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F A L L K I L E N
En ny metod för undersökning av jordarters samt 

grusvägbanors bärighet
Inledning.

C jE N O M  de undersökningar, som utförts rörande vägbanors bärighet vid vat- 
tenövermättning, har, genom jämförelse mellan siktanalyskurvor av material 
från bäriga och obäriga vägbanor den s. k. bärighetsgränsen fastställts (fig. i, 
se Beskow 1932 och 1933). Denna är så konstruerad, att varje sorteringskurva, 
som ligger under denna gräns, representerar en sammansättning, som med säker
het är fullt bärig även vid vattenövermättning. Varje sorteringskurva, som lig
ger ovanför gränsen anger en sammansättning, vars bärighet blir mindre, ju 
längre från bärighetsgränsen kurvan ligger. Emellertid kan en sammansättning, 
vars sorteringskurva endast obetydligt överskrider gränsen, under vissa för
hållanden vara fullt bärig. Det har genom dessa undersökningar alltmer 
framträtt ett behov av en kompletteringsmetod för undersökning av vägbanors 
hållfasthet eller bärighet, framförallt användbar vid laboratorieförsök, men om 
möjligt även direkt på vägbanan.

Fig. i. Gräns för bärig vägbanesammansättning. Gränslinjen är icke fix , utan vridbar kring den 
på bilden synliga korspunkten vid c:a 40 °/o och 0,8 mm. Efter G, Beskow.

Fig. 1. The upper limit for resistent road-paving gravel mixtures. Compositions below this limit 
are proof against softening through water. (Norm al position fu ll line; broken line corresponding 

to base-course compositions with high percentage o f coarse material.) G. Beskow. I9 32 -



De metoder, som hittills använts för bestämning av hållfastheten hos jord
arter, ha huvudsakligen varit inriktade på undersökning av välsorterade, finare 
jordarter och särskilt ha lerorna varit föremål för noggrannare undersökning. 
Ett flertal olika metoder ha utarbetats. Den metod, som i vårt land hittills fått 
den största praktiska betydelsen, är den av Statens järnvägars geotekniska kom
mission utarbetade, vanligen benämnd »konmetoden», vilken fått vidsträckt 
användning för betydelsefulla geotekniska utredningar av olika slag. Den här
vid använda intryckningsapparaten utgöres av en i ett stativ lodrätt upphängd 
metallkon av en viss vikt och med en viss spetsvinkel. Vid försöket bringas 
konens spets att nätt och jämnt beröra jordprovets plana yta, konen lösgöres ur 
arreteringsanordningen och får falla fritt ned i provet, varefter intrycknings- 
djupet avläses på ett i mm graderat skaft, som är fäst ovanpå konen. Med till
hjälp av en av kommissionen upprättad tabell erhålles det relativa hållfasthets- 
tal, som svarar mot ett visst intryck av konen.

Geotekniska kommissionens intryckningsapparat användes, som tidigare 
nämnts, huvudsakligen för bestämning av lerors hållfasthet. Det framhålles emel
lertid i Geotekniska kommissionens slutbetänkande (1922) att undersökningarna 
även utsträckts till mjäliga och sandiga jordarter samt gyttjor och torv, men att 
hållfasthetstalen icke äro jämförbara, om icke proven sinsemellan ha någorlunda 
lika sammansättning. För undersökning av hållfastheten eller bärigheten av väg- 
baneprov och andra inhomogena blandningar av olika kornstorlekar samt osor
terade jordarter kan givetvis nämnda intryckningsapparat ej användas, då en 
mindre ojämnhet i provet, t. ex. ett gruskorn i lera, inverkar mycket kraftigt på 
konens nedsjunkning, om konspetsen just träffar en sådan punkt. För att i möj
ligaste mån försöka eliminera en sådan inverkan på fallkroppens nedsjunkning

ansåg förf. det lämpligast att förlänga konens 
punktformiga spets till en egg, och sålunda i stället 
använda en kilformig fallkropp, samt att låta den
na falla från en viss höjd, för att därigenom er
hålla större kraft för intryckning i provet.

I samråd med dr Beskow har den nya intryck
ningsapparaten, fallkilen, konstruerats och en serie 
undersökningar å jordarter och olika blandningar 
utförts. I det följande lämnas en beskrivning av 
fallkilen och dess användning samt en redogörelse 
för en del av de erhållna försöksresultaten.

