 
Provets medeldensitet bestämdes före belastning till 1,62ton/m3 och efter belastning till 
1,63ton/m3 (se Bilaga 3). 

 
Figur 31. Vertikal deformation mot tid. Serie 1 prov 1. Kompression ses som positivt i diagrammet. 
 
 
Figur 32 visar att den vertikala deformationen har ett närmast linjärt samband med 
lastökningen. 

 
Figur 32. Vertikal deformation mot normalkraft. Serie 1 prov 1. Kompression ses som positivt i diagrammet.  
 
I Tabell 7 redovisas kompressionsmodulen, tM  utvärderad enligt ekvation 3.15 som funktion 
av den axiella spänningen och den axiella deformationen. Kompressionsmodulen togs fram 
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för varje belastningssteg, se Figur 31 och utvärderades som en medelmodul för varje 
belastningssteg. Axialspänningen provet utsattes för ses i Tabell 6 kolumn 2. I kolumn 3 ses 
”Delta a” vilket beskriver provets axiella deformation, ”Delta r” visar provets ökning av radie, 
se principfiguren som visar beteckningarna, Figur 33. I Tabell 6 kolumn 4 visas förhållandet 
mellan den radiella och axiella deformationen.  
 

 
 
Figur 33. Schematisk förklarande bild över den axiella och radiella deformationen. OBS! Ej skalenlig.  
 

 S1P1 
Axiell spänning 
[kPa] 

Delta a 
[mm] 

Delta r 
[mm] 

dr/da  
[%]  

Kompressionsmodul, Mt  
[MPa] 

Steg 1 124,34 3,57 0,00 0,00 18,11 
Steg 2 248,68 5,84 0,00 0,00 28,29 
Steg 3 373,02 7,98 0,48 5,98 29,87 
Steg 4 497,36 10,47 0,32 3,04 25,57 
Steg 5 621,70 13,82 0,80 5,76 18,91 

Tabell 7. Översikt kompressionstest singelballast  

5.2.2 Prov 1, Skjuvtest 
I Figur 34 visas skjuvspänningen mot vinkeländring för de fem olika normalspänningarna. 
Som väntat uppkommer en större skjuvspänning desto större normalspänning provkroppen 
utsätts för. För kurvan svarande mot 50kPa normalspänning kan en svag spänningstopp 
(maxvärde) ses vid cirka 0,15 radianer, för övriga kurvor ses enbart utplaning mot ett 
förmodat maxvärde vid stor vinkeländring. För att kunna utvärdera skjuvtestet antas 
brottspänningen, enligt svensk standard SS 02 71 27 (1991), till den spänning som råder då 
provkroppen skjuvats till en vinkel av 0,15 radianer. Ur Figur 34 kan skjuvspänningen som 
råder vid den valda deformationsvinkeln 0,15 radianer bestämmas. De bestämda värdena 
finns redovisade tillsammans med den för stunden rådande normalspänningen i  
Tabell 8. Anledningen till att normalspänningsvärdena skiljer sig från de planerade värdena 
givna i försöksplaneringen beror på labbutrustningen samt de justeringar nämnda i kapitel 
5.1.1. 
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Figur 34. Skjuvspänning mot vinkeländring. Serie 1 prov 1. 
 

 

Tabell 8. Skjuvspänning och motsvarande normalspänning vid 0,15rad. Värden i kPa. Serie 1 prov 1. 
 
Figur 35 visar hur provets höjd varierar med vinkeländringen för serie 1 prov 1. Kompression 
ses som positiv i figuren. För normalspänningarna 100, 150, 200 och 300kPa beter sig 
materialet initiellt kontraktant för att vid 0,1-0,15 radianers vinkeländring nå maxvärden på 
deformationen. Deformationens maxvärde varierar mellan 5-11millimeter för de olika 
skjuvtesterna. Efter dessa maxvärden dilaterar materialet för dessa normalspänningar. När 
provet nått en vinkeländring av ca 0,22radianer ses en utplaning av dilationen mot kritisk 
lagring. För provet med 50kPa normalspänning ses endast en minimal kontraktion innan 
provet vid ca 0,2radianers vinkeländring börjar dilatera. Vid 0,15 radianers vinkeländring har 
provkroppen ökat cirka 7mm i höjd. Även för detta prov ses en utplaning av dilationen mot 
skjuvtestets slut med ett värde på ca 11mm. 

Normalspänning vid 0,15rad Skjuvspänning vid 0,15rad 
60,53 27,82 
110,06 56,09 
160,33 66,61 
207,00 116,21 
306,68 156,53 
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Figur 35. Vertikal deformation mot vinkeländring. Serie 1 prov 1. Kompression ses som positivt i diagrammet. 

5.3 Serie 2, 0-30mm Krossmaterial LKAB  

5.3.1 Kompressionstest 
I Figur 36 till och med Figur 39 visas resultaten från kompressionstesterna för serie 2. 
Kurvornas trappstegsform härrör som tidigare beskrivits från belastningsstegen. Belastningen 
som proven utsattes för var cirka 600kPa. Vidare kan ses att tiden för pålastning och 
avlastning för det löst packade provet, S2P1, är betydligt längre än för det packade provet, 
S2P2. Detta på grund av att pålastningshastigheten var olika för proven.  
 
5.3.1.1 Ej packat prov, Prov 1 
För det löst packade provet ses en högre kompression än för det packade provet. Det lösa 
provet har en maxdeformation på 52,4mm, plastisk deformation på 40,9mm och en elastisk 
deformation på 11,5mm. Den elastiska deformationen är skillnaden mellan den maximala och 
den plastiska. Före belastning bestämdes medeldensiteten till 1,59t/m3 och efter belastning till 
1,70t/m3, se Bilaga 3.  
 
I Tabell 9 redovisas kompressionsmodulen, tM  som funktion av den axiella spänningen och 
den axiella deformationen. Kompressionsmodulen togs fram som en medelmodul enligt 
ekvation 3.15 för varje belastningssteg. Belastningsstegen ses som trappstegen i Figur 36. 
Axialspänningen provet utsattes för ses i Tabell 9 kolumn 2 och i kolumn 3 ses ”Delta a” 
vilket beskriver provets axiella deformation. ”Delta r” visar provets radiella deformation och i 
kolumn 4 visas förhållandet mellan den radiella och axiella deformationen. Se Figur 33 för 
förklaring av ”Delta a” och ”Delta r”. I Figur 37 ses den vertikala deformationen plottad mot 
normalkraften. Deformationen ökar med ökande spänning men ökningstakten avtar 
successivt. Detta medför att materialet är spänningshårdnande.  
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Figur 36. Vertikal deformation mot tid. Serie 2 prov 1. Kompression ses som positivt i diagrammet. 
 
 

 S1P1 
Axiell spänning 
[kPa] 

Delta a 
[mm] 

Delta r 
[mm] 

dr/da 
[%]  

Kompressionsmodul, Mt 
[MPa] 

Steg 1 124,34 18,72 0,80 4,25 3,45 
Steg 2 248,68 31,23 0,32 1,02 4,98 
Steg 3 373,02 40,40 0,16 0,39 6,63 
Steg 4 497,36 47,70 0,32 0,67 8,17 
Steg 5 593,72 52,40 0,48 0,91 12,49 

Tabell 9. Översikt kompressionstest LKAB krossmaterial ej packat 
 
      

 
Figur 37. Vertikal deformation mot normalkraft. Kompression ses som positivt i diagrammet. 
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5.3.1.2 Packat prov, Prov 2 
För det packade provet ses en betydligt mindre maxdeformation på 25,4mm än för det ej 
packade provet 52,4mm, jämför med Figur 31. Det packade provets plastiska deformation är 
20,1mm och den elastiska således 5,3mm. Det packade  
 
provets medeldensitet före belastning bestämdes till 1,88t/m3 och efter belastning till 
1,95t/m3, se Bilaga 3.  
 
