
Praktisk grunnboring

Dreietrykksondering og totalsondering
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Krav til borerigg

Følgende spesifikasjoner kreves:

● Dreiemoment minimum 1,0 kNm

● Matekraft minimum 30 kN

● Rotasjonshastighet0 – 100(70) omdreininger/min.

● Slageffekt minimum 8 kW

● Slagfrekvens minimum 1000 slag/min.

● Spyletrykk (vann) minimum 30 bar

● Spylemengde (vann) minimum 40 l/min.

Avvik fra disse spesifikasjoner skal angis. Bruk av vann som spylemedium er standard. 
Luft kan benyttes i de tilfeller der det er vanskelig med tilførsel av vann, samt i perioder 
med streng kulde. Luft skal ikke brukes ved boring i kvikkleire eller sensitive materialer. 
Bruk av spylemedium skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av ansvarlig geotekniker.

● Ved bruk av luftspyling gjelder følgende spesifikasjoner:

● Spyletrykk (luft) minimum 8 bar

● Spylemengde (luft) minimum 2,5 m3/min. 
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Dreietrykksondering
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Sonderingsmotstanden er den 
nedpressingskraft som skal til for å oppnå:

● Konstant nedpressingshastighet 
(v) = 3 m per. min ± 0,5 m. (20 sek per 
m ± 4 sek)

● Konstant dreiehastighet
(n) = 25 omdreininger per min ± 5



Totalsondering
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Sonderingsmotstanden er den 
nedpressingskraft som skal til for å oppnå:

● Konstant nedpressingshastighet 
(v) = 3 m per. min ± 0,5 m. (20 sek per 
m ± 4 sek)

● Konstant dreiehastighet
(n) = 25 omdreininger per min ± 5

Dette er normal prosedyre, benyttes inntil 3 
tonns sonderingsmotstand. (30 kN)



Totalsondering
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Krone for totalsondering er vist til høyre.

Ved totalsondering kan det benyttes 
slagboring og\eller spyling med enten luft 
eller vann. 



Totalsondering
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Kontroller om en kan gå tilbake til normal prosedyre ved hvert stangskifte.



Borelogg

● Oppdragsnummer og identifikasjon av borehull (profil og avsett, hullnummer, 
koordinater og eventuell forboring)

● Dato

● Navn på firma og ansvarlig boreleder 

● Boreutrustning (type og maskinnummer)

● Terrenghøyde for boring (elvebunn/sjøbunn ved boring i vann)

● Boret dybde i løsmasser og eventuelt i berg (alternativt: dybde til antatt berg)

● Benyttet spylemedium (vann / luft)

● Alle avvik fra ordinære boreoperasjoner

● Årsak til avslutning av boringen (slutt- / stoppkode)

● Lengre opphold i sonderingen (varighet og årsak)

● Alle tekniske problemer under sonderingen
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Dreietrykksondering Totalsondering
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Velge totalsondering eller dreietrykk?

● Blir primært brukt for deteksjon av 
sensitiv leire

● Raskt og enkelt der en vet at en har 
mektige avsetninger av silt eller leire

● Kommer gjennom faste lag

● Bergkontroll



Kvikkleire, ingen motstand. Noen 
sandsjikt i dybden. 

Leire, parti med avtagende styrke mot 
dybden, kvikkleire.
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Tolking fra eksempler



Leire, klassisk økende styrke mot 
dybden. CPT viser mulig kvikkleire fra 
22 meters dybde.

Leire, langt parti med avtagende styrke 
mot dybden, prøvetaking viser 
kvikkleire.
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Tolking fra eksempler



Usikker tolking av bergoverflaten. Har vi 
faste masser over berg eller berg av 
dårlig kvalitet i toppen?

Totalsondering tilsynelatende uten 
motstand. 
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Tolking fra eksempler



Tolking fra eksempler
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Eksempel på innvirkning av forboring gjennom topplag over bløte, sensitive 
masser 



Tolking fra eksempler
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Eksempel på innvirkning av variasjoner i matekraft. Her gav lavere matekraft større 
sonderingshastighet.



Thank you


