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Hensikt

Vingebor brukes til å bestemme in situ, uforstyrret, 

udrenert skjærstyrke og omrørt skjærstyrke av 

kohesjonsjordarter, dvs leire.

Som et resultat av bestemmelsen av både uforstyrret og 

omrørt skjærstyrke, kan også vingeboret brukes til å 

kartlegge jordartens sensitivitet.



Historikk

Første forsøk utført av SGI i 

1947. Utstyr videreutviklet i 

de påfølgende år.

Utbredt bruk av utstyret i 

Norge siden begynnelsen 

av 50-tallet.

En modifisert versjon av SGI 

sitt vingebor er det som 

brukes i dag og som er 

spesifisert av NGF og SVV



Prinsipp

- Utstyret presses ned i leira

- Vingen trykkes ut av vingeskoen.

- Maks. torsjonsmoment ved en gitt 

hastighet måles. -> suv

- Leira omrøres med vingen.

- Maks. torsjonsmoment ved en gitt 

hastighet måles igjen. -> s’uv

- Vinge trekkes opp i vingesko, og 

utstyret presses videre ned.



Utstyr

Vingeutstyret består av 

følgende hoveddeler:

- Nederdel

- Innerstenger

- Ytterrør

- Registreringsinstrument



Utstyr - nederdel

Består av:

- Vinge med vingerør

- Beskyttende vingesko

- Låsemekanisme inne i 

nederdelen



Utstyr - nederdel

Normalt to vingestørrelser:

- Lite vinge:

- 55x110 mm

- anbefalt for suv= 30 - 100 kPa

- Stor vinge:

- 65x130 mm

- anbefalt for suv= < 50 kPa



Utstyr – innerstenger og ytterrør

- 16 mm innerstenger og 36 mm ytterrør, alternativt 22 

mm innerstenger og 32 mm ytterrør.

- Ytterrør må ha skjøtetapper med god klaring for 

innerstenger

- Skal brukes romme styringsringer for hver 4. meter

- Maksimal tillatt skjevhet i rør og stenger svarer til en 

pilehøyde på 2 mm over 1 m lengde.



Utstyr - registreringsinstrument

- To typer, manuell eller 

elektrisk

- Instrumentet påfører 

innerstenger/vinge en 

rotasjon og måler 

motstanden, dvs torsjonen

- Instrumentet tres på 

innerstengene og festes i 

ytterrøret



Gjennomføring

- Klargjøring

- Nedpressing og montering av måleinstrument

- Måling av suv og s’uv

- Registrering av resultater

- Videre framdrift på boring



Gjennomføring - klargjøring

- Visuell kontroll av 

vinge/utstyr

- Fett presses inn i 

smørenippler

- Vinge skal kunne rotere 

uten merkbar motstand 

-> friksjonskontroll



Gjennomføring – nedpressing og 

montering av måleinstrument

- Stenger skjøtes 

fortløpende

- Ved ønsket dybde 

presses selve vingen 50 

cm ned i leira

- Vingen skal IKKE roteres 

ved nedpressing

- Måleinstrument monteres



Gjennomføring – måling av suv og s’uv med 

manuell drift

- Udrenert styrke måles ved 

en hastighet på 0,2 °/sek. 

Forsøket bør gå til brudd 

innen 1 til 3 min.

- Leira omrøres ved min 25 

hele, hurtige rotasjoner av 

vingen.

- Omrørt styrke måles etter 

samme prosedyre. Målingen 

gjentas etter 90° rotasjon.



Gjennomføring – måling av suv og s’uv med 

elektrisk drift

- Samme krav som for 

manuell drift

- Forskjellen er i stedet 

for manuell sveiving og 

måling utføres 

rotasjonen manuelt og 

målingen med tilkoblet 

pc



Gjennomføring – registrering av resultater

- Utstyrsspesifikasjoner

- Kontroll av utstyret, både før 

og etter

- Måleresultater

- Observasjoner underveis



Gjennomføring – videre framdrift på boring

- Måleinstrument fjernes

- Vinge trekkes opp i 

vingesko

- Utstyr presses ned 

ønsket dybdeintervall 

og prosedyren gjentas



Feilkilder

Årsak til feilkildene kan være flere:

- Feil på utstyr

- Menneskelige feil ved utføring

- Geologiske forhold



Feilkilder - feil på utstyr

- Friksjon mellom vinge/nederdel og/eller rør/stenger

- Bøyde rør og/eller stenger

- Skader/skjevheter på vingen

- Måleinstrumentet er ikke kalibrert riktig

- Vingen siger under måling og/eller etter omrøring



Feilkilder – menneskelige feil ved utføring

- Ikke samsvar mellom brukt vinge og avlesning på 

måleinstrument

- Dårlig tilskrudde stenger

- Feil rotasjonshastighet

- For lang tid mellom utskyvning av vinge og utføring



Feilkilder – geologiske forhold

- Stein, grus, skjell eller lag av sand og/eller silt

- Større stein/skjell foran vingen -> omrøring



Spørsmål?

Takk for meg!