I Tabell 10 ses kompressionsmodulen, tM  som funktion av den axiella spänningen och den 
axiella deformationen. Kompressionsmodulen framräknades som en medelmodul per 
belastningssteg. Belastningsstegen presenteras i Figur 38. Axialspänningen provet utsattes för 
ses i Tabell 10 kolumn 2 och i kolumn 3 ses ”Delta a” respektive ”Delta r” som beskriver den 
axiella deformationen den radiella deformationen. I kolumn 4 visas förhållandet mellan den 
radiella och axiella deformationen. I Figur 39 visas den vertikala deformationen mot 
normalkraften, belastningsstegen för utvärdering av kompressionsmodulen är inritade.  

 
Figur 38. Vertikal deformation mot tid. Serie 2 prov 2. Kompression ses som positivt i diagrammet. 
 
 

 S2P2 
Axiell spänning 
[kPa] 

Delta a 
[mm] 

Delta r 
[mm] 

dr/da 
[%]  

Kompressionsmodul, Mt 
[MPa] 

Steg 1 107,86 6,23 0,16 2,55 9,00 
Steg 2 157,60 8,80 0,16 1,81 9,94 
Steg 3 201,74 10,97 0,16 1,45 10,40 
Steg 4 297,17 15,45 0,16 1,03 10,84 
Steg 5 493,63 22,55 0,48 2,12 13,96 
Steg 6 592,79 25,37 0,32 1,25 17,49 

Tabell 10. Översikt kompressionstest LKAB krossmaterial ej packat 
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Figur 39. Vertikal deformation mot normalkraft. Serie 2 prov 2. Kompression ses som positivt i diagrammet. 

5.3.2 Prov 1, Skjuvtest 
I Figur 40 redovisas skjuvspänningen svarande mot de fem olika normalspänningarna, 50, 
100, 200, 300 och 500kPa (enligt försöksplaneringen) plottade mot vinkeländringen. Ingen av 
kurvorna uppvisar något tydligt brott inom skjuvtestets maximala vinkeländring. 
Brottspänningen avläses enligt svensk standard. Bara ett av testerna uppvisar något avvikande 
beteende, skjuvning vid normalspänning 500kPa, där ett tydligt spänningsfall vid 0,18 
radianer kan ses. Detta är inte ett materialbrott eftersom kurvan återtar sin form efter 
spänningsfallet. Förklaringen är att släden som bottenstämpeln vilar på rullade över en 
ojämnhet i underlaget. Tabell 11 presenterar värden på normalspänningar och 
skjuvspänningar avlästa vid 0,15 radianer i Figur 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11. Skjuvspänning och motsvarande normalspänning vid 0,15rad. Värden i kPa. Serie 2 prov 1. 

Normalspänning vid 0,15rad Skjuvspänning vid 0,15rad 
60,78 36,90 
111,24 53,26 
207,19 97,34 
306,99 143,21 
505,47 206,58 
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Figur 40. Skjuvspänning mot vikeländring. Serie 2 prov 1. 
 
Figur 41 visar en sammanställning av den vertikala deformationen för de olika skjuvtesterna. 
För normalspänningarna 50kPa, 100kPa och 200kPa ses ett initiellt kontraktant beteende för 
att nå en maximal deformation och sedan dilatera till försökets slut. För normalspänningen 
300kPa kontrakterar materialet för att sedan nå ett maxvärde vid 0,15 och innan försökets slut 
knappt dilatera något. För kurvan motsvarande skjuvtestet vid 500kPa ses en topp i 
kompression vid 0,18radianer, denna härrör från samma källa som spänningsfallet beskrivet i 
Figur 40 och visar inte något materialbrott.  
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Figur 41. Vertikal deformation mot vinkeländring. Serie 2 prov 1. Kompression ses som positivt i diagrammet. 

5.3.3 Prov 2, Skjuvtest  
Likt Figur 34 och Figur 40 tycks Figur 42 följa samma mönster med nästan enbart 
utplanande kurvor. Proven med 50kPa och 100kPa normalspänning ligger dock förvånansvärt 
nära varandra. Provet med 200kPa normalspänning svänger väldigt mycket i början av 
skjuvningsförloppet vilket syns som små taggar på den gröna kurvan i diagrammet. Detta 
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beror på ovanligt stora svängningar i hydrauliken till lastcellen som skapar skjuvkraften. 
Detta gick dock att justera vilket också ses i diagrammet då taggarna avtar efter ca 0,4  
 
radianers vinkeländring. Provet med normalspänning 500kPa har två klara 
skjuvspänningsdropp, ett mindre vid 0,13 och ett större vid 0,27 radianers vinkeländring. 
Kurvorna svarande mot normalspänningarna 50 och 200kPa når ett maxvärde och böjer av 
inom skjuvtestets ramar. Inget av proven når ett maxvärde innan 0,15 radianer. Därför 
analyseras som tidigare testerna vid 0,15 radianers vinkeländring. Skjuv- och 
normalspänningar för de olika kurvorna avlästa vid 0,15 radianers vinkeländring redovisas i 
Tabell 12. 
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Figur 42. Skjuvspänning mot vinkeländring. Serie 2 prov 2. Kompression ses som positivt i diagrammet. 
 
Normalspänning vid 0,15rad Skjuvspänning vid 0,15rad 
61,19 52,91 
111,37 52,48 
209,24 111,68 
306,80 160,04 
505,04 214,76 

Tabell 12. Skjuvspänning och motsvarande normalspänning vid 0,15rad. Värden i kPa. Serie 2 prov 2. 
 
Även i Figur 43 uppvisar alla fall, utom för normalspänningsfallet 50kPa, till en början klar 
och tydlig kompression som sedan övergår i dilatans. För fallet med 50kPa dilaterar materialet 
direkt. Detta beror på att materialet är så hårt packat att normalspänningen 50kPa inte är hög 
nog för att hindra partiklarna från att dilatera ens i början av skjuvningsförloppet. Det hopp i 
kurvan med 500kPa normalspänning härrör från hoppet i Figur 42.  
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Figur 43. Vertikal deformation mot vinkeländring. Serie 2 prov 2. Kompression ses som positivt i diagrammet. 

5.4 Serie 3, 0-150mm Blandjord E.ON  

5.4.1 Prov 1, Skjuvtest 
I Figur 44 visas skjuvningsförloppet för det blandjordiga dammbyggnadsmaterialet. I detta 
prov var jorden löst packad. Till skillnad från de föregående serierna visar kurvorna svarande 
mot 300 och 500kPa normalspänning en klarare avböjning mot slutet av skjuvförloppet. 
Provet för 500kPa normalspänning når ett maxvärde på 251,8kPa vid cirka 0,21 radianers 
vinkeländring. Vid utvärdering används dock svensk standard för att jämföra och utvärdera 
resultaten då endast 500kPa når ett globalt maxvärde. Gapet mellan kurvorna för 200 och 
300kPa normalspänning i Figur 44 är väsentligt större än gapen mellan övriga kurvor. 
Skjuvspänningsvärden vid 0,15 radianers vinkeländring och motsvarande normalspänning ses 
i Tabell 13. Skjuvspänningsvärden och normalvärden är justerade enligt resonemang i kapitel 
5.1. 
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Figur 44. Skjuvspänning mot vinkeländring. Serie 3 prov 1. 
 
