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INLEDNING. 

Organiskt liv har under jordens urtid småningom spontant utvecklats ur 

enkla oorganiska grundå.mnen, kol, syre, vate och kvave, via aminosyror 

och om enkla bakterier påminnande sk. mikrosfarer. Under miljarder år 

har det efter hand uppstått en hapnadsvackande formrik flora och fauna 

uppbyggd av bl.a. sto ra aggvitemolekyler med en struktur, som måhanda 

representerar den no blas te arkitektur, som frambringats av naturen. Des sa 

vaxter och djur bryts efter sin livstid åter ned, uppgår i andra livsformer 

eller sonderfaller genom inver kan av mikroorganismer eiier fOrbrånning 

på nytt i enklare beståndsdelar, organiskt kol, humussyror, aminosyror 

osv. (Waksman 19 36). 

De organiska jordlagren, sdrh har bildats genom anhopnihg av liiinningar 

efter våxter och djur, upp\}isar på grund av den biologiska art- och form

rikedomen synnerligen vatierande sammansattning och struktur. Aven om 

ett visst urval av typer uppltotnmer genom an pas sningen till den lokala 

miljon, finner vi på varje vå.xtplats ett flertal olika arter med varierande 

dimensioner, struktur och hållfasthet. Då jordlagr erts htimifiseringsgrad 

och hutnifiseringshastighet dessutotn ofta varierar på blika djup ar det 

uppe~ba~t, att vi har hår aH gora med komplexa jbrdai'ter, som till sin 

uppbyggnad och i sina geotekniska egenstcaper uppvisar extrema variationer. 

I det fOljande skall hågi'a i de nordiska landerna fOrekotntnande typiska 

orgariiska jordarter ocli detas geotekniska egenskaper i korthet behandlas. 

De organiska jordarterna indelas harvid enligt sirt uppkomstmiijo på kon

verttionellt sått i huvudgrupperna torv, gyttja och dy. Humusjord ( mylla) , 

som i regel blott bildar ett tunt ytskikt och som ur geoteknisk synpunkt har 

mindre betydelse, behandlas ej. Des sutom skall den organiska substansens 

inverkan på de geoteknis k a egenskaperna hos blandjordarter i korthet 

di skuteras. Det måste dock framhållas, att våra kunskaper om de geo

tekniska egens kaperna hos de organiska jordarterna i måaga avseenden annu 

år bristfalliga och att en omfattende grundforskning fOr att utreda des sa 

egenskaper vare av behovet påkallad. 
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TORV. 

Allmant. 

Torv bildas på platser med hogt grundvattenstånd och fu- vanligen uppbyggd 

av vaxter med fOrrnåga att upptaga stora mangder vatten. Sorri exempel 

kan namnas, att S phagnum fuscum har en vattenbindningsfårmåga mot-

svar ande ca. 20 gånger vikten av vaxtens tori"substans. benne va~skernangd 

ar delvis inhesluten i vaxtens celier, delvis belagen i vaxtens porutrytnmen. 

VattenbindningsfOrmågah minskas med stigande humifiseringsgrad dch i en 

bestamd torvtyp finner man darfor i regel ett klart samband mellan vatten

halten och torvens humifiseringsgrad (K ulakow 194 7, Kivinen 1948) . 

I det lev ande ytskiktet står vaxterna vanlig en i vertikalled, men n~r vaxten 

vissnar lagger den sig horisontalt. Flere vaxtlager pac kas efter hand på 

varandra och det bildas ett anisotropt torvlager, dar våxtfibrerna huvud

sakligen har horisontal riktning. Då permeabiliteten samt hållfasthets

och deformationsegens 1.rnperna i fiberriktningen avviker från motsvarande 

egenskaper i andre riktningar, kommer denna struktur ella anisotropi att 

få viktiga konsekvenser fOr torvens konsoliderings-, deformations- och 

hållfasthetsegenskaper. 

De svagt humifiserade vaxtfibrerna har i motsats till den amorfa, mera 

humifiserade torvsubstansen en betydande draghållfasthet. Med tanke på 

hållfasthetsegenskaperna ar det darfOr andamålsenligt att uppdela den fasta 

torvsubstansen i två faser: fiberfasen, bestående av långstrackta vaxt

element, och den amorfa torvfasen, bestående huvudsakligen av kolloidala 

partiklar. Svagt humifis erad torv innehåller fråmst fiberfas, medan starkt 

humufiserad torv innehåller mest kolloidal torvfas och blott smarre rester 

av fiberfasen. Den relativa mangden av respektive faser forandras konti

nuerligt vid stigande humifiseringsgrad. 

Klassificering av torv. 

Många fOrslag har framfOrts for klas sificering av torv fOr olika åndamål. 

De ur byggnadsteknisk synpunkt mest Hirnpliga torde vara von .l?osts ( 1921) 

klassificering och den kanadensis~~a Radforth-klassificeringen (MacFarlane 

19 58) . Bagge omfatter forutom sjal va jordartsldassificeringen aven klas si

ficering av rnyrmark ur botanisk och topografisk synpunkt, bl.a. med 
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hansyn till draneringsmojligheterna. En detaljerad botanisk klassificering 

ar ur byggnadsteknisk synpunkt sallan nodvandig. D<i vissa geotekniska 

egenskaper dock varierar beroende på torvens botaniska ursprung, ar ett 

omnamnande av de i torven ingående viktigaste fibervaxterna dock att re

kommendera. I enklare fall kan man noja sig med att faststalla huruvida 

det ar fråga om mosstorv, starrtorv eller blandtorv (t. ex. Sphagnumtorv, 

Car ex-torv eller SG-torv) . 

Von ..i.=-'osts torvklassificering, enligt villcen torven kan karaktariseras genom 

en enkel formel (H
1

_10 B
1

_
5

F
0

_
3

R
0

_
3
v

0
_3) synes tack vare sin overskådlig

het vara att foredraga framom Radforth' s 16 torvklasser. (Torven indelas 

en.li gt Radfort' s system i tre huvudgrupper: amorf trnrnig torv, finfi brig 

torv och grovfibrig torv och varje huvudgrupp indelas ytterligare i 4-7 

klasser) . Von .l? osts humifiseringgrad (H) år allmant kand och anvåndes 

aven i kombination med annan struktur~dassificering. Vid praktislc til

lampning anvandes ibland en forenklad H-klas sificering: rå torv (H 
1 

_3) , 

mellantorv (H4 _6) och svarttorv ( dytorv, H 7 _10) . 

Fibrigheten ( F ) avser i von F- osts klassificering egentligen mangden 

Eriophorum vaginatum fibrer. Det synes dock vara andamålsenligare att 

i F-talet inkludera aven ovriga på torvens draghållfasthet inverkande 

fibrer. UtfOrda dragfOrso:-c tyder t.o.m. på mojligheten att sammenslå 

fiber- och rottrådsmångderna (F+R) och sålunda ernå en ytterligare fOr

enkling av klassificeringen. I det fall att torvens draghållfasthet uppmiitts, 

kan F- och R-talen eventuellt ersattas med draghållfastheten (ton/ m 2) . 

Mangden av trå.rester (ved, V) ar av intresse bl.a. vid tolkning av 

exceptionella matvarden, som kan bero på stubbar el. dyl. hinder. Då 

torvens vattenhalt i regel bestammes separat, ar det ofta biittre att 

ersatta blothetsgraden ( B) med den exaktare, laboratoriebestamda vatten

halten. 

Konsistens och fibrighet. 