Metodbeskrivning.

Apparaturen. Den nya metoden för undersök
ning av jordarters hållfasthet och grusvägbanors 
bärighet grundar sig i huvudsak på samma prin
ciper, som den ovannämnda konmetoden. Fall
kroppen i den nya apparaten (se fig. 2 och 3) 
utgöres av en stålkil av synnerligen hårt gods. K il-

Fig. 2. Fallkilen. 
Fig. 2. The fall-wedge.



Fig. 3. Fallkilen i upphängningsläge. Fallhöjden =  10 cm. a: Skala för avläsning av nedsjunk- 
ningen. b: Skala för avläsning av fallhöjden, c: Mikrometerskruv, d: Styrplatta.

Fig. 3. The fall-w edge, in position before liberating. Height of fa ll — 10  cm. a: Scale on which 
the depth of penetration is read, b: Scale on which the height o f fa ll is read, 

c: Micrometre-screw, d: Guide-plate.



vinkeln har valts till 30° och egglängden till 40 mm. Vikten av fallkilen har 
varierats och hittills ha två olika storlekar kommit till användning. Den ena 
väger 200 gr och användes för undersökning av hållfastheten hos sorterade, 
finare jordarter, alltså de leriga, mjäliga och moiga men även sandiga jordarterna. 
Den andra kilen väger 500 gr och användes företrädesvis för undersökning av 
osorterade jordarter samt blandningar av olika material, huvudsakligen för väg- 
ändamål. Genom belastning av den senare kilen har vikten vid vissa försök ökats 
till 1.000 gr. I de här angivna vikterna ingår vikten av själva kilen och vikten 
av det ovanpå kilen fästade skaftet. Kilen är genom en enkel klämmare (arrete- 
ringsanordning) upphängd vid skaftets överände i ett vanligt laboratoriestastiv.1 
En styrplatta samt en mikrometerskruv, genom vilka kilense skaft löper, håller 
kilen i lodrätt ställning vid nedfallet. På grund av kilens betydande tyngd har 
i arreteringsanordningen uttagits en mindre, konisk utsvarvning, i vilken en liten 
fals vid skaftets övre ända passar in, och varigenom även den tyngre kilen hänger 
stadigt fast i upphängningsläge. Vid bestämningarna får kilen falla från en be
stämd fallhöjd och intrycket avläses direkt på skaftet, vilket är graderat som 
fig. 3 visar. På mm-graderingen ovanför O-punkten avläses nedsjunkningsdjupet 
och på cm-graderingen. under O-punkten fallhöjden,

Proverna packas i runda metallskålar. Skålar med en diameter av 10 cm och 
en höjd av 2 cm användas för finare jordarter och större skålar, med en dia
meter av 15 och 20 cm och en höjd av 5 resp. 7 cm, för grövre jordarter och 
blandningsprov. Vid undersökning av de senare måste ett flertal bestämningar 
göras för att erhålla ett säkert medelvärde, vilket medför att stora prov måste 
användas. Skålarnas bottnar äro i regel perforerade, varigenom vinnes att över- 
skottsvatten lätt går bort, om provet packas i starkt fuktigt tillstånd. Vidare 
kan provet, om det torkats för vattenhaltsbestämning, ånyo lätt genomfuktas för 
nya bestämningar, om så skulle erfordras, genom att ställa skålen i vatten, var
vid detta uppsuges kapillärt. Härigenom undgår man att luft innestänges i prov
kroppen, vilket lätt inträffar, om provet indränkes med vatten från ytan.

Bestämningarnas utförande. Kilens egg inställes, så att den nätt och jämnt 
berör provets plana yta. Mikrometerskruven (fig. 3 c), som även tjänstgör som 
styrplatta, inställes med sin övre, skarpa kant på skalans O-streck och kilen upp- 
hänges i arreteringsanordningen. Genom förskjutning av denna bringas kilen till 
bestämd fallhöjd,2 vilken avläses på kilskaftets undre skala, utmed mikrometer
skruvens övre kant (se fig. 3, där fallhöjden är 10 cm). Från den bestämda fall
höjden får kilen falla fritt ned i provet, och insjunkningsdjupet avläses direkt 
på mm-graderingen ovan O-strecket, Göras flera bestämningar på ett och samma 
prov, måste justering av nollpunkten göras före varje ny bestämning. Det är 
nämligen mycket svårt, ja nästan omöjligt, att få ytan på de större proven full
ständigt plan och horisontell. Justering av fallhöjden är däremot i allmänhet ej 
nödvändig före varje ny bestämning å samma prov, om större fallhöjder använ-

1 Lämpligare är att använda ett specialbyggt stativ, då den här beskrivna, provisoriska 
anordningen stundom gör det svårt att få kilen att hänga fullständigt fritt. Ett dylikt special
stativ är under utarbetande.