Normalspänning vid 0,15rad Skjuvspänning vid 0,15rad 
63,45 30,93 
113,47 54,53 
209,53 77,72 
307,83 180,97 
507,29 215,28 

Tabell 13. Skjuvspänning och motsvarande normalspänning vid 0,15rad. Värden i kPa. Serie 3 prov 1 
 
Kurvorna i Figur 45 uppvisar ett något annorlunda beteende än de i tidigare serier, se Figur 
35, Figur 41 och Figur 43. Observera att även i serie 3 innebär positiv riktning kompression. 
Kurvan motsvarande skjuvning vid 50kPa normalspänning påvisar en närmast linjär 
kompression på cirka 9,5mm under skjuvtestets gång. Övriga kurvor visar även dem på ett 
kompressivt beteende initiellt för att sedan plana ut och efter utplaningen återigen visa på en 
kompression av materialet. Den största kompressionen 11,8mm nås vid testet med 
normalspänning 300kPa. Stora sättningar av materialet uppmättes. 8cm skiljde starthöjd vid 
50kPa från den höjd som uppmättes efter skjuvning under 500kPa normalspänning. Detta 
innebär att materialets densitet under skjuvningarna ökade från 1,85t/m3 till 2,17t/m3. 
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Figur 45. Vertikal deformation mot vinkeländring. Serie 3 prov1 . Kompression ses som positivt i diagrammet. 

5.4.2 Prov 2, Skjuvtest 
Kurvorna från skjuvtesterna med packat E.ON-material redovisas i Figur 46. Likt föregående 
test i denna serie ses kurvorna plana ut vid långt driven skjuvning. Vid de tre högsta 
normalspänningarna, 200, 300 och 500kPa samt för 50kPa, kan en lätt nedgång i 
skjuvspänning ses mot slutet av testet. Inget av skjuvtesterna uppvisar något maxvärde på 
skjuvspänningen innan 0,15 radianers vinkeländring. Skjuv- och normalspänningar avlästa 
vid 0,15 radianers vinkeländring presenteras i Tabell 14. 
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Figur 46. Skjuvspänning mot vinkeländring. Serie 3 prov 2. 
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Normalspänning vid 0,15rad Skjuvspänning 0,15rad  
62,58 49,23 
112,23 55,12 
208,16 101,71 
308,20 153,20 
506,79 230,15 

Tabell 14. Skjuvspänning och motsvarande normalspänning vid 0,15rad. Värden i kPa. Serie 3 prov 2.  
 
Figur 47 visar den vertikala deformationen mot vinkeländringen för de olika skjuvtesterna i 
serie 3 prov 2. Alla kurvor uppvisar inledningsvis ett kontraktant beteende för att sedan 
dilatera och vid större vinkeländring plana ut. För kurvan svarande mot skjuvning under 
50kPa normalspänning är det inledande kontraktanta beteendet minimalt. Vidare kan ses att 
kurvan vid 500kPa normalspänning ökar i värde mot slutet av skjuvningen. För skjuvning vid 
100, 200, 300 och 500kPa normalspänning erhålls maxvärden på kompression mellan 3,1 och 
4,7mm. Kurvan vid 50kPa visar nästan enbart en ökning i höjd och når ett maxvärde på 
8,2mm vid slutet av skjuvtestet. Provets densitet var innan skjuvningarna 2,15t/m3. Efter 
skjuvningarna 2,24t/m3. 
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Figur 47. Vertikal deformation mot vinkeländring. Serie 3 prov 2. Kompression ses som positivt i diagrammet. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Serie 1, 16-32mm Singelballast 

6.1.1 Prov 1, Kompressionstest 
Provet erhöll en plastisk deformation uppgående till 5mm eller 0,83 procent av provhöjden. 
Det är dock inte säkert att hela den plastiska deformation som mätdata påvisar i själva verket 
är plastisk utan den kan bero på andra faktorer. En förklaring skulle kunna vara att 
toppstämpeln inte riktigt låg an mot provet vid starttillfället och därför har en större plastisk 
deformation registrerats än vad som var det verkliga fallet.  
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Figur 48. Kompressionsmodul mot vertikalspänning för singelballast 
 
Kompressionsmodulen, Mt, i Tabell 7 plottad mot axialspänningen presenteras i Figur 48. En 
kurva anpassades till punkterna i Figur 48. Den anpassade kurvan valdes så att dess ekvation, 
ekv. 6.1 var av samma form som kompressionsmodulens ekvation enligt ekvation 6.2 (se även 
ekv. 3.16). Den anpassade kurvan valdes så att dess ekvation hade samma form som 
kompressionsmodulens ekvation för att kunna utvärdera spänningsexponenten, β, och 
sedermera ödometermodultalet, m.  
 
Den anpassade kurvans exponent, 0,077 sätts lika med exponenten i kompressionsmodultalet 
1- β, se ekvation 6.3  Detta ger  β enligt ekvation 6.3: 
 

077,0484,15 xy =     (ekv. 6.1)  
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92,0077,01 =⇒=− ββ     (ekv. 6.3) 
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Det framräknade värdet på β, 0,92 samt kompressionsmodulen, Mt, från Tabell 7 används för 
att bestämma ödometermodultalet enligt ekvation 6.4. Framräknade värden på 
ödometermodultalet finns tabellerade i Tabell 15. I Figur 49 presenteras ödometermodultalen 
från Tabell 15 plottade mot vertikalspänningen. Ödometermodultalet ökar med ökad 
normalspänning upp till 300kPa för att sedan minska vid ökad normalspänning.  
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 S1P1 Ödometermodultalet, m 
steg 1 178 
steg 2 278 
steg 3 294 
steg 4 251 
steg 5 186 

Tabell 15.  Ödometermodultalet för de olika spänningsstegen i serie 1 
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Figur 49. Ödometermodultal mot vertikalspänning. serie 1 prov 1. 
 
Porositet, n, för singelballasten serie 1 prov 1 bestämdes till 0,40. Figur 48 visar inte på det 
förväntade materialbeteendet. Till en början betedde sig materialet som förväntat. Med ökad 
normalspänning så ökade kompressionsmodulen. Efter punkt tre minskade 
kompressionsmodulen med ökad normalspänning istället för att öka i värde. Punkterna 
förväntades bilda en stigande avplanande kurva då en jord i regel är deformationshårdnande 
och därmed styvnar desto mer den komprimeras. 
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Figur 50. Samband mellan porositet beta och ödometermodultal serie 1 prov 1 (Axelsson, 1998). 
 
