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Sveriges geologi uppvisar en mång-
fald olika typer av kohesions- och
friktionsjordarter. Vid undersökning-
ar av dessa utförs både sonderingar
och provtagningar. Beroende på än-
damålet och noggrannhetskravet i un-
dersökningarna varierar borrnings-
metoderna. Borrningar inklusive prov-
tagningar är oftast enklare att genom-
föra i kohesionsjordarter än i frik-
tionsjordarter. Framför allt har ned-
drivningsutrustningen vid borrning i
friktionsjordarter varit tung, otymp-
lig och ibland komplicerad. Provtag-
ningar i friktionsjordarter har dess-
utom givit smä provmängder, vilka i
sin tur medverkat till osäkra bedöm-
ningar av jordarterna ifråga. I syfte
att först och främst få fram en prov-
tagare som dels tar ett tillräckligt
stort jordprov för en säker okulär och
laborativ bedömning av jordarter, dels
inte kräver alltför tung neddrivnings-
utrustning har en ny provtagare ut-

vecklats i samarbete mellan flera in-
stitutioner och Borros AB.    

Några exempel på andra prov-
tagare för friktionsjordartor

Under l9504talet konstruerades och ut-
vecklades en provtagare som avsågs att
användas i hårda jordlager och främst
för grusundersökningar. Provtagaren kal-
lades S]:s gruskanna (fig 1). Dess kon-
struktion och funktion publicerades i en
artikel i Kommunal tidskrift nr 3, 1957.

Eftersom provtagaren var en föregång-
are till den nu utvecklade provtagaren
redovisas nedan en sammanfattning av
denna artikel.
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Gruskannborren är uppbyggd av flera
rörsektioner. En av rörsek'tionerna på
själva borren har en öppning med in
matningsläpp i rörväggen genom vilken
material kan mattas in vid önskad prov-
tagningsnivå. Inuti rörsektionen under
inmatn'ingssektionen finns en behållare
som fylls med ca 1 liter material vid
provtagning. Behållaren dras upp till
markplanet genom borrens övre rörsek-
tion.

Borren drivs ned i jordlagren med en
tryckluftsdriven pål- eller sponthamma
re. Neddrivningen är mycket arbetskrä
vande och fordrar flera personers med-
verkan. Vid borrning i jordarter med
block, vilka bland friktionsjordarter är
mer regel än undantag, används en lös-
tagbar spetsdel så att en vanlig bergborr
kan neddrivas till blocket genom rörsek-
tionerna, varefter blocket kan sprängas.
Genom denna inuti rören drivna borren
avgörs även förekomst av fast berg.
Som framgår av benämningen har grus-
kannan i första hand använts för att ta
prover av grus, men även av sand. Där-
vid borraides både i isälvsavlagringar
och svallgrusförekomster. Utrustningen
har inte rönt något större intresse för
borrning i morän.
Det mest positiva resultatet från borr-
ningarna med SJ :s gruskanna var den
provstorlek (ca 1 1) som erhölls vid
varje provtagningstillfälle (jfr nedan).
Provmängden kunde både okulärt och
efter en laborativ analys ge en bedöm-
ning av innehållet i en undersökt före
komst. Storleken på största intagna par-
tikel medförde att friktionsjordarter av
skilda slag kunde bedömas.

Girdokannan
Provtagning med Cirdokannan (AB
Nyttoverktyg) utförs på följande sätt.
En borr hejas ner i marken. När prov-
tagningsmivån nås nedsänds Girdokan-
nan med speciella sondstänger försedda
med snabbkcpplinvg. Kannan fixeras vid
borrspetsen och först när kannan är rätt

fixerad kan den genom vridning ett 1/4

varv öppnas för provtagning. Provet ma-
tas in vid ytterligare vridning tack vare
en utanpåliggande läpp . Efter fyllning
av kannan stängs den genom motsatt
vridmoment och kannan kan dras upp
till marknivå. Borren står hela tiden
kvar i det läge, 'till vilket den hejats
ner. Provets storlek är något över 1 dl.