Torvens konsistens har ibland bestamts såsom fOr vanliga kohesionsjord

arter, dvs. med anvandande av Atterbergs konsistensgranser ( Casagrande 

19 66) . Denne metod lam par sig ratt val fOr omrord humifiserad torv 

(svarttorv) , men metoden år daremot foga lamplig fOr fibrig torv. For den 

sistniimndas del kunde en bestamning av den relativa tatheten eller kompri

meringsgraden ifr<'igakomma, t. ex. på basen av torvens terra volymviltt 
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{Skaven-Haug 19 68) . Des sa metoder tillam pas ju vanlig en i friktionsjord

arter, vilket ger en antydan om, att svagt humifiserad torv betråffande 

vissa egenskaper påminner om friktionsjord, medan svarttorv daremot pci

minner om typisk kohesionsjord. Detta faktum visar aven; att vi betråffande 

torv har att gora med en jordart med synnerligen varierande egenskaper. 

Svårigheterna med att tillampa vanliga konsistensmetoder for torv antyder 

samtidigt ett behov av att utveckla speciella metoder fOr denna jordart. 

I sjalva verket kan von .Posts metod for bestam:ming av humifiseringsgraden 

betraktas såsom en dylik speciell konsistensmetod, eftersom man har tar 

hansyn till mangden och konsistensen av såval den mellan fingrarna ut

pressade massan som den i handen kvarblivna torvsubstansen. Man kan saga 

att metoden delvis motsvar ar ett snabbt manuellt kompres sionsforsok, 

varfor den samtidigt aven ger en bild av torvens permeabilitet. 

Torvens struktur och fibrighet kan undersokas visuellt, eventuellt med till

hjålp av mikroskop. Vill man ha ett kvantitativt mått på fiberstyrkan, kan 

man utfOra dragforsok eller balkfOrsok. Granskar man brottytan efter ett 

dylikt fOrsok finner man, att en del torvfibrer brustit, medan andra dragits 

ut ur den omgivande torvmassan. Antages langden av en i dragkraftens 

riktning belågen fiber vara 1 och fiberdiametern 2r, blir storsta mantel

motståndet vid fiberhalvans utdragning TT rls, då s betecknar skarhåll

fastheten hos den omgivande torvmassan. Fiberstyrkan vid dragbrott ar å 

andra sidan TT r
2 

<T d, då <T d ar fiberns draghållfasthet. Den sk. kritiska 

fiberlangden ( lk) , då fiberstyrkan ar lika med maximala mantelmotståndet 

(Kelly og Tyson 1965), dvs. då sannolikheten fOr dragbrott ar lika stor som 

sannolikheten fOr utdragning ( mantelskarbrott) , blir sålunda; 

2 
irr <T d 

lk '"'---- . - . r ( 1) 
irrs 8 

Den kritiska fiberlångden ar alltså proportionell mot fOrhållandet mellan 

fiberstyrkan och skarhållfastheten. ( Genom att mata fiberstyrkan, långden 

hos den utdragna fiberhalvan och fiberdiametern kan skarhlllfastheten s 

approximativt besttimmas) . 
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UtfOrda dragfOrsok vis ar, att ett påtagligt samband råder mellan draghåll

fastheten och fibermangden. Då den vid vingborrfOrsok erhcillna skar

spannings-deformationskurvan i fibrig torv vanligen uppvisar flera maximi

och minimipunkter, kan man få en viss uppfattning av torvens fibrighet aven 

med ledning av vingborrfOrsok (jfr. bild 9) . 

Anisotropi . 

Seis om ovan påpekats uppvisar torven en sårpråglad anisotropi, som 

speciellt framtrader i fibrig torv med låg humifiseringsgrad. Enligt en 

serie i olika riktningar utfOrda tryck - och dragfOrsok (bild 1 a) ar t. ex. 

tryckhcillfa stheten i fibrig S phagnumtorv ungefar lika stor i vertikal- och 

horisontalled. Draghcillfastheten ar då'.remot betydligt storre i horisontal an 

i vertikal rH,tning . Forhållandet mella n tryckhållfastheten och draghdll

fastheten kan i horisontalled variera mellan 0. 5 och 3, medan samwi.a for

hållande i vertikalled kan vara 2-8 . D raghållfastheten har fOrutom genom 

direkta dragfOrsok aven bestamts genom balkfOrsok, varvid bojdraghåll

fastheten befunnits vara ungefar lika stor eller något storre an draghåll

fastheten enligt direkta dragfOrsok. 

Sk~rhållfastheten år i de ovre torvlagren vanligen storre i vertikalled an i 

horisontalled (bild l ) . Forhållandet mellan horisontala och vertikala skar 

hållfastheten synes emellertid oka med djupet och på stOrre djup kan skar 

hållfastheten i horisontalled vara storre an i vertikalled. Detta beror fOr

modligen på att humifiseringsgraden ofta tilltager med djupet och att det 

storre vertikaltrycket samtidigt får okad betydels e. I starkt humifiserad 

torv kan fOrhållandet mellan horisontala och vertikala skarhållfastheten fOr

modas ungefår motsvara fOrhållandena i lermark (NGI 19 66) . 

Variationerna hos vid tryckfOrsok uppmatta deformationsmoduler framgår 

av .bild l b . E avser initialmodulen och motsvarar sålunda lutningen hos 
0 

spånnings-deformationskurvans initialtang ent. E
2 

avser åter sekantmodulen 

fOr spanningsintervallet 0- a-b/2, då <Tb betec ~<nar tryc khållfastheten. P or

vattentrycksm~tningar, som utforts i samband med balkforsoken visar, att 

tryck zonen i de horisontala torvbalkarna omfattat ca. 2/3 och dragzonen ca. 

1/3 av balktvårsnittet och att E-modulen vid dragning varit ca. dubbelt 

storre an vid tryck. 
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Den fibriga torvens anisotropi inverkar aven på porvattentrycket. Detta 

framgår tydligt av bild 2 ; som visar resultaten från porvattentrycks

matningar i samband med vertikala och horisontala tryckfOrsok på 

15xl5x30 cm Sphagnum-torvprov. be vertikalt tagna torvproven uppvisar 

hoga porvattentryck, medan porva.ttentrycket i de horisontala proven ar 

obetydligt. Den markanta s.cillnaden beror uppenbarligen på att drag

spånningarna vid vertikala tryckprov effektivt upptages av de horisontala 

torvfibrerna, rrtedan draghållfastheten parallellt med fibrerna - vilken har 

avgorande betydelse vid tryckfOrsok på horisontala tdrvprov - ar mycket 

mindre. Torvfibrerna motverkar sålunda i det fOrstnatnnda fallet provets 

volymsutvidgning och detta medfOr en motsvarande okhing av porevatten

trycket. 

Permeabilitet. 

Torvens vattengenomslåpplighet varierar i hag grad beroende på humifi

seringsgraden och belastningen. Detta framgår klart av bild 3, som visar 

några av resultaten från Hailikaris examensarbete om torvens permeabilitet. 

Råtorvens genomslå.pplighet kan vara 10-1000 gågner storre an permeabili

teten hos starkt humifiserad svarttorv. Betraffande belastningens inverkan 

kan man notera, att redan en liten belastning avsevart reduserar vattengenom

slappligheten. Liknande observationer har gjorts av Tveiten ( 19 56) , som 

faststallde, att på lå.mpligt satt belastad mellantorv ar anvandbar såsom 

tåtningsmaterial i jorddammar . 

. F"ermeabilitetsfOrsok med torvprov i oli l~a ritctningar har visat, att vatten

genomsia.ppligheten i vågrat riktning i allmanhet ar storre an i vertikalled 

(MacFarlane 19 59). Skillnaden mellan permeabiliteten i olika riktningar ar 

storst i råtorv, medan skillnaden i svarttorv ar obetydlig. Detta beror uppen ... 

barligen på att de vågrata fibrerna underlåttar stromningen i horisontal 

riktning i svagt humifiserad torv. Skillnaden. mellan permeabiliteten i om

rord torv och i naturlig ostord torv framgår vid jamfOrelse mellan kurvorna 

i bild 3a og 3b; skillnaden ar mest markant i mellantorv . Ett tydligt sam

band synes fOreligga mellan permeabiliteten och den relativa kompres sionen 

(bild 4) . 