Med hjälp av Figur 50 kan materialparametrarna m och β jämföras med andra observationer. 
Figur 50 visar samband mellan porositet och spänningsexponent respektive 
ödometermodultal. De från kompressionstestet framräknade m (102) och β (0,92) jämfördes 
med Figur 50. Vid en porositet på 0,4 erhölls i Figur 50 β på cirka 0,95 och m på 102. Trots 
utseendet på Figur 48 erhölls rimliga materialparametrar för singelballasten. I Figur 51 
redovisas singelballastens korngränser 16mm och 32mm inritade som de streckade linjerna. 
De inritade korngränserna i Figur 51 ger ett β-värde på 0,85-0,99 för singelballasten. Den 
från kompressionstestet framräknade spänningsexponenten 0,92 ligger inom intervallet 0,85-
0,99 och verkar således rimlig.  
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Figur 51. Samband mellan spänningsexponenten β och kornstorleken d50 mm serie1 prov 1 (Andréasson, 1973). 

6.1.2 Prov 1, Skjuvtest 
Värden från Tabell 8 finns plottade som punkter i Figur 52. En trendlinje har anpassats 
mellan punkterna vilken visar brottenvelopet för singelballasten. Ekvationen för linjen, ekv. 
6.5, finns i diagrammet men den kan även uttryckas på formen av Coulombs brottkriterie som 
visas i ekvation 6.6. 
 

685,55348,0 −⋅= xy     (ekv. 6.5) 
 

685,55348,0 −′⋅=′ στ     (ekv. 6.6) 
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y = 0,5348x - 5,685
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Figur 52. Uppmätt skjuvspänning vid 0,15 radianers deformation mot normalspänning. Serie 1 prov 1. 
 
Ur ekvation 6.6 beräknades den effektiva friktionsvikeln, φ ’, till 28,1° och den effektiva 
kohesionen, c´, utlästes till -5,7kPa. Vid sidan om skjuvförsöket utfördes ett rasvinkeltest där 
friktionsvinkeln för singelballasten bestämdes till 32,4°. 
 
Kurvorna i Figur 34 kapitel 5 visar att de uppmätta skjuvspänningarna verkar något låga med 
tanke på de korresponderande normalspänningarna. De små svängningar som kan ses i 
kurvorna beror av att lastcellen måste kompensera för att hålla rätt last när provkroppen rör 
sig, dessa små svängningar i normalspänningen är oundvikliga. Detta spelar dock ingen roll 
för resultatet så länge normalspänningen också avläses exakt vid samma tidpunkt. 
 
Den erhållna friktionsvinkeln på 28,1° är något låg jämfört med vad som erhölls för det 
rasvinkeltest som utfördes parallellt. Ur detta kunde en rasvinkel, ungefärlig friktionsvinkel, 
på 32° utvärderas. En lös jord med runda likformiga partiklar har en friktionsvinkel på runt 
30° se Tabell 2.  En jämförelse mellan den i Tabell 2 angivna vinkeln (30°) och den från 
testet erhållna (28,1°) visar på bra överensstämmelse mellan test och teori. 
  
Ett material som detta ska inte visa på någon kohesion. Att resultaten visar på en negativ 
kohesion kan tyckas ännu konstigare. Skulle en jord uppvisa negativ kohesion skulle det 
innebära att det fanns en inspänd kraft som jobbar med skjuvriktningen. Det vill säga att en 
mothållande skjuvkraft skulle vara tvungen att appliceras för att få provet att inte skjuvas vid 
noll normalspänning. Den negativa kohesionen härrör från den matematiska modellen av en 
rät linje som användes vid analysen av resultaten. Negativ kohesion är fullt matematisk möjlig 
men uppkommer aldrig i verkligheten då det är en fysikalisk omöjlighet eftersom kohesionen 
verkar sammanhållande och inte repellerande. Dock anses kohesionsvärdet vara så litet att det 
faller inom felmarginalen och kan därför bortses från här. 
 
Det verkliga brottenvelopet ökar kraftigast vid lägre normalspänningar för att plana av vid 
högre. Detta innebär att vid låga normalspänningar har friktionsvinkeln ett högre värde. Den 
linjära anpassningen används eftersom utvärderingen sker med Mohr-Coulombs brotteori och 
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stämmer bra för spänningsintervallet som undersökts. Då friktionsvinkeln är 
spänningsberoende kan det erhållna värdet vara representativt för det undersökta 
spänningsintervallet. 

6.2 Serie 2, 0-30mm Krossmaterial LKAB 

6.2.1 Kompressionstest 
Att det packade provet komprimerades med en högre pålastningshastighet bör inte ha någon 
betydelse för slutresultatet då materialet inte är krypbenäget. Därför anses all skillnad i 
deformation mellan försöken presenterade i Figur 36 och Figur 38 bero på skillnad i 
packningsgrad. En sammanställning över serie 2 före och efter kompressionstest redovisas i 
Tabell 16. 
 
 SERIE 2 ρ [t/m3] e n 
Ej packat       
Före komp 1,59 0,77 0,44
Efter komp 1,70 0,66 0,40
Packat       
Före komp 1,88 0,50 0,33
Efter komp 1,95 0,45 0,31

Tabell 16. Översikt serie 2 före och efter kompressionstest. 
 
6.2.1.1 Ej packat prov, Prov 1 
I Figur 53 redovisas värden för kompressionsmodulen, Mt, Tabell 9 plottade mot 
axialspänningen. En kurva anpassades till punkterna i Figur 53. Den anpassade kurvan valdes 
så att dess ekvation, ekv. 6.7, var på samma form som kompressionsmodulens ekvation 6.8 
(se även ekv. 3.16). Den anpassade kurvan valdes så att dess ekvation hade samma form som 
kompressionsmodulens ekvation för att kunna utvärdera spänningsexponenten, β, och 
sedermera ödometermodultalet, m.  
 

y = 0,3417x0,5362

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0 100 200 300 400 500 600

Vertikalspänning [kPa]

Ko
m

pr
es

si
on

sm
od

ul
 [M

Pa
]

Krossmaterial ej packat

 
Figur 53. Kompressionsmodul mot vertikalspänning för krossmaterial ej packat 
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Den anpassade ekvationens exponent, 0,5362 sätts lika med exponenten i 
kompressionsmodultalet 1- β, se ekvation 6.9.  Detta ger  β enligt ekvation 6.9: 
 

5362,03417,0 xy =     (ekv. 6.7) 
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46,05362,01 =⇒=− ββ    (ekv. 6.9) 

 
Det framräknade värdet på β, 0,46 samt kompressionsmodulen, Mt, från Tabell 9 används för 
att bestämma ödometermodultalet enligt ekvation 6.4, se kapitel 6.1.1. Framräknade värden 
på ödometermodultalet finns tabellerade i Tabell 17 och presenteras grafiskt mot 
vertikalspänningen i Figur 54. Ödometermodultalet ökar med ökad normalspänning till synes 
linjärt upp till steg 4, se Tabell 17, för att sedan öka kraftigare under det sista 
belastningssteget.  
 
 S2P1 m 
steg 1 31 
steg 2 44 
steg 3 59 
steg 4 73 
steg 5 111 

Tabell 17. Ödometermodultalet för de olika spänningsstegen i serie 2 prov 1 (ej packat) 
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Figur 54. Ödometermodultal mot vertikalspänning. serie 2 prov 1. 
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Medelporositeten, n, för serie 2 prov 1 bestämdes till 0,42. Enligt Figur 55 ger en porositet på 
0,42 ett kompressionsmodultal i storleksordningen 101 till 102 vilket också erhölls vid analys 
av kompressionstestet, se Tabell 17. Porositeten ger ett spänningsexponentvärde på cirka 0,5 
enligt Figur 55. Kornfördelningskurvan, se Figur 24 kapitel 4.2.2 påvisar ett d50-värde på 
4mm. Materialets d50-värde gav ett β på 0,72 då jämfört med observationerna i Figur 56. 
Detta värde är högre än det från testerna erhållna 0,46, som markerats på y-axeln i Figur 56. 
 