2 Genom lämplig skruvanordning kan denna inställning göras mera bekväm och exakt.



das, ty ändringen av nollpunkten rör sig i allmänhet endast om någon mm och 
denna lilla variation i fallhöjden inverkar ej märkbart på resultatet. Göras be
stämningarna å lera eller annan finkornig jordart, då låg fallhöjd stundom kan 
vara lämpligt att använda, bör givetvis inställningen av fallhöjden göras så nog
grant som möjligt.

Fig. 4. Diagram visande den rätlinjiga relationen mellan y /G  *(F +  N) och N  i styv lera 
(E 263) vid olika vattenhalt (uttryckt i viktsprocent per torrsubstans).

Fig. 4. Diagram showing the straight-lined relation between \ / G m(F  +  N ) and N  in heavy clay 
(E 263) with varying moisture-content (percentage of weight).

Experimentella försök och diskussion av erhållna resultat.

Som tidigare nämnts, har den ovan beskrivna metoden huvudsakligen utarbe
tats för bestämning av bärigheten (hållfastheten) hos osorterat material, före
trädesvis grusvägbanor. För att bestämma relationen mellan de i försöken in
gående olika faktorerna, har emellertid även systematiska försök utförts å en
hetliga, välsorterade jordarter, varvid relationen mellan nedsjunkningsdjup, fall
höjd och kilvikt bestämts. Vidare har å dylika jordarter utförts jämförande för
sök med fallkilen och konen, för att om möjligt bringa fallkilens nedsjunkning



i relation till de på konftietoden grundade hållfasthetstalen (och därmed i vissa 
fall i relation till den direkta skärhållfastheten).

De sammanhållande krafterna i en jordart utöva tillsammans ett visst mot
stånd mot en inträngande kropp. För att med fallkilen kunna erhålla en viss 
nedsjunkning måste detta motstånd övervinnas, vilket innebär utförande av ett 
visst arbete. Då kilen får falla fritt ned i provet, på sätt som ovan beskrivits, 
kan det utförda arbetet (A) uttryckas genom produkten av kilens vikt (G) och 
fall vägen (V). Alltså ^  G • V

Då fallvägen är lika med summan av kilens fallhöjd (F) och nedsjunknings- 
djupet (N), erhålles: A  =  G  • (F +  N).

Mellan det utförda arbetet och det djup, till vilket kilen nedtränger, är, för 
ett och samma material, en enkel relation rådande. Om N  och V G  * (F +  N) 
avsättas i ett diagram (N på x-axeln och V G  * (F +  N) på y-axeln), så fördela 
sig punkterna utmed räta linjer, som utgå från origo (fig. 4). För varje vatten
halt erhålles, då det gäller samma jordart, en rät linje, med mindre lutning mot 
x-axeln, ju högre vattenhalten är. Relationen mellan nedsjunkningsdjupet och 
arbetet kan sålunda uttryckas genom formeln:

N  =  c • V A  (approx.) eller 
N  =  c • V G  • (F +  N) (approx.),

där c är en av vattenhalten och jordartens fysikaliska karaktär i övrigt beroende 
faktor.

Värdena i fig. 4 ha erhållits genom användande av tre olika kilvikter: 200 gr, 
500 gr, och 1.000 gr (samtliga kilar med egglängden 40 mm). Vidare har fall
höjden varierats. Jordarten är en styv lera (E 263). De olika värdena framgå av 
nedanstående tabeller.

Vattenhalt — 13,6 % .

200-gr-kilen 5 oo-gr-kilen icoo- gr-kilen

F. N S/G(F + N) c F. N V/G (F + N) C F. N si Q (F +  N) C

3 cm 0,2 mm 24,6 Q; ooo8 15 cm 1,0 mm 86,9 O, O O T 2 15 cm 1.3 mm N) U> O O,oo 1 1

Medelvärde för c —0,0010

Vattenhalt =  21,0  %.