.• ::i ermeabilitetens beroende av belastningen kan approximativt uttryckas genom 

formeln 

k = :< ( p/ p ) -a 
0 0 

( 2) 
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d~r k betecknar permeabiliteten vid bela stningen p 
0 

och k ar permea bili-
o 

teten vid belastningen p. P ermeabilitetsindex a, som fOr lera kan vara av 

storleksordnl.ngen 0.3-0. 7, ar fOr torv betydligt stOrre, ofta 2-4 . Detta 

betyder, att permeabiliteten vid en fOrdubbling av belastningen kan minskas 

till en tiendedel av det ursprungliga vardet; 

Kompressibilitet. 

Torvens hoga porositet och kompressibla struktur gar, att denne jordart 

u ppvisar extremt hog kompressibilitet (Eggelsmann 1957). P orositetens 

inverkan åskcldliggores av bild 5, som visar tcompressionen hos odometer

prov belastade med 1. 0 kg/ cm
2

. Humifiseringsgraden (h) synes icke ha 

någon storre betydelse fOr kompressionens slu.tviirde. Dåremot inverkar 

humifiseringsgraden tydligt på kompressionshastigheten, som ar storst hos 

råtorv och som blir allt långsammare ju mera humifiseringsgraden stiger. 

Vid de relativt låga belastningar, som forekommer på torvmark, ar det ofta 

tillrackligt att vid sattnings berakningar utgå från en på basen av odometer

forscS'c bestamd eller med ledning av torvens vattenhalt eller porositet upp

s!cattad kompressionsmodul (bild 6) . I de fall, d~ belastningsytan har liten 

utstrackning i forh&llande till torvlagrets tjocklek, kan de horisontala de

formationerna em eller tid ge upphov till extra sattningar. Des sa defor

mationer motver!rns av den horisontala fiberstrukturen som i fibri g råtorv 

år ka pabel att upptaga betydande drags panningar. De horisontala defor

mationernas betydels e okar dårfor vid stigande hu.mifiseringsgrad. 

Ovannamnda fenomen kan observeras vid vanliga tryckfOrsok, dar jord

provets sidoutvidgning icke ar fOrhindrad. Ett i vertikalled taget fibrigt 

torvprov utvidgas mindre i sidled, eftersom de horisontala drag sparmingarna 

overfOres till torvfibrerna. Ar torvprovet vattenmattat, upptages en stor 

del av belastningen av porvattnet. Valjes belastningshastigheten så, att 

torven hinner konsolideras, kan torvprovet komprimeras tills dess provets 

hojd blivit en bråkdel av den ursprungliga - utan att något skarbrott kan 

observeras. Humifiserad sva rttorv uppfOr sig emellertid i detta avseende 

annorlunda och mera i overensstammelse med normal kohesionsjord. 

Definieras torvens deformationsmodul i enlighet med Janbus ( 19 67) fOrsla~ 

såsom s pannings-deformationskurvans tangentmodul, kan deformations

modulens ( M) beroende av effektivspenningen ( <T) uttf yckas genom for ml en 
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M =mo-' { 3) 

dar modultalet m enligt Janbu framst ar en funktion av jordartens porositet. 

Bild 7 visar modultalets variationer i olika torvjordarter enligt några i 

Finland utfOrda odometerforsok. Ett visst samband synes existera rnellan 

modultalet och torvens torra volymvikt. Spridningen av fOrsotcsresultaten 

ar ernellertid stor och någon olikhet mellan olika torvtyper kan icke noteras, 

med undantag av det faktum, att de tyngsta och minst k ompressibla proven 

representerar starr torv. 

Flaate ( 19 68) har utarbetat ett praktisk nomogram fOr approximativ be

sta rnning av tcompressibiliteten och den sannolika såttningen med bea.dande 

av torvens vattenha lt och glOdgningsfOrlust ( specifika vilden har harvid 

antagits vara 1. 5 ton/m
3 

får det organis~a och 2 . 7 ton/m3 fOr det oorganiska 

m a terialet) . De horisontala deformationernas andel av totalsattningen okas, 

nar sakerhetsfaktorn sjun!cer. En enkel metod att beakta denna andel ar att 

satta den sannolika tota lsattningen S = n·S , då S betec!<nar den enligt 
c c 

odometerfOrsok beraknade sattningen. Vardet p& koefficienten n uppskattas 

lårnpligen på g rundval av såttningsob s ervationer. Mustonen ( 19 52) har från 

sattningso bservationer vid invallningsfOretag med torrlåggningsdammar på 

organiska jordarter funnit n-varden varierande mellan 1. 35 och 2. 40 

( m edeltal n = 1. ?5) . F5r dyli ~ca d a mmar har rek ommenderats n-varden på 

1. 5 - 2. 0, nar sakerhetsfaktorn ar ca. 1. 5 eller lagre. 

IC onsolideringshastighet. 

Vid sattningsberakning och analys av observerade sattningar har man ofta 

utgått från Terzaghis konsolideringsteori aven då det gå.llt torvmark. Det 

har hårvid upprepade gå.nger kunnat faststallas, att torvens k onsoliderings

forlopp icke fOljer denna teori, utan att sattningen i torvmark snar are synes 

dominer as av "se~cundara J• tidseffekter. I brist pci battre metoder har man 

harvid fått noja sig med en semiem piris!c uppskattning baserad på vid odo

meterforsok o b serverade tidsattningskurvor hos torvprov och p~ antagandet 

att konsolideringstiden ar pro portionell mot kvadraten pii torvlagrets tjocklek. 

Vissa obs ervationer tyder emellertid på att s kitcttjockle~cseffe tden i torvmark 

ar mindre an i le r a (Barden 19 63) . 
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Torvens konsolidering kan jamfOras med en strain-hardening proe ess, som 

normalt karaktariseras av en logaritmisk krypningslag, dvs. av att tid

deformationskurvan blir ratlinjig i halvlogaritmisk skala ( Morton och 

Hearle 19 62). Detta· betyder, att deformationshastigheten ar omvant pro

portionell mot tiden. Yamada ( 1967) m. fl. har vid vid harledningen av 

sina teorier for den sekundara sattningen antagit, att deformationshastig

heten ar proportionell mot den resterande (framtida) sattningen. Man kan 

påvisa, att detta antagande i sjalva verket galler for den sena.re delen av 

primarsattningen ( exponentperioden) , då portrycksisokrdnen har i det 

narmaste sinus- eller parabelform. Namnda antagande inneb~r • att den 

sekundara sattningen skulle f6lja samme !agar som den senprimara 

sattningen, att den n~i.rmast vore att betrakta såsom en f6rdrojd sådan, for

anledd av hogviskost porvatten, av finstruktur med låg permeabilitet eller 

helt enkelt av ett i fOrhållande till ovrig mark starkare humifiserat och 

dårfor långsamt konsoliderande jordlager. 

Wilson, Radforth, MacFarlane och Lo ( 1965) har vid konsolideringsfOrsok 

med torv o bserverat två skeden, for vilka tid-sattningshastighetskurvan ar 

ratlinjig i dubbellogaritmisk skala och sattningshastigheten sålunda omvant 

proportionell mot en potens av tiden. Gransen mellan de bagge perioderna, 

då såttningshastigheten snabbt avtar, ar beroende av torvens porositet, 

torvskiktets tjocklek och belastningens storlek. En liknande periodupp

delning fOre~wmmer bl.a. i de av Brinch Hansen (1961) och Yamada(1967) 

fOreslagna metoderna fOr kombinering av primar- och sekundarsattningen. 