 
Figur 55. Samband mellan porositet beta och ödometermodultal serie 2 prov 1 (Axelsson, 1998). 
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Figur 56. Samband mellan spänningsexponenten β och kornstorleken d50 mm serie2 prov 1 (Andréasson, 1973). 
 
6.2.1.2 Packat prov, Prov 2 
I Figur 57 presenteras värden för kompressionsmodulen, Mt, och axialspänningen från Tabell 
10 grafiskt. En kurva anpassades till punkterna i Figur 57. Den anpassade kurvan valdes så 
att dess ekvation, ekv. 6.10, var på samma form som kompressionsmodulens ekvation 6.8 (se 
även ekv. 3.16). 
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Figur 57. Kompressionsmodul mot vertikalspänning för LKAB ej packat 
 
Den anpassade kurvan valdes så att dess ekvation hade samma form som 
kompressionsmodulens ekvation för att kunna utvärdera spänningsexponenten, β, och 
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sedermera ödometermodultalet, m. Den anpassade ekvationens exponent 0,2894 sattes lika 
med exponenten i kompressionsmodultalet 1- β, se ekvation 6.11.  Detta ger  β enligt ekvation 
6.11: 
 

2894,04455,3 xy =     (ekv. 6.10) 
 

71,02894,01 =⇒=− ββ    (ekv. 6.11) 
 
Det framräknade värdet på 0,71 samt kompressionsmodulen, Mt, från Tabell 10 ger 
ödometermodultalet enligt ekvation 6.4. Uträknade värden på ödometermodultalet finns 
redovisade i Tabell 18 och presenteras i Figur 58 plottade mot vertikalspänningen. 
Ödometermodultalet för det packade krossmaterialet minskar med ökad normalspänning upp 
till belastningssteg 4, se Tabell 18, för att sedan öka med ökad normalspänning. 
 
 S2P2 m 
steg 1 104 
steg 2 92 
steg 3 88 
steg 4 83 
steg 5 93 
steg 6 107 

Tabell 18. Ödometermodultalet för de olika spänningsstegen i serie 2 prov 2 (ej packat) 
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Figur 58. Ödometermodultal mot vertikalspänning serie 2 prov 2. 
 
Medelporositet, n, för serie 2 prov 2 bestämdes till 0,32. Enligt Figur 59 ger en porositet på 
0,32 ett kompressionsmodultal i storleksordningen 101 till 102 vilket också erhölls vid analys 
av kompressionstestet, se Tabell 18. Porositeten ger ett spänningsexponentvärde på 0,7-0,8 
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enligt Figur 59. Kornfördelningskurvan, se Figur 24 kapitel 4.2.2 påvisar ett verkligt d50-
värde på 4mm och gav med hjälp av Figur 60 ett β-värde på 0,72 vilket vid jämförelse med 
det framräknade värdet överensstämmer väl. Efter kontroll mot teori enligt Figur 59 och 
Figur 60 av m och β med hjälp av porositeten samt mot d50-värdet anses de i testet erhållna 
materialparametrarna rimliga för krossmaterialet. 
 

 
Figur 59. Samband mellan porositet beta och ödometermodultal serie 2 prov 2 (Axelsson, 1998). 
 

 
Figur 60. Samband mellan spänningsexponenten β och kornstorleken d50 mm serie2 prov 2 (Andréasson, 1973). 
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6.2.2 Prov 1, Skjuvtest 
I Figur 61 presenteras Tabell 11 grafiskt, skjuvspänningen mot normalspänningen vid 0,15 
radianer. En trendlinje har anpassats till punkterna. Trendlinjens ekvation, ekvation 6.12 ger 
friktionsvinkel och kohesionsintercept. Friktionsvinkel beräknas till 21,4°. 
Kohesionsinterceptet avläses direkt ur trendlinjens ekvation till 13,9kPa. 
 

395,133916,0 +⋅= xy     (ekv. 6.12) 
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Figur 61. Uppmätt skjuvspänning vid 0,15 radianers vinkeländring mot normalspänning. Serie 2 prov 1. 
 
I kapitel 5 Figur 40 redovisas provets vertikala deformation mot vinkeländring. I figuren 
uppvisar kurvorna inga maxvärden utan enbart en avplaning av kurvorna. Krossmaterialets 
beteende verkar rimligt men låga värden för skjuvspänningen erhölls. Detta verifieras återigen 
då friktionsvinkeln ur den plottade sammanställningen beräknades, se Figur 61. Den erhållna 
friktionsvinkeln på 21,4° (21,38) ligger mer än 10° under förväntat värde på ca 35° (Axelsson, 
1998). Även i detta fall utfördes ett rasvinkeltest som jämförelse vilket gav cirka 32°. 
Rasvinkeltestet användes som jämförelse då ett planerat skjuvtest i en vanlig direkt 
skjuvapparat med en framsiktad fraktion ej hanns med på grund av semesterstängt på labbet.  
 
Kohesionen på 13,4kPa som egentligen ska vara noll för denna typ av bergkross uppkommer 
på grund av den linjära modellen som används för utvärdering av friktionsvinkeln.  

6.2.3 Prov 2, Skjuvtest 
I Tabell 12 finns spänningarna vid 0,15 radianer redovisade som sedermera har plottats i 
Figur 62. Den anpassade linjen, ekvation 6.13, ger en effektiv friktionsvinkel, φ ´, på 21,4° 
och en effektiv kohesion, c´, uppnår till 24,7kPa.  
 
 

708,243924,0 += xy     (ekv. 6.13) 
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y = 0,3924x + 24,708
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Figur 62. Uppmätt deformation vid 0,15 radianers vinkeländring mot normalspänning. Serie 2 prov 2. 
 
Friktionsvinkeln erhållen i det packade provet, 21,4° (21,43°) är som för det löst packade 
provet låg (Axelsson, 1998). En fast packad likformig kantig jord skall ha en friktionsvinkel 
på cirka 43° se Tabell 2. Det skiljer mer än 20° grader vilket anses uppseendeväckande stort. 
Skillnaden mellan det packade provet och det löst packade provet förväntades vara större än 
vad resultaten visade.  
 
Detta skulle kunna härröra från att ett kompressionstest utfördes på det lösa materialet, som ej 
byttes ut innan skjuvtesterna, och komprimerade det till en högre densitet. De väldigt lika 
resultaten i friktionsvinkel kan enligt författarna inte enbart förklaras genom denna 
densitetsökning eftersom provens densitet var 1,70t/m3 för det lösa provet och 1,95t/m3 efter 
kompressionstesterna. Dock ligger nog en del av förklaringen till den minimala skillnaden 
mellan friktionsvinklarna i densitetsökningen hos det lösa materialet efter kompressionstestet.  
 
Det är anmärkningsvärt att skjuvkurvorna för 50 respektive 100kPa normalspänning ligger så 
nära varandra. Varför detta inträffar är dock för författarna oklart. Det har inte begåtts något 
misstag av mänsklig art i laboratoriet då normalspänningen har ändrats från 50kPa till 100kPa 
vilket kan ses i Tabell 14 och arbetet med provkroppen i övrigt var exakt detsamma som 
tidigare.  
 