Tubkärneborret typ Borro
Funktionen hos denna provtagare kan
beskrivas i korthet enligt följande. Med
fallhejare eller tryckluftshejare driver
man ned ett foderrör med öppen spets
av kraftig konstruktion. Ett inre rör är
medelst förskruvning upptill fixerat till
foderröret och följer med vid slagningen
(fig 2). Under neddrivningen fylls det
inre röret successivt med en jordkärna.
Jordmaterialets struktur är givetvis störd,
men kärnan är väl representativ i fråga

om gradering (Väg- och va'ttenbyggaren
6/1961).
Innerröret med dess nedre del konstrue-
rad med fyra spetsiga flikar kan slutas
vid fortsatt hejninrg. Innerröret är där-
vid frikopplat från foderröret. Upptaget
rörprov kan skakas ur, tryckas ut eller

tas ut efter sågning på längden av röret.

l sistnämnda fall erhålls dessutom en
ganska god uppfattning om lagerfölj-
den.

Kometa provtagningsutrustning
OY Airam AB i Helsingfors har i sam
arbete med Outokumpu OY s Malmforsk-
n'ingsavdelning utvecklat en provtag-
ningsutrustn'ing som används vid malm-
prosp ektering. Boliden AB har modifie-
rat utrustningen något för att den skall
tillgodose deras krav.
En tryckluftsdriven stötborrmaskin för-
sedd med provtagninlgsutrustning Ko-
meta sammankopplas med en kedje-
matare placerad på en traktor (fig 3).
Tryckluftko'mpressorn kan som synes
dras som släpfordon till 'trak'tom.
Utrustningen är försedd med ett kärnrör
och en krona med hårdmetallplattcr.
Kronan har ett 20 25 mm centrumhål,
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Fig l . Principskiss av SJ:s gruskanna
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Fig 2. Tubkärneborr under nedslagning
och vid provtagning
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Fig 3. Traktor med frontalt placerad borrutrustning

genom vilket provet trängs upp i kärn-
röret. Vrid borrningen används antingen
11/4 eller 11/2 skarvutru-stning. Un-
der neddrivningen hålls utrustningen
ren genom tryckluften. När provtagning
önskats stängs tryckluften av, varefter
borrningen drivs ett kort stycke nedåt.
Därvid packas provet in i kärnröret.
Trots att kronan har en kärnfångarring
måste stor försiktighet iakttas när bor-
ren med prov tas upp till markytan så
att provet ej tappas ut.
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Borrning och provtagning med Kometa-
borren är mycket effektiv i alla typer
av jordarter samt i berg. Provmängd'en,
2 3 hg, är tillräcklig för mineralpro-
spekteringsbehov vad avser olika former

av laboratorieamalyser.
En Väl dokumenterad redovisning av
borrning genom en komplicerad lager-
följd fordrar stor erfarenhet hos borra-
ren. Om lagerföljden består av morän
växellagrande med sorterade jordarter
kan proverna vara vanskliga att bedöma

både i fält och efter analyser. Den rela
tivt lilla provmängden och den maximalt
inmatade partiikelustorleken utgör begrän
sande faktorer för en säker bedömning
av frilationsjor-darter, främst gravkor-
niga sådana.

Målsättning

Efter det att hittillsvarande metoder för

borrning och provtagning i friktionsjord-
arter inklusive morän testats eller blivit

demonstrerade uppställdes följande Vill-
kor för utveckling av en ny provtagare
för dessa jordarter.

a) Provtagaren skall inte vara större än
att den kan neddrivas av ett lättare
eller medeltungt borraggregat, vilket
skall ha tillräcklig kraft och rota-
tionshastighet för borrning även i
berg. Tillsammans med kringutrust-
ningen skall horraggregatet kunna
transporteras på väg av antingen en

personbil med släpvagn eller monte-
rad på mindre lastfordon. Där ingen
väg finns måste utrustningen kunna
förflyttas till borrplatsen utan hjälp-
fordon.

b) Provtagaren skall vara så utformad
att största möjliga prov erhålls och
kvarhålls, även under grundvatten-
nivån.

c) Det upptagna provet från en naturlig
jordart eller tex fyllnadsmaterial
skall ge en så riktig bild som möj-
ligt av jordartens resp materialets
mekaniska, fysikaliska och kemiska
egenskaper.

d) Provtagaren skall ha sådan hållfast-
het och konstruktion att den skall
kwnna drivas genom block och även
prov i berg skall kunna tas.

e) Utrustningen skall icke behöva be-
mannas med fler 'än 2 man.