Bardens ( 1968) metod bygger på en reologisk modell, dår Terzaghis 

klassiska konsoliderin gsmodell kompletterats med ett ickelinjårt Kelvin

element. Det sistnamnda ger ett strukturmotstånd, som i overensstammelse 

med Taylors farslag antages beroende av deformationshastigheten. Då 

strukturmotståndet efter hand minskas och belastningen i stallet upptas av 

effektivtrycket, blir strukturmotståndet proportionellt mot den resterande 

(framtida} sattningen. Sambandet mellan sattningshastigheten och rest

sattningen ar i detta fall emellertid icke linjart, uten fOrutsattes f6lja en 

empirisk potensfunktion. 
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Bardens teori innebar en parallellfOrskjutning av portalsisokronerna, icke 

endast under den egentliga sekundarsattningen, utan aven under primar

perioden. Detta synes overensstamma med de av fOrfattaren å.r 19 51 funna 

ovanliga portalsisokronerna i torv (bild 8) . Betraffande fibrig torv, dår 

konsolideringen :can anses innebara dranering från en kolloidal torvfas till ett 

fiberfas med grovre kanaler, kunde den av Barden ( 19 60) fOreslagna reo

logiska modellen eventuellt kompletteras genom seriekoppling till en liknand~ 

modell med andra reologiska konstanter, motsvarande finare pro struktur. 

ska rhållfa s thet. 

Torvens odranerade sldirhållfasthet bestammes i regel med vingborrforse>k 

eller tryckfOrsok. I humifiserad torv, som till sina hållfasthetsegenskaper 

nara påminner om typiska kohesionsjordarter, synes des sa metoder aven ge 

tillforlitliga varden. Betraffande fibrig torv synes fOrhållandena emellertid 

vara annorlunda. Dette framgår redan av den saregna formen hos de skar

spannings-deformationslcurvor, som erhålles ved vingborrfOrsok i fibrig torv 

(bild 9) . Fore kom sten av flera maxi mi- och mihirnivarden tyder på att något 

normalt skar brott icke intraffar, utan att fibrerna bojes utanfor vingperiferip 

fOr att senare delvis återg! till sitt ursprungliga lage (Helenelund 1967). 

Roteras vingen flera varv, såsom fallet ar vid matning av skarhållfastheten 

i omrort tillstånd, kan detta resultera i att det bildas ett hål runtving borren, 

varvid torven sålunda helt pr es sats utanfOr vingperiferin (Wilson 19 67) . Man 

har aven kunnat konstatera, att den med vingborr uppmatta s~carhållfastheten 

ar beroende av vingens dimensioner sålunda, att skarhållfastheten mins kas, 

då vingdiametern okar (MacFarlane 19 61). Det bor aven observeras, att 

rotationsaxeln vid vingborrfOrsok ar lodrat, dvs. vinkelrat mot det horison

tala fiberplanet, medan rotationsaxeln vid ett vanligt cirkulårcylindris k t 

markgjenombrott ar vågrat, dvs. parallell med fiberplanet. 

Betraffande tryckforsok måste man konstatera, att tolkningen av forsoks

resultaten ofta vållar svårigheter då det galler torv (Hanrahan 1954, 1964, 

P ihlainen 19 63). Detta beror delvis på torvens anisotropi, delvis på torvens 

kompressibilitet och de harmed sammanhangande stora defo!'ma tionerna. Vid 

tryckfOrsok på ver t ikalt tagna torvprov erhåller man sålunda i fibrigt material 

vanligen inget tydligt s'carbrott , varfor brottlasten i bri st på observerbar 

glidyta eper s pd.nningsmaximum måste a ntaga s motsvara en viss deformation, 
.: ..... .. 
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t. ex. 10-l 5c1o relativ trnmpression. Vid tryc kfOrsok på horisontalt tagna 

torvprov erhålles daremot i regel tydligt brott1 antingen i form av dragbrott 

eller skarbrott med sned glidyta. Skarhållfastheten borde i detta fall be

stamma s med tryckprov i olika riktningar med beaktande av brottytans 

riktning i forhållande till fiberplanet i olika delar av den sannolika glidytan. 

Bild 10 visar resultaten från några konsoliderade-odråncrade skårfOrsok 

utfOrda med en kompressometer-skarapparat av Kjellman-typ. Aven om 

slcarhållfasthetskurvan egentligen ar svagt S-formig, kan den f6r ifråga

kommande små spanningsokningar i regel val approximeras med en rat linje. 

Enligt ett av J. Hyypa år F.)55 utfOrt examensarbete kan torvens skenbara 

friktionsvinkel vid CU-fOrso:c variera 11-21° och den ar oftast 15-20°. 

Forsaken omfattade framst Sphagnum-torv och brottytan lig horisontalt, 

dvs. i fiberriktningen. Vid okonsoliderade-odranerade skarfOrso :e var mot

svar ande vinkel blott 0-5° (jfr. Hanrahan 19 54). 

T reaxialforsok med omrord och ostord torv har vi sat, att torvens effektiva 

friktionsvinkel ar fOrvånansvart hag. Enligt treaxialfor scfa utfOrda av Ada ms 

( 19 65) och Hanrahan och Dunne ( 1'367) har q/ -varden på 36-43° observerats. 

Brott har harvid antagits intraffa nar huvudspanningss tcillnaden (deviator-

s panninge.n) nått sitt macimivarde, varvid torvprovets axiala samman

tryckning var it 10-20'% . Det bor framhållas, att for soken utf6rts med 

relativt små jord prov dar provets dime~sioner, i synnerhet efter konsoli

dering for hegre celltryck, varit små i jamfOrelse med fiberlangden. 

Man kan fråga sig hur ett material med stor kompressibilitet samtidigt kan 

ha så stor inre friktionsvink.el. I sand o. a . mineraljordarter har vi ju vant 

oss vid att kombinera stor fri ktionsvinkel med hog packningsgrad och låg 

kompressibilitet. Det ar emellertid tydligt, att ett material med låg utgångs

hållfasthet bor oka fOrhållandevis mera i hållfasthet ju mera materia let 

komprimeras, forutsatt att det icke ar fråga om ett sensitivt (struktur

kansligt) material. Aven om det ic~ze galler något egentligt "fritdions

m a terial" bor hållfastheten i ett fibrigt material olca med oka d samman

tryc~ning, eftersom antalet fibrer som genomskares av brottytan s a mtidigt 

okas. Det bor dessutom observera s, a tt aven den fa sta torvsubsta nsen oka r 

i fasthet tack vare kompr es sioncn , eftersom torvsubstansens vattenhalt och 
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porvolym s a mtidigt mins kas. F rik tionen cfaar aven på grund av att kontakt.,. 

ytan mellan fibrerna forstoras vid h ogre belastning (Morton och Hearle 19 62) 

l(ompres sioneh kan i detta avseende sagas ha dubbel fasighetsottande be-

ty del se i fibriga organisl\:a jordarter. 

Barformåga. 

Torvens barfOrmåga har vanlig en upps!rnttats med ledning av de metoder, 

som tillam pas fOr mineraljordater ( Ward J. 9 4G, Ander son. och Hemstock 19 59, 

Miyakawa 19 59, v.Moos och Schneller 1}61 ), dvs. utgående från att mark

genombrott sker i form av skar brott langs en t. ex. cirkularcylindrisk glidyta. 