Trots att prov 2 är packat med en tryckluftshammare till en väsentligt högre densitet än det ej 
packade provet så blir friktionsvinkeln densamma i de båda fallen. I teorikapitlet skrivs att 
packningsgraden inverkar på friktionsvinkeln. En större friktionsvinkel vid högre 
packningsgrad (Axelsson, 1998). Just detta resultat visar på att packningsgraden spelar 
mindre roll för friktionsvinkeln. Skjuvhållfastheten för den packade jorden vid en viss 
normalspänningsnivå är dock högre än för den lösa jorden vid samma normalspänning, detta 
visar sig som falsk kohesion. Kohesionsvärdet som materialet har kan tyckas underligt då det 
handlar om ett rent storkornigt friktionsmaterial men kan till en del förklaras med den 
presenterade modellens trendlinje som är linjär och den faktiska brottlinjen är svagt böjd med 
utgångspunkt i origo samt en avplaning vid större spänningar.  
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6.3 Serie 3, 0-150mm Blandjord E.ON 

6.3.1 Prov 1 
Då inget kompressionstest utfördes på blandjorden kan kompressionsparametrarna utvärderas 
rent teoretiskt. Provets porositet bestämdes till 0,33. Med hjälp av porositeten och Figur 63 
togs ungefärliga värden för spänningsexponent och modultal fram. Spänningsexponenten, β, 
låg kring 0,7-0,8 och ödometermodultalet skulle med en porositet på 0,33 vara i 
storleksordningen 102. 
 

2
13 10;8,07,033,0 ≈−≈⇒= mn PS β     

 
Figur 63. Samband mellan porositet beta och ödometermodultal serie 3 prov1 (Axelsson, 1998). 
 
Enligt kornfördelningskurvan, se Figur 26 kapitel 4.2.3, är d50 5-6mm. Med utgång i 
kornfördelningskurvans d50 erhålls en spänningsexponent på cirka 0,76 vid en jämförelse med 
observationerna i Figur 64 vilket överensstämmer bra med värdet som erhölls i Figur 63 med 
hjälp av porositeten.  
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Figur 64. Samband mellan spänningsexponenten β och kornstorleken d50 mm serie3 prov 1 (Andréasson, 1973). 
 
I Figur 65 redovisas de i Tabell 13 presenterade värdena grafiskt, skjuvspänning mot 
normalspänning vid deformationsvinkeln 0,15 radianer. Vid en utvärdering av 
friktionsvinkeln enligt den anpassade linjen, ekvation 6.14, erhålls ett värde på 23,9° samt ett 
kohesionsvärde på 5,6kPa. 
 

5938,54423,0 += xy     (ekv. 6.14) 
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Figur 65. Uppmätt skjuvspänning vid 0,15 radianers deformation mot normalspänning. Serie 3 prov 1. 
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Den erhållna friktionsvinkeln är som i de övriga fallen lägre än förväntat. Lägsta 
friktionsvinkel för morän, oavsett bildningssätt anges till 35° (Formelsamling VoV LTU, 
2001). De värden som påvisas av testerna är inte ens i närheten av 35° vilket är underligt.  
 
Gapet mellan kurvan motsvarande 200 och 300kPa är större än hos något av de andra 
spänningsstegen i provet och även i serien. Detta redovisas även i Figur 46 där skjuvning vid 
300kPa normalspänning har komprimerat provet betydligt mer än skjuvning vid 200kPa som 
komprimerat mindre än både 500kPa och 100kPa. Vidare kan ses att provet komprimerades 
mer under skjuvning vid 100kPa normalspänning än vid 200kPa trots att skjuvtestet vid 
300kPa gav mest kompression, vilket inte kan förklaras. Kurvan svarande mot 50kPa 
normalspänning ökar i spänning i början av testet för att sedan nästan helt plana ut efter 0,1 
radianer. Detta förklaras då deformationskurvan för motsvarande normalspänning 
kontrolleras, denna är i det närmsta linjär. Provets kompression hindrar en högre 
normalspänning än den erhållna från att uppkomma. Provets kompression under 
skjuvtesterna, uppmätt 8cm gör att densiteten ökar från 1,85t/m3 till 2,17t/m3. 

6.3.2 Prov 2 
Porositeten för det packade provet bestämdes till 0,24. Denna användes för att ta fram 
ungefärliga värden för spänningsexponent och modultal. Med ledning av porositeten erhölls i 
Figur 66 en spänningsexponent på 0,8-0,9 och modultal i storleksordningen 102-103. 
Materialets kornfördelningskurva ger ett d50 på 5-6mm. Med utgång i kornfördelningskurvans 
d50 erhålls en spänningsexponent på cirka 0,76 se Figur 67. 

 
Figur 66. Samband mellan porositet beta och ödometermodultal serie 3 prov2 (Axelsson, 1998). 
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Figur 67.  Samband mellan spänningsexponenten β och kornstorleken d50 mm serie3 prov2 (Andréasson, 1973). 
 
Normalspänningar och skjuvspänningar redovisade i Tabell 14 presenteras grafiskt i Figur 68 
och vid utvärdering av skjuvhållfastheten enligt den anpassade linjens ekvation, ekvation 
6.15, erhålls en friktionsvinkel på 23,1° samt ett kohesionsvärde på 15,9kPa. 
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Figur 68. Uppmätt skjuvspänning vid 0,15 radianers deformation mot normalspänning. Serie 3 prov 2. 
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Detta prov ger liknande resultat som det löst packade. Den löst packade jorden har till och 
med en högre friktionsvinkel än den fast packade jorden vilket är anmärkningsvärt och inte 
stämmer med vad teorin säger gälla för liknande jordar se Tabell 2. Kurvorna för löst och fast 
packat prov visar på samma friktionsvinkel men för det fast packade provet visar det 
anpassade linjära sambandet på en högre kohesion. Detta innebär att för motsvarande värde på 
det lösa och packade provets normalspänningar ligger skjuvspänningen, skjuvhållfastheten, 
högre hos det packade provet med cirka 10kPa.  
 
 Serie 3 ρ [t/m3] e n 
Ej packat       
Före skjuvtest 1,85 0,48 0,33
Efter skjuvtest 2,17 0,26 0,21
Packat       
Före skjuvtest 2,15 0,31 0,24
Efter skjuvtest 2,21 0,24 0,19

Tabell 19. Översikt densiteter, portal och porositet serie 3. 
 
Att löst och packat prov för blandjorden visar på samma friktionsvinkel kan vara en effekt av 
att endast en provkropp per prov (löst och packat) användes. Det lösa provet packades vid de 
lägre normalspänningarna för att sedan bete sig som en packad jord vid skjuvning under de 
högre normalspänningarna, en packad jord har högre skjuvmotstånd på grund av att ett mindre 
portal (mer packat prov) ger mer låsningar i materialet, jämför med kapitel 3.5 och 3.6. I och 
med detta får erhållen friktionsvinkel ett högre värde. Samma fenomen skulle kunna förklara 
den minimala skillnaden mellan löst och packat prov i serie 2. För blandjorden har det ej 
packade provets densitet närmat sig det packade provets densitet under skjuvtesterna, se 
Tabell 19, som visar blandjordens densitet före och efter avslutad skjuvserie. Skjuvserien 
består av fem skjuvtest vid olika normalspänningar. Densiteterna för det ej packade och det 
packade provet i serie 3 var efter skjuvtesterna, 2,17t/m3 och 2,21t/m3. Densitetsskillnaden var 
inte så stor efter skjuvtesterna och det kan i det närmaste talas om samma material. 
Densitetsökningen under skjuvtesterna för framförallt det ej packade provet kan förklara den 
minimala skillnaden i friktionsvinkel mellan det packade och det ej packade provet. 
 