200-gr-kilen 5 oo-gr-kilen 1000- gr-kilen

F. N \/G (F +  N) C F. N V g  (f + n ) C F. N v g (f + n ) c

4 c m 2 , 2  mm 29,5 0 , 0 0 7  5 4 c m 4,o m m 46,9 0 , 0 0 8 5 2 cm 3,9mm 48,9 0,0 0 8 0

10 » 3>8 » 45>6 0,0 0 8 3 10 » 5 >T » 72,5 0 , 0 0 7 0 4  » 5,8 » 6 7 * 7 0 , 00 8 6

20 » 5,2 » 64,1 0 , o o 8  1 20 » 8,2 » I 0 2 , o 0 , 0 0 8 0 10 »

20 »

9,9 » 

11 ,2  »

1 0 4 , 8

145,3
0,009 4 

0,0 0 7 7

Medelvärde för c —o,0081



Vattenhalt =  25,4 %.

2 0 0 - g r - k i le n 5 0 0 - g r - k i le n i o o c - g r - k i l e n

F. N Vgcfh- n ) c F . N Vg (f + n ) c F. N V/G(F + N) c

4  c m 4 , 1  m m 29 .7 0 , 0 i 4 2 c m 4 , 9 m m 35-3 0 , 0 x 4 2 c m 6,9 m m 51,9 0 , 0 1 3

1 0  » 6 ,2  » 4 6 , 1 0 ,0  1 3 1 0  » 9 ,4  » 7 4 >° ° , o i  3 6 » 1 1 , 9  » 84 ,8 0 , 0 1  4

2 0  » 8,8 » 64,6 0 , 0 1 4 2 0  » 1 3 , 0  » 1 0 3 , 2 0 ,0  1 3 1 0  » 1 3 ,6  » 1 0 6 , 6 0 , 0 1 3

1 5  » 1 7 , 0 » 1 2 9 , 2 O, o 1 3

Medelvärde för 0 =  0,013

Vattenhalt =  30,2 %.

2 00-gr-kilen 500-gr-kilen

F. N \/G (F +  N) c F. N Vg (f + n ) c

0 cm o,8 mm 4,0 O, 0 2 0 0 cm 3,0 mm 12,3 0,024

0,5  » 2,7 » 12,4 O, O 2 2 0,5 * 4,8 " 22,1 0,02 2

1 » 3 j9 » 16,7 O, O 2 3 i » 6,0 » 28,3 O, 0 2 I

5 » 7,2 » 3 3 ,8 O, O 2 I 5 » 12,0 » 55,7 0,0 2 2

10 » 9 ,3  » 46,7 O, O 2 O 10 » 15,2 » 75^9 O, O 2 O

20 » 1 3 , 0  » 65*3 O, O 2 O 1 5  » 1 8 , 5  * 9 1)8 O, O 2 O

25 » 1 4 , 0  » 7 2 , 7 O, O I 9

Medelvärde för c = 0 ,02  t

A v ovanstående tabeller och fig. 4 framgår, att den uppställda formeln för 
insjunkningsdjupets, N, beroende av det utförda mekaniska arbetet befunnits 
äga approx. giltighet inom ett vidsträckt variationsområde för N, samt att den 
gäller även vid varierande kilvikt och fallhöjd. Faktorn c i den nämnda ekva
tionen är, som tidigare nämnts, beroende av jordartens vattenhalt och fysikali
ska karaktär i övrigt, och den är större, ju högre vattenhalten är.

Om samma kil användes, alltså vikten är konstant, blir sålunda nedsjunk- 
ningen proportionell mot kvadratroten ur fallvägen. Detta framgår också direkt 
av en serie bestämningar utförda med 200-gr-kilen å styv lera, varvid fallhöj
den och vattenhalten varierats. Resultaten äro grafiskt återgivna i fig. 5, där 
värdena fördela sig utmed räta linjer, vilka peka mot origo. Detta gäller emel
lertid ej generellt för alla jordarter, ty för t. ex. »jäslerorna» peka linjerna, i syn
nerhet vid höga vattenhalter, icke mot origo, utan deras förlängningar skära den 
positiva x-axeln. Fortsatta undersökningar pågå beträffande dessa frågor, för 
vilkas lösning det fordras större material, än vad som f. n. föreligger.