Forso!.< har emellertid aven gjorts att tillampa elasticitetsteoretiska be

traktelsesatt. Smith ( 17 50) utgick sålunda från spanningsfOrdelningen under 

langstrackt belastningsyta och antog att brottbelastningen ( P) var dubbelt 

storre an den k ri tiska belastning, då skårs panningens maximivarde blir lika 

som mar~tens odranerade skarhållfasthet ( s ) . Detta antagande geri fore-
u 

liggande fall brottbelastningen p = 2'1T s ( jamfOrt med p " ( 2+'1T) s enligt u u u u 
plasticitetsteorin) . Aven bera!cningsmetoder baserade pii perimeter-skar-

princi pen har fOreslagits ( K orchunov 1946). 

Då torvens ytski ~d vanligen består a v fibri g r~torv och då dennas egenskaper 

avviker från mineralj orda rterna s, vore det motiver a t att anvanda s peciella 

metoder for bera'.rn.ing av torvens barform:iga. I jamforelse med fin~rnrniga 

kohesionsj ordarter har torven t. ex. ratt stor permeabilitet, varfOr ytskiktet 

snabbt k omprimeras och sattningarna blir stora, i synnerhet i jamfOrelse med 

de små deformationerna i fri!<tionsjordarter. Den stora kompressibiliteten 

gor att risken for lokalt brott speciellt bor beaktas. Torven kan så att så.ga 

bris ta in i sig sjalv; det starkast ~rnm primerade ytski~ctet brister, men 

någon genomg&ende glidyta behover ic k e utbildas. 

Bild 11 visar en cirkulår belastningsplatta på ytan av ett hogkompressibelt, 

fibrigt torvlager. Så lange sattningen ar noll, ar plattans barfOrmåga 

obefintlig (bild 11 a) , eftersom en viss sattning erfordras fOr att hållfast

heten skall mobiliseras. I den mån såttningen ( 6' ) okas och det under 

plattan liggande porosa ytskiktet komprimeras (bild 11 b) , vaxer aven 

torvens barfOrmåga. Torvfibrerna invid och utanfOr plattans kanter blir 

samtidigt utsatta fOr bojdragspanningar, som slutligen kan ge upphov till 

dragsprickor ( bild 11 c) . 
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.? å grund av sattningens storle15 och torvstrukturens f6randringar kan man 

i ett dy likt fall tala om kom pr es sions brott. Det ligger harvid nara till hands 

att definiera barformågan utgående från en viss kritisk sattning ( 1 ) • Detta 
.<. 

kan aven motiveras med att risken for drags prickor vaxer, då sattningen 

okas och att med belastningsytans kanter parallella dragsprickor framtrader 

vid en viss kritisk sattning. Ar belastningsytan boljig eller utga res be

lastningen t. ex. av grusfyllining utlagd direkt på torvytan, kan dragsprickor 

aven uppstå under sjalva belastningsytan. 

I stallet fOr att binda brottgransen vid :. en viss kritisk totalsattning, valjer 

man lampligen en av belastningsytans storlek beroende sattning. Då boj

dragspanningarna beror av torvfibrernas krokningsradie och denna i sin tur 

av belastningsytans radie, kan den kritiska sattningen antagas utgora ett 

visst %-tal av belastningsytans bredd. Forutom av belastningsytans bojligh~t 

och formåga att upptaga dragspanningar beror storleken av den kritiska 

sattningen på torvens art ( fibrighet m.m.) . Ifall belastningsforsok utf6rts, 

kan den kritistca sattningen faststallas i varje sarskilt fall (bild 12) . 

Torvens barf6rrnåga och risken fOr lokalt brott under en styv belastnings -

platta (bild l l ) kan eventuellt analyseras utgående från perimetermotstånds

principen. Eftersom perimetermotståndet mobiliseras i den mån sattningen 

( S ) vaxer, kan lasten ( ; )) sattas 

2 r 2/ "' / P = '!fr q + 21Tr o v • '!Tr ~K 6 + 2v (J r) (4) 

då q ar grundtrycket under plattan, v betecknar perimetermotståndet, 

r ar plattans radie och K betecknar baddningsmodulen (K = q/ 6' ) . Till

lampas perimetermotståndsprincipen aven p& olika djup under plattan, 

kommer man slutligen till ett djup z = d + nr (bild 13) , dar den av plattan 

f6rorsakade kompressionen kan f6rsummas och dar trycket q kan antagas 

motsvara belastningen av ovanfOr ligg ande jordlager = 'Y z, då '( år 

markens volymvikt) . På nivån z fås sålunda 

p = 2 nv + 'Y 6 ( 5) 
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.Perimetermotståndet ar stOrst vid plattans ytterkant, dår torven kompri

merats mest och mins kas till noll på djupet z 1 dar deformationen antages 

vara forsumbar ( v = perimetermotst!ndets medelvarde) . . På grund av 

torvens komprimering ar perimetermotståndet på nivån 6 storre an torven! 

ursprungliga skarhållfasthet. Då antalet torvfibrer ar ofOrandrat, kan 

komprimeringens inverkan approximativt beaktas genom att berå.kna peri

metermotståhdet på den ursprungliga hojdskillnaden nr + c) (bild 13) . 

Antages det mot barformågan ( p ) svarande maximala perimetermotståndet 
u 

vara lika med jordartens odri:i.nerade skarhållfasthet ( s ) erhålles 
u 

P !: ( n + !>'/ r) s + y S 
u l\ 

( 6) 

Vardet på faktorn n kan uppskattas t. ex. enligt av Jaky och Tsytovitch 

foreslagna metoder for berakning av djupet hos det for komprimering ut

satta jordlagret under belastningsytor av olika form (Szechy 19 63) . Antages 

n vara 4. 0 och det mot p svarande c/ r-vardet vara 2. 0, fås sålunda p = 
u u 

6s + y cf . Vid o / r = O. 4 blir motsvarande barighet blott p • 4. 4 su + Y 
u u 

Detta visar, att torvens barighet mobiliseras fOrst efter stora sattningar ocb 

att det mot barighetsfa~·dorn N = 6 svarande p -vardet fOrutsatter en c u 
sattning av storleksordningen S = 2r. 

Ifall torven underlagras av lOsa gyttje- eller ler lager, vilkas skarhållfasthet 

mobiliseras redan vid mindre deformationer, kan dessa jordlager brista, 

trots att någon glidyta annu icke utbildats i torvskiktet. I flertalet fall, dar 

skårbortt observere.te i myrmark, har lagerfOljden varit av denna typ 

( MacFarlande 19 61) . Ett li kar tat fall fareligger då - såsom ofta ar fallet -

ett ytskikt av råtorv underlagras av kohesionar svarttorv. En mojlig brott

mekanism for dylika fall har diskuterats av Flaate ( 1167) , enligt vilken 

skarbrott kan intraffa i en horisontal glidzon och dragbrott i råtorvskiktet 

under belastningen. D enna brottmekanism synes lampa sig val for ett ani

sotropt material som torv, dar skarhållfastheten langs med ett horisontalt 

fiberplan ar mindre an i en sned eller lodrat brottyta. En stabilitetsanalys 

baserad på denna brottmekanism kan låmpligen utgå från en proj <; tdions

ekvation for de vågrata krafterna. 
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En rent empirisk metod fi::ir uppskattning av barfOrmågan hos torvmark har 

fOreslagits av Thurber ( 19 65) . .På grundval av erfarenheter från vagbyggen 

på myrmark i vastra Kanada drog han den slutsatsen, att stOrsta tillåtna 

hojden av en fyllning - fOr undvikande av skar brott - vare ca. 3. 5 m om 

torvdjupet ar mindre an ca. 5 m och 2. 5 m, om mossdjupet ( inkluderande 

event. los le ra, gyt tja och dy) ar storre an 5 m. Detta skulle motsvara en 

hogsta tillåten belastning av ca . 7 ton/m
2

, respektive 5 ton/m
2

. Då barfOr

mågan emellertid aven ar beroende av torvens art och hållfasthet, bor denna 

turnregel blott galla fOr en viss torvtyp. 

