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Innhold 

• Faktorer som påvirker prøvekvalitet – hva vet vi?  
Oppsummering 
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 Prøvetaking , prøveforstyrrelse og prøving 
• Hvilke faktorer kan medføre prøveforstyrrelse i leire? 

• Optimal prøvetakerdesign og tilhørende teknikk kan variere i ulike leirer ): er 
det nødvendig med tilpasset geometri?  

• Tør vi å stole på den økte skjærfastheten og stivheten fra blokkprøver på 
kvikkleire og andre sprø og sensitive materialer? 

• Er den høyere påviste skjærfastheten og den tilhørende lave bruddtøyningen I 
blokkprøver representativ for alle lasttilstander, f.eks. ved avlastning og kryp? 

• Kan prøveforstyrrelse gi bedre mekaniske egenskaper, dvs ikke-konservative 
verdier for skjærfasthet og stivhet? 

• Kan prøvebehandling og prøving i laboratoriet bidra til å øke 
prøveforstyrrelsen? 

• Hvilken effekt har lagringsbetingelser på prøvens egenskaper? 

• Hvilke indikatorer er de beste for å identifisere prøveforstyrrelse i leire? 

• Hvilke konsekvenser kan prøveforstyrrelsen ha i praktiske prosjekter? 

• Kan mitt arbeid og mine holdninger utgjøre en forskjell? 
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Prøvekvalitet følsom for: 
 

• Utstyrsfaktorer 
 Utforming av skjæreegg og prøvetakerspiss 
 Eggvinkel 
 Indre klaring 
 Ytre klaring 
 Tverrsnittsforhold 

 Vedlikehold av utstyr, spesielt skjæreegg og innvendig overflate  
• Prøvetakingsprosedyre 
 Installasjonsprosedyre 
 Skjærehastighet 
 Avtrekking av prøve (rotasjon-strekk) 
 Opptrekk 

• Prøvebehandling etter opptrekk  
 Eksponering for frost og varme 
 Støt og vibrasjoner ved transport 
 Lagringstid før testing 
 Prosedyrer ved utskyvning og preparering i laboratoriet 
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Indre klaring: 

Ci = (D3 - D1)100% /D1 

Ytre klaring: 

Co = (D2 - D4)100% /D4 

Arealforhold: 

Ca = (D2
2 - D1

2)100% /D1
2 

Eggvinkel: a 

Definisjoner prøvesylindergeometri etter Eurocodes 7 
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9o 16o 

40o 

f75 mm m/skarp egg f75 mm m/butt egg 
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(Clayton m.fl, 1999) 

 Eggvinkel 
 

Arealforhold 

Indre klaring 

Eggvinkel 
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                   Arealforhold stål = 10%           Arealforhold kompositt = 44% 

NGF seminar – Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 
Sammenligning av laboratorieresultater 



multiconsult.no   

Noen konkrete eksempler - utstyr 

• Skjæreegg 

– Butt eggvinkel og stort arealforhold 

– Skadet, uskarp eller ujevn skjæreegg 

– Mangel på skjæreegg 

– Bruk av prøvefanger (i leire/silt) 

• Prøvetaker 

– Dårlig vedlikeholdte/smurte pakninger 

– Skader på stempel og stempelstenger 

– Manglende fastholding av innerstang 

• Prøvesylindre 

– Innvendig overflate (smurning, korrosjon, 
materialkvalitet, jevnhet) 
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Noen konkrete eksempler - prosedyrer 

• Skjæring av prøven 

– Hurtig nedpressing av prøvetaker 

– Diskontinuerlig skjæring av prøven   

– Overfylling av prøvesylinder (!)  