Den på empirisk väg funna relationen mellan nedsjunkningsdjupet och det 
utförda arbetet kan fysikaliskt förstås på följande sätt. Att teoretiskt följa 
arbetsförloppet vid kilens nedsjunkning är visserligen knappast möjligt, men om 
man gör det förenklade antagandet, att jordartens motstånd mot kilens ned
sjunkning enbart beror på det mot kilens sidor verkande trycket, och sålunda



sammansättes av den vertikala tryckkomponenten samt friktionen, så bli dessa 
båda storheter i varje ögonblick av nedskjunkningen direkt proportionella mot 
glidytans storlek, och därigenom direkt proportionella mot nedsjunkningsdjupet, 
förutsatt att specifika trycket (trycket pr ytelement) är konstant. Härtill kom
mer det motstånd, som uppstår genom jordartens tryck mot gavlarna samt det 
av kohesionen beroende motståndet i egglinjen vid jordartens klyvning, (se 
nedan sid. 1 6), vilka emellertid äro förhållandevis obetydliga, och från vilka för

Fig. 5. Diagram visande den rätlinjiga relationen mellan \ / F  +  N  och N  i styv lera (E 263)
vid olika vattenhalt. K il: 200 gr.

Fig. 5. Diagram showing the straight-lined relation between \ / F  +  N  and N  in heavy clay 
(E 263) with varying moisture-content (percentage of weight). Wedge =  200 gr.

den skull vid den approximativa beräkningen tills vidare bortses. Om sålunda, 
i ett visst ögonblick av nedsjunkningen, motståndet betecknas med op och ned
sjunkningsdjupet med »n», blir under nämnda förutsättning:

cp =  k * n
där k är en konstant.

Det utförda arbetet, A, vid avslutad nedsjunkning erhålles genom integrering, 
och blir

N

A  =  f  k • n • dn
0

A  =  — • N 2 2



Fig. 6. Relationen mellan 200-gr-kilens (N200) och 500-gr-kilens (N500) nedsjunkningsdjup i styv 
lera (E 263), då fallhöjden är 3 resp. 15 cm.

Fig. 6. Relation between the depth of penetration of the 200-gr-wedge (N 2oo) and that of the 
500-gr-wedge (N 500) in heavy clay. Heights of fa ll are 3 and i s  cm respectively.

Fig. 7. Relationen mellan 200-gr-kilens och 500-gr-kilens nedsjunkning i olika jordarter, då
fallhöjden är 8 resp. 4 cm.

Fig. 7. Relation between the depth of penetration of the 200-gr-wedge and that of the 500-gr- 
wedge in different soils. Heights of fa ll are 8 and 4 cm respectively.



Arbetet är emellertid även lika med G * (F +  N) och således

-  • N 2 =  G  • (F +  N) 
2

N  = y ^ Y G -(F +  N)

i full överensstämmelse med den empiriskt funna formeln

N  =  • c V G • (F +  N) (approx.).

Formeln kan emellertid endast vara approximativt riktig, vilket skall senare 
visas.

För att än mer fixera de i formeln ingående faktorerna har ytterligare en 
serie bestämningar utförts å styv lera (E 263) med varierande vattenhalt. Dels 
har 200-gr-kilen och fallhöjden 3 cm använts, dels 500-gr-kilen och fallhöjden 
15 cm. Med 200-gr-kilen utföres härigenom, då kilen faller från upphängnings- 
punkten ned till provets yta, ett arbete av 600 gr cm och för 500-gr-kilen blir 
motsvarande arbete 7.500 gr cm. De erhållna värdena på nedsjunkningen, vilka 
äro enkelvärden, fördela sig utmed en rät linje, som utgår från origo (se fig. 6). 
A v  figuren framgår, att den rätlinjiga relationen är rådande även för nedsjunk- 
ningar av vitt skilda storlekar.

Motsvarande försök ha även utförts å olika jordarter, också med varierande 
vattenhalt. Resultaten äro grafiskt framställda i fig. 7 och 8. A v figurerna fram
gå, att, såväl när en viss fallhöjd användes för var och en av de båda fallkilarna, 
som när samma fallhöjd användes, fördela sig punkterna utmed en rät linje 
genom origo. De värden, som erhållas med en viss kilvikt och viss fallhöjd, 
kunna alltså lätt omräknas och jämföras med värden, som erhållits med en 
annan kilvikt och annan fallhöjd. A v betydelse är, att relationen befunnits gälla 
icke endast för en viss lera, utan för alla prövade kohesionsjordarter.