Försöks- och utvecklingsarbote

Försöksverksarmheten har pågått i ett
par år som ett samarbetsprojekt mellan
SGI, SGU, Vattenfall och VTI. Hans G
Johansson, VTI, har fungerat som koor-

dinator för projektet.
Utvecklingsarbetet har främst bedrivits
inom SGU, VTI och Borros AB i Stock-

holm. Borros AB har stått för den kon-
struktiva utformningen. SGU och VTI
har svarat för huvuddelen av provning-
arna i fält med Thorsten Söderström,

SGU, som projektledare.

En kort sammanställning
Provtagarens tillförlitlighet har utpro-
vats under flera försök i morän, sand-

grus, mo-lera och berg. Borrningar och
provtagningar har, som framgår av fig 4,
bedrivits även under grundvattenytan.
Försöken har ägt rum bla på följande
platser: .

1. VTI:s försöksområd'e i Rimbo, ut-

efter väg 77. I en blockig, sandig-
moig morän (fig 4) med relativt hög



 

  

  
 

 

  

    
    
    

  

   
   

   

         

O I _H31ri?3rnqrnnrwrww'avyvv17nnrnn
' g m

" oo '. '°O Finska
' "'i' 'R'- n 13471. "; -

;0'633f0_%£ borren ?Zf li
%oläoqa_o.pö _ Kometa ProvgrOp I

: o '

1» 90.0"OO' 0.065 Asfaltplatta for '. J j _ __ _
. o ' VTI-forsok ' 5. *::' _qu_ 7_9-__09_1/GOZ __ _.__

.. _, OA

Bärlager-, Gw 74 10 21 0 0
2" ' : " __":"_:: ° é°= _ __ __ 'a (

0

. 5

<9

Prov nr 1 D_

3_*' .00 _l._l-._ .(
.] . o o 0

_Prov nr 2 Om _. ;( quiz Prov

'.' 3.52 Prov nr 3 v LQP' nr 7
4__ . 'O[f ___ vagt _: ! Prov nr 8

Iob I 7.0 . QS _fJ _

.. ' ' "Ca' 020
).... _ .!001.965

5-1 . . ' '. ,, 0. 0

{0,0 ':.O' Prov nr 5 " fay"C
56g)! (jöb Prov nr 4 " H'åofx
boo}? öga? _JJ__ * " Prov m: 6

7:0..3 ' _
000

6 2°03 O c thi] XV 
.
.
N
-

'
N
(
)

o
'

Bergborrkrona 48 mm diam. 

   
 

 

   
 

 
 

       
    

Fig 4

I 2, @j /
/
; é
/

, 9 /®
"." &

, å
&

?ga
;
2/6)
?
/
?

/

I

|
_ I | I -J

| I
| |

a'
/ 1 Fig 6. Barros borrbandvagn

g %
/ 4. På S*kogsforskningens försöksområde
; i Jäfdraås, Gävleborgs län. En konti-
/ nuerlig provtagning genomfördes i
2 ' /@ G 45 mm m'ell ansand för kornstorleksbestäm-
Y _Jg/ ning och kemiska analyser.

& I I I /. . .
3 Q yttre 71,5 mm Som" neddrlvnlngsaggregart har 1 samtll-

I G inre 47,5 mm ga forsok anvan ts Borros borrbandvagn.
Försöksverksamheten fortsätter för när-
varande, bla för att förbättra rörsek-

Fig 5 tionernas [användbarhet och samman
koppling. Utrustningens konstruktion

grundvattennivå (I m u my) har 19 och användningsmöjligheter framgår av
st provhål borrats [till mellan 4 9 m följande beskrivning av den framtagna
djup vid 3 olika tillfällen under to- provtagaren (fig 5).
talt 8 dagar. För jämförande försök Jordborren är uppbyggd av en eller flera
har använts både luft och vatten som rörsektioner. Dessa är förenade med in-
spolmedium. vändigt gängad muff (l) . Den nedre rör-

