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NGF Melding nr 4NGF Melding nr. 4



Prinsippskisse av vingePrinsippskisse av vinge

R kt l bl d•Rektangulære blad
•D/H = 0,5



Oppsett av utstyr. Illustrasjon pp y j
basert på Geonors modell



Eurodcode modell fra 
Geotech AB

SSamme 
spesifikasjoner som 
den norske modellen:
• Rektangulære blad
• D/H = 0,5

Besk ttelsessko• Beskyttelsessko



Beregningsmodell: g g
Sylinder med topp- og bunnflate.

SkjSkjærsonene 
nærmer seg 
sylinder først 
ved store 
deformasjoner. 



Registrering og g g g
presentasjon av resultater



Registrering og g g g
presentasjon av resultater



Stangfriksjon og g j g
bearbeiding av resultater

Sprøtt brudd



Stangfriksjon og g j g
bearbeiding av resultater

Seigt brudd



Korreksjon av resultaterKorreksjon av resultater

K k j fKorreksjon for 
plastisitet 

Korreksjon for 
overkonsolidering



Sammenligning m lab-målt g g
skjærstyrke. Eksempel 1

Betydelig 
ik iavvik i 

sensitivitet



Sammenligning m lab-målt g g
skjærstyrke. Eksempel 2

Betydelig 
ik iavvik i 

sensitivitet



Sammenligning m lab-målt g g
skjærstyrke. Eksempel 3

Bra 
samsvar 
med 
konus i 
øvre lag. 
For høy 
omrørtomrørt 
styrke.



Sammenligning m CPT-målt g g
skjærstyrke. Fra foregående eksempel

Bra samsvar m. 
CPTCPT, men 
lavere enn 
Shansep 



Sammenligning m CPT-målt skjærstyrke. 
Fra samme område som foregående g
eksempel. Ikke mulig å få opp uforstyrra 
prøverp

Vingebor-verdier 
b t d li lbetydelig lavere enn 
CPT. Svært lav 
plastisitet i området 
indikerer at Su-ving 
kunne vært korrigert 
til høyere verdier. y



Arbeidskurve fra foregående profilArbeidskurve fra foregående profil

Sprøtt brudd, 
b k ftbekrefter 
kvikkleire-
oppførsel. 
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OppsummeringOppsummering
FORDELER
Vi b i i åli å å t ki i l kk•Vingeboring gir målinger også når prøvetaking mislykkes

•Raskere enn 54 mm prøvetaking
•Egner seg best i homogen leireEgner seg best i homogen leire 
•Arbeidskurven gir viktig informasjon om bruddtype
•Kan utnyttes til å vurdere skjærmodul

ULEMPER
Usikre resultater ved lagdeling m tynne silt eller sandlag•Usikre resultater ved lagdeling m tynne silt- eller sandlag

•Overvurderer omrørt skjærstyrke og gir dermed 
feilbedømming av sensitiviteten

•Vanskelig å bruke ved sjøboring, krever vertikal fastholding 
og må derfor frikobles fra borefartøyet   