Ytterligare en förklaring till att friktionsvinkeln för löst prov serie 3 är högre än för det 
packade provet skulle kunna vara att då det lösa provet komprimeras relativt mycket under 
skjuvningarna kommer provhöjdsändringen att spela in. När höjden minskar och den 
horisontella förskjutningshastigheten hålls konstant ökar vinkeländringshastigheten. Detta 
skulle resultera i att skjuvhållfastheten i själva verket är lägre för den pålagda 
normalspänningen än den i nuläget presenterade skjuvhållfastheten som framräknats med den  
ursprungliga provhöjden i åtanke. I sin tur skulle detta kunna ge en lägre friktionsvinkel för 
det lösa provet och därmed bättre överensstämma med teorin vad gäller skillnaden i 
friktionsvinkel mellan fast och löst lagrade jordar. Det är möjligt att provets höjdminskning 
bara skulle minska den falska kohesionen och parallellförflytta kurvan nedåt, men skillnaden 
mellan fast och löst prov skulle i båda fallen öka.  
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6.4 Allmän diskussion 
För utvärderingen av materialens kompressionsegenskaper fanns det två vägar att gå. 
Antingen utvärderas modulen som en E-modul eller som en ödometermodul. Definitionen av 
en E-modul är att materialet skall få utvidgas fritt utan mothåll i radiellt led, detta stämde inte 
helt med testförhållandena. För en ödometermodul är fallet det rakt motsatta, det vill säga 
ingen förskjutning i radiellt led. Detta stämde inte heller överens med de förhållanden som 
Gigaskjuv tillhandahöll. I själva verket låg testernas förhållanden någonstans mellan fri och 
ingen utvidgning i radiellt led. Det omslutande gummimembranet förstärkt med stålvajrar 
tillförde ett visst mothåll. Dock så utvidgades membranet vilket måttbanden fästa på denna 
visade. Den radiella deformationen som uppkom var ytterst marginell i jämförelse med den 
vertikala deformationen. Det handlade på sin höjd om några procent, se Tabell 7, Tabell 9 och 
Tabell 10 i kapitel 5. Därför beslutade författarna att genomföra utvärderingen av 
kompressionsegenskaperna efter förutsättningarna i ett ödometerförsök. Hade tid funnits 
kunde ett FEM-beräkningsprogram typ Plaxis använts för att kontrollera och verifiera valet av 
utvärderingsmetod. 
 
Vid kompressionstesterna erhölls materialparametrar som verkar rimliga vid kontroll mot 
teori. För att erhålla rimliga värden på β verkar materialens d50-värde och Andréassons (1973) 
figur ”Samband mellan spänningsexponenten β och kornstorleken d50mm” kunna användas.  
 
Material φ  [°] m β d50 [mm] c’ [kPa] 
Singel 28,1 10^2 0,92 - -5,7
Krossmaterial           
Ej packat 21,4 10-10^2 0,46 4 13,9
Packat 21,4 10-10^2 0,71 4 24,7
Blandjord           
Ej packat 23,9 10^2 0,76 5-6 5,6
Packat 23,9 10^2 0,76 5-6 15,9

Tabell 20. Översikt testresultat 
 
Överlag visar testerna på lägre friktionsvinklar än förväntat, se Tabell 20. Till en början 
ansågs problemet ligga i laboratorieutrustningen då det ansågs vara den enda vettiga 
förklaringen. Lastcellen som mäter skjuvkraften misstänktes visa på felaktiga värden men en 
kontroll visade att så inte var fallet, svaret på de låga friktionsvinklarna ligger således någon 
annanstans. 
 
För att återkoppla till teorin, se exempelvis Axelsson (1998) och Tabell 2, bör ett löst lagrat 
runt och ensgraderat material få den lägsta friktionsvinkeln av de material som testats. Detta 
är inte fallet i denna studie. När de olika serierna jämfördes är det anmärkningsvärt att singeln 
får den överlägset högsta friktionsvinkeln. Detta borde tala emot att de låga värdena beror av 
skaleffekter då de testade materialen fortfarande borde ha samma inbördes relationer. 
Noterbart är att singeln testades vid lägre normalspänningar, 50-300kPa och de övriga 
materialen vid 50-500kPa.  
 
Friktionsvinklar är inte någon materialparameter utan beror på spänningstillståndet och 
packningsgrad. Jordmaterial har som regel lägre friktionsvinkel vid höga spänningar jämfört 
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med vad som erhålls för låga. Svaret bakom denna studies från teorin avvikande resultat kan 
ligga i det undersökta höga spänningsintervallet 50-500kPa. I teorin anges inte för vilket 
spänningsintervall friktionsvinklarna gäller, detta borde anges.  
 
I studien användes endast en provkropp per löst eller packat prov. I de första serierna med 
singelballasten och krossmaterialet från LKAB anser författarna att förfarandet är korrekt. Då 
materialen inte komprimerades eller krossades nämnvärt under skjuvtesterna så ansågs ett 
provkroppsbyte ej nödvändigt. Ett byte av provkropp hade istället kanske påverkat testerna 
negativt då den exakta fraktionen inte hade testats under alla skjuvtester. Detta gäller speciellt 
LKAB-materialet där de olika oljefatens innehåll var tagna vid olika tidpunkter och såg med 
blotta ögat ut att kunna innehålla olika fraktioner. För E.ONs blandjord packat prov anses 
testandet av endast en provkropp försvarbart. Medan det för det lösa provet säkerligen kan ha 
påverkat resultatet då provkroppen packades mer och mer under skjuvningarna, se Figur 45, 
och närmade sig det packade provets densitet, se Tabell 19, och därmed inte längre besitter 
den lösa jordens egenskaper utan de båda proven behandlade i det närmsta samma material.  
 
Beror de något låga friktionsvinklarna på testutrustningen eller beror detta på att den nu 
använda metodiken med att enbart testa de finkorniga delarna i grovkorniga jordar överskattar 
jordens hållfasthet? För att verifiera resultaten erhållna med den storskaliga skjuvapparaten 
måste en mer omfattande studie utföras där exakt samma material testas i Gigaskjuv samt i de 
redan etablerade skjuvtestmetoderna, triaxialförsök och direkt skjuvförsök. Materialet som 
testas skulle kunna vara en sand med sådan beskaffenhet att den går att testa med alla de tre 
apparaterna. Efter en sådan rigorös undersökning skulle de uppkomna frågetecknen gällande 
de något låga friktionsvinklarna och eventuella skaleffekter rätas ut. 
 
Effektiviseras testförfarandet genom införandet av någon eller några av förbättringarna 
beskrivna i 4.1.4 och om de rådande tveksamheterna kring de presenterade resultaten utreds, 
kan den storskaliga skjuvapparaten i framtiden bli ett bra komplement till de idag vanligt 
förekommande metoderna, då grovkorniga material skall testas. 
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7. Slutsatser 
 

• Laboratorieutrustningen fungerar väl för upprepade skjuvförsök. 