– Vibrasjoner fra borutstyr 

•  Hviletid 

– For kort ventetid kan gi tap av prøve 

– Utligning av poreovertrykk/sug  

• Opptrekk av prøven 

– Påkjenninger ved vridning/avskjæring  

– For hurtig strekking av prøven  

– Støt mot prøvetaker ved opptrekk  
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Noen konkrete eksempler - prøvebehandling 

• Forsegling av prøven 

– Dårlige eller manglende gummipropper   

– Utilstrekkelig fyllingsgrad av sylinder   

• Transport 

– Vibrasjoner og støt på prøvesylinder  

• Lagring 

– Lagring i frost eller sollys i felt  

– Lang lagringstid i laboratorium 

– Ugunstige lagringsbetingelser i 
laboratorium (temperatur, fuktighet)  

• Lagringstid i laboratoriet 

• Prøvepreparering i laboratoriet 
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(etter NGF Melding 11, rev.1) 
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Størrelse 

  
f54 mm 
prøvetaker 
stålsylinder  

  
f54 mm 
prøvetaker 

plastsylinder 

  
f72 mm 

prøvetaker 
stålsylinder 

  

  
f75 mm 

prøvetaker 
stålsylinder 

  

  
Indre diameter (D1), (mm) 
  
Ytre diameter (D2), (mm) 
  
Prøvelengde (l), (cm) 
  
Eggvinkel (α), (°) 
  
Arealforhold (Ca), (%) 
  
Indre klaring (Ci), (%) 
  
Ytre klaring (C0), (%) 
  

  
54 
  

57 
  

77 
  
9 
  

11 
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67 
  

10 
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72 
  

76,2 
  

77 
  

10 
  

12 
  
0 
  
0 
  

  
75 
  

80 
  

67 
  
9 
  

14 
  
0 
  
0 
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Oppsummering 54 mm prøvetaking: 

• Spesielt viktig å benytte godt vedlikeholdt utstyr med skarp, uskadet 
skjæreegg og slank eggvinkel < 10o 

• Oppnådd prøvekvalitet påvirkes i betydelig grad av utstyret og 
prosedyrene som benyttes 

• Ved bruk av riktige prosedyrer synes f54 mm prøvetakere med 
stålsylinder å gi prøver av god/akseptabel kvalitet, spesielt i plastiske 
leirer 

• f54 mm dobbelvegget prøvetaker med 54 mm kompositt innersylinder 
og 5o skjæreegg gir vanligvis dårligere prøvekvalitet enn f54 mm slank 
stålsylinder, spesielt i sensitive, lavplastiske leirer 

• f54 mm prøver tatt med stålsylinder har vanligvis dårligere 
prøvekvalitet  enn tilsvarende prøver tatt med f72-76 mm prøvetaker, 
men forskjellene trenger ikke være store 
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Oppsummering 76 mm prøvetaking: 

• Spesielt viktig å benytte godt vedlikeholdt utstyr med skarp, uskadet 
skjæreegg, og slank eggvinkel < 10o 

• Oppnådd prøvekvalitet påvirkes i betydelig grad av utstyret og 
prosedyrene som benyttes 

• Lengre ventetid er påkrevet for f72-76 mm prøver på grunn av 
høyere vekt  

• Prøver tatt med f72-76 mm prøvetaker med skarp egg viser i mange 
tilfeller bedre kvalitet enn f54 mm prøver tatt med stålsylinder , 
men forskjellene trenger ikke være store 

• For enkelte prøver synes kvalitetsforskjellen mellom f72-76 mm 
prøver og blokkprøver å være liten, men generelt er prøvekvaliteten 
noe dårligere enn for blokkprøver 

 

NGF seminar – Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 
Sammenligning av laboratorieresultater 



multiconsult.no 

Oppsummering blokkprøvetaking: 

• Blokkprøvetaking gir vanligvis svært god prøvekvalitet, klassifisert 
mellom perfekt/god.  

• Prøvekvalitet kan påvirkes av spyletrykk, mengde borkaks i borhullet 
og innhold av grovt materiale i massene 

• Den ytre sonen av blokken (1-2) er forstyrret og trimmes/spyles bort 
ved prøvepreparering 

• For enkelte prøver synes kvalitetsforskjellen mellom prøver tatt med 
stordiameter stempelprøvetakere og blokkprøver å være minimal, 
men generelt gir blokkprøver best kvalitet 

• Blokkprøvetaking gir generelt mer materiale til rutine- og 
spesialforsøk pr. prøve, og dette må vurderes ved sammenligning av 
kostnader 
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