En battre metod har fOreslagits av Weber ( 19 64) , som på grundval av 

erfarenheter från skogsvagbyggen i Sverige uppgjort ett bedomningsdiagram 

(bild 14 a) , dar hansyn tages till massens djup och till det vridmoment, som 

erhålles med en tvåbladig vridborr (bild 14 b) . Diagrammet galler fOr en 

normal banktjod:lek på 60- 70 cm. Vis sa observationer tyder em eller tid på 

att aven torvty pen har en betydande inver ~can och att vingborrens maximala 

vridmoment icke tillrackligt beaktar denna inverkan . Torvdjupets betydelse 

fOr mos s barigheten har aven framhållits av Bjorksten ( 19 63) . 

GYTT JA OCH DY. 

Allmant. 

Gyttja och dy ar organiska jordarter bestående av lamningar efter vaxter och 

djur, som avsatts p:i botten av vatten.drag. Forutom organiskt material inne

håller des s a jordarter vanligen aven varierande mangder av oorganiska 

fraktioner och en succes siv overgång från rent organiska jordarter till 

mineraljordarter kan observeras. 

På stora vattendjup avsattes djupgyttja, en findetritusgyttja (Aarnio 1938) 

bestående huvudsakligen av planktonlamningar och finkorniga lerpartiklar 

(ar humushalten blott 2 -6'1o benamnes jordarten enligt den finska sk. tekn.is ka 

jordartsklassificeringen gyttjelera) . . P å mindre djup bildas strandgyttja, en 

grovdetritusgyttja bestående framst av Himningar efter hogre vattenvaxter 

och strandvegetation. Som mellanform fOrekommer alggyttja bestående av 

lamningar efter på botten vaxande alger, framst blågrana. S peciella former 
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ar kalkgyttja , vars vita eller gulaktiga farg harror från jordartens hoga kalk

halt, och kiseljord, som består av skal av mikroskopiskt små kiselalger 

(Nilsson 19 5 1). 

Gyttjan innehåller vanligen rikligt med i olika fOrmultnings- och fOrruttnings " 

stadier varande organiska beståndsdelar. Dy består daremot huvudsakligen 

av stabilare humifikationsprodukter, som u pp!Osta eller uppslammade 

trans porterats med vattnet och senare fallts ut och avsatts på botten av en 

sjo. Dyjord ar vanlig en brun eller svartbrun och den mor ka fargen kvar står 

aven efter torkning. Gyttjan, som i naturfuktigt tillstånd oftast ar gron eller 

brunaktig, blir daremot vid torkning betydligt ljusare till fargen. Mellan

former, såsom torvdy, fOrekommer aven ( v. P ost 1921) . 

Betraffande sina geote~cniska egenska per kan gyttja och dy sagas bilda 

mellanformer mellan å ena sidan torv och å andra sidan finkorniga mineral

jordarter. Vid hog humushalt påminner ifrågavarande jordarter snarast om 

starkt humifiserad torv ( dytorv) . Då de avsatts i vatten och bildats av 

vattenri1ca organismer med stor poro sitet, kommer deras egenskaper framfor 

allt att domineras av hog v a ttenha lt och stor kompressibilitet. Då de post

glaciala jordarterna dessutom bildats i ett sent s kede och darfOr sallan be

lastas av andra, tyngre jordarter, år deras hållfasthet och bari ghet ringa. 

P erme a bilitet . 

P ermeabiliteten hos gyttja och dy i na turfuktigt tillstånd ar av samma stor

leksordning som permeabiliteten hos starkt humifisera d torv. P ermeabili

teten variera r doc k givetvis beroende på m a ngden och kornstorleken hos de i 

jordarten ingå ende mineralfrak tionerna . P å grund av den sto ra kom pr es sibili 

teten varierar permeabiliteten aven i hog grad beroende av belastningens 

storlek. P ermeabilitetsindex i ekv. (2) ar i gyttja ca. 1-2 och vaxer vid 

stigande humushalt. Vid en fOrdubbling av belastningen kan permeabiliteten 

sålunda minsk.as till en fjardedel a v sitt ursprungliga varde, vilket bl.a. 

inverka r på konsolideringens tidsforlopp. 

D å. ett ytlager av gyttja eller dy torkar, uppstå r breda torks prickor, som 

kvartstår aven om grundvattenytan senare stiger. Des sa permanentsprickor 

ar till stor nytta vid dranerings a rbe ten i gyttjelera och gyttja och mojliggor 
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i vissa fall t.o.m. att tackdiken helt kan bortlamnas. Vid byggande av torr

låggningsdammar, vid invallning av havsvi~car o. dyl. ar ytstdktets goda 

vattengenomslapplighet dåremot av ondo. En i Finland provad metod att fOr

stora spricksystemet ar att sondra ytskiktets struktur genom sprangning. 

E rfarenheterna från utfOrda invallningsarbeten tyder på att den genom 

sprangning omrorda mar~<en ej senare erhåller nå.gra genomgående perma

nents prickor, utan att den omrorda e;yttjan eller gyttjeleran vid torkning 

snar are får en grynaktig konsistens ( grynlera) . 

Kompressibilitet. 

Den naturliga vattenhalten hos gyttja och dy ar ofta 100-400<%. Harav fOljer, 

att des sa jordarter har mycket hag kompressibilitet. Bild 15, som baserar 

sig på kompressionsfOrsok utfOrda av Lantbruksstyrelsen (Korhonen 1958), 

visar emellertid, att kornpressionsindex C idce mera vaxer s~ snabbt, nar 
c 

den naturliga vattenhalten overstiger ca. lSOo/o. Detta beror på att vi har har 

att gora med organiska jordarter med 12..gre specifit< vikt och stOrre vatten

bindningsfOrmåga. Sambandet mellan C -vardet och vattenhalten w = w%/loo 
c a 

kan får ifråga.varande organis;ca jordarters del uttryckas genom ekvationen 

c = 1. 2 c ( 7) 

Såsom av de streckade linjerna i bild 15 a framgår, ar spridningen av fOr

soksresultaten emellertid ratt stor. 

Bild 15 b visar sambandet mellan vattenhalten och kompressionskvoten 

C / ( l+e ) . Den heldragna linjen representerar har den teoretiska medel-c 0 

vårde~curvan for vattenmattad mark. I lHchet med kurvan i bild 15 a visar 

den en p&taglig kro:cning vid ca. 150% vattenhalt. :?ara llells:calan for modul

m ar bestamd enligt ekvationen 

m = 
l+e 

0 

c c 

ln 10 ( G) 

Den streckade ~curvan i bild 15 b representerar sambandet mellan vattenhalten 

och kompressions~cvoten enligt av Lantbruksstyrelsens jord- och vattentekniska 

forskningsbyrå utforda odometerfOrsok. Avvikelsen mellan de bagge lcurvorna 

beror formodligen delvis på att jordproven icke varit helt vattenmattade. 
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Gyttja och dy uppvisar i regel stora sekundara såttningar, ibland år tid

sattningstmrvan nå.stan i sin helhet ratlinjig i enkellogaritmisk s:rnla. Ju 

mindre halten av organiskt material ar, desto rnera ai.car emellertid primår

såttningens betydelse . Intraffar primarsåttningen S efter tiden t , kan 
p 

sekundarsattningen under perioden t-10 t, 2 t - 20 t etc. enklast uppskattas 

i procent av primarsattningen (SGI ~- 9 5 9 ). For gyttjelera och gyttja kan 

ifrågavarande selmndarsattning variera 20-100%. Då en stor del av 

såttningen intraffar efter det att porvattnets overtryck utjamnats, medfOr 

detta bl.a. att åndam.å.lsenligheten av vertikaldranering kan ifrågasåttas i 

jordarter med betydande halt av organiskt material, eftersom skadliga 

eftersattningar vertika ldraneringen till trots i regel icke kan undvikas 

(Hailikari och Juhola 19 64, v.Moos 19 64). 