2. 3 mil väster om Stockholm på Ekerö, sektionen (2) är försedd med en yttre
nära Mälaren borrades i en grustäkt fast ringborrkron a (3). En inre berg-
under I dag 3 st provtagningshål, borrkrona (4), vars yttre diameter är

totalt 20 m. något mindre än ringborrkronans inre
3. Strax norr om Stockholm vid Rissne diameter, är monterad på spindeln (6).

borrades vid 4 tillfällen i berg, i Spindeln låses mot rörsektionen (5) med
berg överllagrad av lera samt i morän. ett uppifrån reglerbart vridstopp. Spin-

 

delns övre ände är så utformad att med

en utlösningss-tång (7), försedd med en

sexkanthylsa och fjädrande spännbrick'a,
kan bergborrkronan (4) utlösas. Nedre

rörsektionen är även så utformad att en

slutare och kärnfångarring kan anbring-
as (8) .

Tillbehör

Som neddrivningsanordning har Borros
borrbandvagn (fig 6) visat sig vara den
bästa vid jämförelse med andra ty-
per. För spolning av borrhålet används
en luftkompressor av storlekso-rdningen
minst 2,5 m3 eller motordriven högtrycks-
pump. Beroende på materialet och borr-
ningsdjupet krävs vidare ett erforderligt
tantal skarvrör, kopplingsstänger, spol-
filter och tillgång till spolvatten. För
transport är släpfordon att rekommende-
ra. I utrustningen bör under vinterför-
hållanden ingå vindskydd och uppvärm-
ningsmöjligheter. I arbetslaget skall in-
gå en borrledare och en kunnig borrare.

Provtagning
Borren n eddrivs med slag och rotation
eller tryck och rotation till önskat djup.
Spolning under neddrivningen sker med
luft eller vatten. Spolmediet drivs ned
och runt själva borrkronan, varefter
materialet spolas upp längs borrsektio-
nen-s yttersida. Från den översta rörsek-
tionen nedförs erforderligt antal kopp-
lingsstänger, som kopplas samman med
spindeln och därefter vrids ett antal varv
i en riktning. Den inre borrkronan för-
skjuts då axiellt uppåt och spärras. Då
innerkronan har förts till sitt spärrade
läge avstängs automatiskt spolningen ge-
nom provkammaren. Spolningen sker nu
istället genom provtagarens vägg ca 1/2
meter ovanför ringborrkronan och vidare
uppåt. Ett utrymme lämnas nu öppet för
provmaterialet. Vid fortsatt neddrivning
inmatas ungefär 1 liter material i prov-
kammaren. Neddrivningen bör inte över-
skrida provktammarens längd. Rörsektio-
nerna upptas och provkammaren töms.
Därefter skruvas åter borrkronan ut i
ringborrkronan. Neddrivningen fortsät-
ter till nästa provtagningsdjup. På så
sätt kan provtagningen fortgå meter för
meter genom de jordl'ager som skall un-
dersökas.

Resultat

Med den redovisade borrutrustningen har
det visat sig vara möjligt att utföra re-
presentativ provtagning in situ i olika
typer av material (morän, grus, sand,

mo och lera) både över och under grund-
vattenytan samt att få kontroll av under-
liggande berg. Ett millimetertunt skikt
av finmaterial förekommer ibland i pro-
vets periferi. Detta kan tydas som om en
viss nedkrossning skett under provtag-
ning. Någon omröring av moränprover
eller förändring av lagerföljder har inte
varit märkbar. I fig 7 redovisas några
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av analysenna av prover som tagits på
samma lokal, men med olika spolme--
dium. Endast en ringa del av finmate-
rial'et går förlorad vid vattenspolning i
jämförelse med luf'tspolning. Siktning-
och sedimentationsanalys av prover er-
hållna med olika provtagare och i 'en
kontrollprovgrop framgår av fig 8. Samt-
liga prover är tagna vid försöksplatsen
nära Rimbo (se fig 4).

Av utfört utvecklings- och konstruktions-
arbete kopplat till tester och försök i
fält har erhållits en prototyp till prov-
tagare, som, tillsammans med lämplig
kringutrustning, redan nu i allt väsent-
ligt uppfyller de krav man ställer på en
lättare provtagare i grova friktionsjord-
anter. D
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Malartryckerlet AB, Sthlm 1981

 

 