• Förbättringar i utrustningen är nödvändiga för att effektivisera provförfarandet.  

• Materialparametrarna utvärderade från kompressionstesterna är rimliga i förhållande 

till andra publicerade data. 

• Erhållna friktionsvinklar är något låga i jämförelse med i litteraturen publicerade 

värden, men inte orimligt låga för det undersökta spänningsintervallet. 

• En större jämförande studie mellan de nu använda metoderna och Gigaskjuv är 

nödvändig för att säkrare avgöra bland annat skaleffekter i testutrusningen. 
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Bilaga 1 
 

 
 



  
 

 

Bilaga 2 
 
 

 
Professor Sven Knutsson 
 
    2008-04-19 
Försöksprogram för stora skjuvappartaen. Grovt material 
 
SERIE 1 
”Makadam” 16-32 mm.  
Materialet fylls i apparaten utan nämnvärd packningsinsats. Fyll i material på samma sätt för alla 
försöken så blir packningen likartad. Bestäm densiteten för materialet då provkroppen är fylld. 
Det ger en medeldensitet. Ni får göra separata tester på materialets kompaktdensitet. Med detta 
som grund kan ni sedan räkna ut porositet och portal för materialet i provkroppen. 
 
Materialet testas torrt. 
Försök 1 
Ingen skjuvning. Lasta på med vertikal belastning kontinuerligt. Ganska sakta. Låt försöket ta 
någon timme. Öka vertikalspänningen från 0 kPa till 600 kPa. Notera spänning och 
korresponderande vertikala deformation som sedan omvandlas till kompression. Ha koll på 
ursprunglig provhöjd så ni vet vad ni ska relatera deformationen till för att få kompressionen. 
Mät även provets ökning i omkrets så ofta ni kan. Notera vid vilken spänning som ni mäter 
omkretsen. 
 
Försök 2 
Skjuvförsök 
Genomför 4 – 6 skjuvförsök med olika vertikalspänning. Ta ut materialet från försök 1. Fyll i 
nytt. 
Sannolikt packas inte provet under försöket så ni kan köra minst två kanske tre försök på varje 
ifyllning. Är det enkelt att fylla i material så vore det fint om ni gör nya prov varje gång. Men 
sannolikt är detta lite bökigt, så ni kan använda samma material till 2 kanske 3 försök.  
Fyll i så att ni gör på samma sätt. Ha koll på densiteten enligt ovan. 
Använd en ganska långsam skjuvdeformation, ca 1%/min. Det ger väl ca 0,7 cm/min i 
skjuvrörelse. Ett försök tar då ca 30 min. 
Efter avlastning så noterar ni spännings/töjningssambandet vid avlastningen. Se figur nedan. 
 
Här mäter ni: 
• Vertikal last så ni kan räkna ut spänningen, kont reg. 
• Vertikal deformation, kont reg. Detta ger om materialet kontrakterar eller dilaterar. Visa 

vertikaltöjningen som funktion av vinkeländringen hos provet. 
• Horisontell kraft, kont reg. Detta ger skjuvspänning 
• Horisontell deformation som ger provets vinkeländring, kont reg. 



   
 

  

 
Kör provet till max möjlig vinkeländring 
 
Genomför detta för följande vertikalspänningar 
50, 100, 150, 200, 300 kPa. Om det är möjligt och ni hinner så ta även 400 kPa (men det 
beror på hur arbetskrävande det hela är. 
 
 
SERIE 2 
Material fån Luossajärvi 
 
Försök 2A 
Torrt material 
Två delserier. Löst packat och fast packat. Håll koll på densiteterna. Det är möjligt att 
materialet inte går att packa särskilt bra. Då räcker det med en delserie. Se dock till att ni 
packar på samma sätt alltid. 
 
• Gör ett försök med bara axiell belastning. 
• Sedan skjuvförsök enligt ovan.  

Vertikalspänningar: 
50, 100, 200, 300, 500 kPa 

 
 
Försök 2B 
Vattenmättat material. Provet packas in med så mycket vatten ni kan. Sedan vattenmättning. 
Försöken utförs som dränerade försök med ett konstant vattentryck. Annars kan proverna 
kanske dräneras ut och bli bara delvis vattenmättade. Ha koll på vattentrycket. Då kan 
effektivspänningarna beräknas i efterhand. Vattentrycket ska inte vara högre än att proverna 
säkert är vattenmättade. Under försöket ska proverna kunna ta upp eller ge ifrån sig vatten, dvs 
dränerade försök. 
 
Två delserier. Löst packat och fast packat. Håll koll på densiteterna. Det är möjligt att 
materialet inte går att packa särskilt bra. Då räcker det med en delserie. Se dock till att ni 
packar på samma sätt alltid. 
 
• Gör ett försök med bara axiell belastning. 
• Sedan skjuvförsök enligt ovan.  

Vertikalspänningar: 
50, 100, 200, 300, 500 kPa 

 
Efter varje försök bestäms vertikala permeabiliteten. Ulf S vet hur det ska göras. 
Håll koll på vattenflödet och skillnaden i vattentryck på båda sidor om provet. Då kan den 
hydrauliska konduktiviteten (permeabiliteten) bestämmas. 
 



  
 

 

Bilaga 3 
 
Densitetsbestämning 
Serie 2         
Packat prov    Löst prov    
         
Diameter 0,64 m     
Provhöjd före 0,6 m   0,6 m 
Provhöjd 
efter komp. 0,58 m   0,559 m 
         
         
Area 0,321699 m2   0,321699 m2 
Volym före 0,193019 m3   0,193019 m3 
Volym efter 
komp. 0,18659 m3   0,17983 m3 
         
Vikt prov  18,202    20,729   
  22,136    21,342   
  15,536    18,43   
  19,4    18,733   
  22,438    19,342   
  20,929    18,855   
  20,065    20,974   
  20,282    19,116   
  19,096    20,553   
  20,749    21,5   
  21,099    20,929   
  19,239    21,775   
  21,006    20,778   
  20,993    20,424   
  17,725    23,089   
  10,646       
  21,968       
  19,555       
  12,28       
Summa 363,344 kg Summa 306,569 kg 
         

Densitet före 1882,422 kg/m3 
Densitet 
före 1588,28 kg/m3 

Densitet efter 
komp. 1947,3 kg/m3 

Densitet 
efter komp. 1704,8 kg/m3 

Skillnad 64,9 kg/m3   116,5 kg/m3 
 



   
 

  

Bilaga 4 
 

 
Provkroppens deformation efter långt gången skjuvning.  



  
 

 

 
Två glada labblaxar. 

 
Friktionsskapande stänger och geotextil i bottenstämpel 



   
 

  

 
Singelballasten hanterades med travers. Joakim är certifierad traversförare. Säkerheten 
främst. 

 
Joakim övervakar en skjuvning medan Andreas fotar. Varken Andreas eller Joakim är 
certifierade testkontrollanter, därav fanns även Ulf från Complab i faggorna. Säkerheten 
främst..  



  
 

 

 
Blandjordsprovet efter skjuvning. Tårtmönstret tyder på att friktionskammarna gjorde sitt 
jobb. 

 
Spännbanden är utbytta mot spännvajrar för bättre hålla membranet på plats. 



   
 

  

 
Vajerinspänningen i närbild. 
 
 
 
 
 
 