S ka rhållfasthet. 

Då gyttja och dy har låg volymvikt och sallan overlagras av andra, tyngre 

jordlager, ar k onsolideringstrycket li tet och dera s skarhållfasthet fOljaktligen 

låg. Enligt undersokningar, som utfOrts i samband med av Lantbruk s

styrelsen planerade torrla.ggningsfOretag (A iraksinen, K orhonen och Wåre 

19 61) , var den odranerade skarhållfasthetens medianvarde vid narmare två

tusen fOrsok i gyttja. blott ca . 0. 5 ton/ m 2 och 20-30% frekvensvariationerna 

utgjorde 0. 2- 1 . 0 ton/ m
2

. Motsvarande medianvarde for gyttjelera var 0. 7 

ton/ rn
2 

och fOr gyttjig silt l. 1 ton/m
2

. Sensitiviteten var samtidigt l å g, 

medianvardet får gyttja var blott 3. 1 , medan sensitivitetens medianvarde 

for gyttjelera var 5. 8 och fOr gyttjig silt 4. 7 ( fOr torv var median.vardet blott 

2. 1) . Något hogre sensitivitetsvarden har erhå.llits vid Jarnvagsstyrelsens 

undersokningar (Keinonen 1063), enligt vifaa sensitivitetens medianvarde 

i ifrågavarande jordarter varierar i olika delar av landet mellan ca. 4 och 

10 (sistnamnda varde galler jordarter med finlekstalet 9 1-160, omfattande 

bl.a. gyttjelera) . 

D3. upptagning av ostorda jordprov i dylika !Osa jordarter medfor svårig

heter, kan den odranerade sk5.rhållfastheten med fOrdel be stammas genom 

vingborrfOrsok (bild l 7) . Genom att jamfOra s ka rhållfastheten ( s ) med 
u 

koneolideringstryc l::et ( p) p<i samma djup, får man samtidigt reda på jord-

artens su/ p-varde. UtfOrda fOrso k tyder på , a tt detta viirde i ifrågavarande 

jordarter varierar mellan ca. 0. 2 och 0. 4. Detta synes ungefar motsvara de 
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cp -varden på 11 -20° som erhållits genom skarforsok utfOrda vid Lant-
· cu 

bruksstyrelsen (Airaksinen, K orhonen och Ware 19 6 1) . Den effektiva in:re 

friktionsvinkeln synes enligt utfOrda treaxialforsok ~<unna erhålla varden, 

som ar ca. dubbelt stOrre an ovannamnda vinkel. 

Det har ifrågasatts, hu ru vida de hållfasthetsvarden, som erhålles i gyttja 

eller gyttjelera med t. ex. konprov eller vingborr kan anvandas som sådana, 

eller om man borde anvanda en sarskild reduktionsfaktor i organiska jord

arter. For konprovet har t. ex. reduktionskoefficienten 0. 6 fOr gyttja och 

dy och 0. 8 for gyttjelera rekommenderats (SGI 19 59). Hans bo ( 1-/ 57) anser 

dåremot, att n~e;on dylik reduktkonsfat-.tor icke ar motiverad, utan att 

ifrågavarande fOrfaringssatt berott p3. en feltolkning av hållfasthetstalet 

(H 3) eller p3.. fOrso~c att bea~:::ta olika stOrningsgrad vid provtagning med 

tidligare anvanda kolvborrtyper. Det vid vanliga rutinundersokningar an

vanda fOrfarandet synes harvidlag vara n~got varierande. Det ar t. ex. 

brukligt att vid tillampning av vingborresultat anvanda något hogre saker

hetsfaktor i vattenrika organis:rn jordarter, t. ex. 2. 0 i gyttja, om mot

svarande sfa-.erhe tsfo.~dor i lera ar l. 5. 

Ovannamnda nominella okning av sakerhetsfaktorn kan motiveras med att 

brottet i organiska jordarter intraffar vid storre deform<ltion, vid vingborr

fOrsok alltså vid stOrre vridvinkel. Detta okar ris :rnn for lokalt brott och 

ifall det under gyttje- eller dylagret finns ett sensitivt ler lager, okar aven 

risken fOr progressivt brott ( Bjerrum 19 66) . Den deformation (vinkel

andring) vid vilken lerans s:carhållfasthet ar helt mobiliserad, kan fOr 

gyttjans del innebara att t. ex. blott 2/3 a 3/4 av skarh:1llfastheten hunnit 

mobiliseras. I det s ~<ede, då det organiska jordlagrets skarhållfasthet år 

fullt mobiliserad, kan det sensitiva lerlagrets effektiva skarmotstånd 

redan ha hunnit avsevart reduseras. Den ovannamnda reduktionen av skar

hållfastheten kommer fOlja~<:tligen med i bilden i samband med beaktandet av 

risken for lokalt och progressivt brott och den mot en viss deformation 

svarande mobiliserade skiirhå.llfastheten. 
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HUMUSHALTENS INVE H.KAN. 

P ostglaciala mineraljordarter innehållex ofta små kvantiteter humus, som 

trots sin ringa mangd ~can ha avsevård inverkan på jordartens geotekniska 

egenskaper. Denna inverkan beror bl.a. på fOre!rnmsten av kolloid ala 

humuspartitclar, som omger mineral.::.ornen och ger jordarten en losare, 

poros strui:::.tur ( Waksman 1'736). Humushaltens inverkan kan harvidlag 

liknas vid den inver~can en eventuell halt av finkorniga lerparti:dar har på 

egenskaperna hos grovre mineraljordarter . . l?å grund av de organiska be

ståndsdelarnas lagre s pecifika vikt samt storre vattenbindningsformåga och 

kompressibilitet, har humushalten dock storre betydelse an en motsvarande 

viktprocent ler partiklar. Det organiska materialet inverkar aven på jord

artens katjonutbyteskapacitet, enar det kan upptrada i form av organiska 

molekyler absorberade på ytan av små mineralpartiklar. 

Enligt den finska sk. tekniska jordartsklassificeringen beaktas humushalten 

vid benamningen av en jordart, ifall denna ini1.ehåller minst 2% humus. Ar 

det t. ex. fråga om silt, benamnes jordarten humushaltig silt, om humus

halten år 2-6%, men siltig gyttja, ifall humushalten år storre an 6%. En 

humushalt på over 6% har alltså an.setts ge jordarten en dominerande organ.iste 

karalctår. (Någon bestamd metod får beståmning av humushalten har dock icke 

rekommenderats, jfr. Silfverberg 19 5 7) . 

A tt tydliga skillnader existerar mellan de naturliga vattenhalterna, konsistens

granserna, kompressionsindexen samt skarhållfasthets- och sensitivitets

vardena hos de sålunda definierade jordarterna, framgår bl.a. av de tidigare 

nanmda, av Lantbruksstyrelsens jord- och vattente~::.niska forskningsbyrå ut

fOrda undersokningarna. Den !Osa konsistens och de låga hillfasthetsvarden, 

som konstaterats vid des sa underso~::.ningar, bor ses mot bakgrunden av att 

det har huvudsakligen rart sis om jord prov tagna i samband med pla nering 

av draneringsarbeten, dvs. huvur1 salcligen från låglånta stallen, dar torr

skorpa saknas. Det ar å andra sidan uppenbart, att ifrågavarande jordarter 

ofta fOrekommer på dy lika låglanta och vattensjuka plat ser. 

Rlandjordarterna innehåller vanligen organiska beståndsdela r av findetritus

och dykaraktar, medan daremot fibriga beståndsdelar med rn.g humifiserings

grad ar mera sallsynta. Detta medfOr bl.a. att humushalten minsk::i.r permea-



- 21 -

biliteten och ger jordarten rnera kohesionar karaktår. Kohesionens be

tydelse okar, medan den inre friktionen mellan jordpartiklarna något minskas. 

Samtidigt som kompressibiliteten markant okas, minskas konsoliderings

koefficienten och konsolideringen erfordrar sålunda !angre tid. Av den 

organiska fasen fOrorsalrnd krypning och långsam komprimering av fin

strukturen medfOr dessutom en påtaglig okning av den sekundara såttningen. 

Bild 16 vis ar humushaltene inverkan på kom pr es sionens storle!< och på 

tidsforlOppet vied odometerforsok med b.umushaltig, jamn:<ornig sand. 

Redan en relativt låg humushalt fOrorsakar en tydlig i:>kning av kompressibili

teten och tidskurvan får en form, som tyder på dominerande inverkan av 

sekundår tidseffeld. Då humushalten stiger, synes den i enkellogaritmisk 

skala råtlinjiga "sekundåra" delen av tidskurvan overgå i en svagt nedbojd 

kurva. 

Humushaltens inverkan på skarspånnings-deformationskurvans form och pel 

den fOr skarhållfasthetens mobilisering erforderliga deformationen vid 

dranerade skarforsak med humushaltig sand framgår av bild 18 (vatten

halten efter fOrsoket framgår av bild en, normals panningen = l. 0 kg/ cm
2

) 

Den fOr skarhållfasthetens mobilisering erforderliga deformationen okas som 

synes vid stigande humushalt. Medan kurvans maximipunkt i ren sand nås 

vid en deformation av blott 3 mm, erfordras dubbelt storre deformation, då 

humushalten år 5'% och tre gånger storre deformation, om humushalten ar 

ca. 1 Oo/o. Det mot namnda deformation ( 3 mm) svar ande vardet på friktions

vinkeln ar i ren sand 38. 3°, i sand med humushalten 1, 3% 37. 8°, i sand 

med hu = 2. 8% 35. 4 °, vid hu = 5% 35. o0
, vid hu " 7. 3% 32. 4 ° och i sand 

med humushalten l 0% 31. 8 °. Den mot kurv ans maximipunkt svar ande 

friktionsvinkeln uppvisar dåremot icke något entydigt beroende av humus

halten. Maximivå.rdet synes snarare vara ungefar lika, dvs. i det narmaste 

oberoende av humushalten. 

Organis ka jordarter kan genom diffusion eller grundvattenstromning medfora 

fOrandringar i narbelå.gna oorganiska jordlager. Soderblom ( 19 67) har så

lunda påvisat, att i torv fOrekommande ytaktiva dispergerande amnen kan 

oi<a sensitiviteten hos under torven belagna ler lager. Aven Keinonen ( 19 63) 

har konstaterat, att kvicklera stallvis fOrekommer under torv. DS. frågor 
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berorande sensitiviteten och dårpå inverkande faktorer ju fOrtjånstfullt ut

retts av Rosenqvist o.a. norska fors:,are, skall hår icke narmare ing ås på 

<lessa sporsmål. Det fOrefaller dock fortfarande att finnas flera ouppklarade 

problem inom detta område, b. a . just betraffande organiska blandjordarter. 

SAMMANFATTNING. 

De organiska jordarterna år u ppbyggda av i olika humifiseringsstadier 

varande lamningar efter våxter och djur och har på grund av d en biolo gis ~ca 

formrikedamen e.n synnerligen varierand e samma nsåttning och stru~-(tur. D & 

de des su tom ofta innehåller varierande mangder mineral partiklar, ar det 

uppenbart, att vi har har att gora med ett brett jordartsregister med i hog 

grad varierande geoteknis:ca egenskaper. De kå.nnetecknas emellertid overlag 

av stor porositet och kom pr es sibilitet samt av en i fOrhållande till ty piska 

mineraljordarter rn.g hållfasthet och barfOrmåga. .P ermeabiliteten och kon

solideringshastigheten minskas kraftigt vid stigande belastning och sattningen 

domineras ofta av sekundåra tidseffekter. 

Vid låg humifiseringsgrad har den organiska jordarten ofta en fibrig struktur 

med en av fiberri.ctningen beroende anis 8tropi. Då permeabiliteten år jåm

forelsevis stor, sker sattningen relativt snabbt och samtidigt som vatten

halten mins kas I otcas jordartens hållfasthet. Vid låg h umifiseringsgrad har 

den organiska jordarten sålunda egenskaper., som delvis påminner om 

typiska friktionsjordarter. Den mot en viss tillaggsbelastning svarande h&ll

fasthetsolmingen kant. o. ro. bli stor re an i fasta friktionsjordarter, men det 

ar att marka, att denna hållfasthetsokning intrader fOrst efter mycket stora 

deformationer. 

Då humifiseringsgraden stiger, minskas permeabiliteten och den strukturella 

anisotropin fOrdunklas. Jordarten får samtidigt en mera. kohesionår kara.:dar 

och borjar till sina geotetcniska egens:caper på.minna om vattenrLt :~ ohesions

jord av lerty p . Sattningarna blir emellertid i r eg el annu storre beroende pil 

att aven sjalva torrsubstansen lcomprimeras och på att fOrbelastnineen på 

grund av den låga volymvikten och den sentida ( postglaciala) jorda rts bildning

en år lagre an i mineraljordarter. 
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De organis ka jordarternas geoteknis ka e g enskaper ar annu blott brist

falligt kanda. Deformations- och brottme:(anismen avviker d e lvis från fOr

h iHla ndena i ty piska mineraljordarter. De stora deformationerna gor, att 

de fOr hållfasthetens och barformågans mobilisering erforderliga sattningarna 

speciellt måste beaktas . Mojligheterna fOr lokalt eller prog ressivt brott, 

samverkan av jordlager med olika humusha lt eller olika humifiserings-

grad; mellan fibrigt och icke-fibrigt material etc. erfordrar speciell upp

marksamhet. Sattningens tidsberoende, sekundara och tertiara tidseffekter 

ar lika så fortfar ande bristfalligt k ånda . Har finns sålunda ett påtagligt behov 

av ytterliga re geoteknisk forskning. 

SLUTORD. 

Till slut vill j ag framfOra e tt hjartlig t tack till Nors k Geoteknisk Forening 

for den arofulla inbjudan att hålla 19 69 års NGF-fOredrag i Oslo och fOr att 

fOreningen be ~rnstat utgi vandet av fOrelig gande rapport ( fOrhands tryck) . En 

stor del av materia let till denna rapport harror från undersokningar utfOrda 

i samband med examensa rbeten i amnet g rundbyggnad och jordbyggnads

mekanik vid Tek niska hogskolan i Helsingfors. Exa mensarbetena ifråga har 

utforts av T.Ha ilikari, E.Hjelm, J .Hyyppa, H . Karjanlahti, J. J:Oe emola, 

J. Kuha, J.Luoma, S . Mustonen, T . Man tyneva , A .Nurmento, R . ? uonti 

och M. Tik .<:a . Unders okninga rna har huvudsakligen beltostats med medel 

beviljad e av S ta tens te:mis:<-vetenska pliga kommission, men delvis aven av 

Jarnvagsstyrelsen, Lantbru!<sstyrelsen och Vag- och vattenbyggnads

styrelsen. J a g vill aven framfOra ett tack till dipl. i n genjorerna T. Hailik ari, 

V. Myyrå och M. Y rjana for vardefulla dis ~rns sioner. 
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