A v det ovan empiriskt påvisade förhållandet, att för två konstanta värden på 
kilvikt, G, och fallhöjd, F, kvoten N T:N 2 förblir konstant vid växlande vatten
halt och jordartstyp, framgår, att den tidigare härledda approximativa formeln

N  =  c '• V G  • (F +  N) (approx.)

icke kan vara exakt. T y  i så fall skulle högra ledet i likheten

(approx.)

också vara konstant, och formeln motsvara en rät linje genom origo. Att så icke 
exakt är fallet, och formeln sålunda endast är approximativt riktig kan lättast 
påvisas genom att söka limesvärdena för c =  o och c =  0 0 .



Fig. 8. Relationen mellan 200-gr-kilens och 500-gr-kilens nedsjunkning i olika 
jordarter, då fallhöjden är 20 cm.

Fig. 8. Relation between the depth of penetration of the 200-gr-wedge and that of the 300-gr- 
wedge, in different soils. Height of fa ll 20 cm.

Genom att lösa N  ur formeln N  =  c • V G  * (F +  N) erhålles:

N i  c • G-t +  sj c2 • G j +  4 * G j •

N 2 c • G 2 +  \/ c J • G2 +  4 • G 2 • F2

N i
N 9

G i ' ( i  + V^"+ ^ g ;

G a ' ( l  +  0  +

Härur erhålles Lim =
c =  o N * \ G, N t G ,

p -  och Lim W = r ~2 c =  OO 2 ^2



Limesvärdena bliva lika, d. v. s. kurvan blir en rät linje genom origo, endast 
F G

i det specialfall när I samtliga andra fall blir den en båglinje.
F 2

Avvikelsen från den räta linjen är emellertid ej stor. I det exempel, som

åskådliggöres i fig. 6, är, för c =  o, limesvärdet ^  = 0 ,2 8 3  och, för c =  oc?
N  . . .

limesvärdet =  0,40. Gradienten för den empiriskt funna räta linjen är

=  0,285 och alltså mycket nära lika med limesvärdet för c =  o, vilket visar, att 
för relativt hårda prov försöksvärdena mycket nära överensstämma med de ur 
ekvationen erhållna. För lösare prov blir skillnaden större, men dock ganska 
obetydlig. Sålunda visar försöket, att, vid den lösaste konsistens, som är repre
senterad i diagrammet fig. 6, då nedsjunkningen med 5oo-gr-kilen, (N500), är

4.0 mm, det ur formeln beräknade värdet för \/  ~ b l i r  =  0,295
V G 2 • (r2 +  JNgJ

mot det, ur den rätlinjiga gradienten erhållna, 0,285. Om man med ledning av 
dessa båda värden beräknar nedsjunkningen för 200-gr-kilen (fallhöjd 3 cm) er
hålles N 200 =  11,8  resp. 11 ,4  mm. Skillnaden är sålunda ganska ringa även vid 
denna relativt lösa konsistens (lerans relativa hållfasthetstal enligt konmetoden
c.:a 28).

A v det sagda framgår alltså, att formeln N  =  c * V G  * (F +  N) (approx.) 
icke kan vara exakt riktig. Detta synes även fysikaliskt väl förståeligt, i det att 
vid den fysikaliska härledningen av formeln förutsattes, att det motstånd, jord
arten utövar mot kilens nedsjunkning, endast utgöres av det mot kilens sidor 
verkande trycket, alltså summan av den vertikala tryckkomponenten och frik
tionen. Härtill kommer emellertid motståndet vid gavlarna samt det motstånd 
i egglinjen, som av kohesionen orsakas vid själva klyvningen. Det förstnämnda 
motståndet är beroende av kilens nedträngningsdjup, under det att motståndet 
i egglinjen, vilket är detsamma som det, vilket skulle utövas mot en skärande 
linje (en tunn skärande tråd), är konstant vid viss vattenhalt och jordart, och 
icke beroende av nedsjunkningsdjupet. Emellertid synas de båda motstånden 
vara så små i förhållande till det övriga motståndet, att de kunna försummas 
och formeln likväl erhåller approximativ giltighet.

Ovanstående försök ha utförts å s. k. kohesionsjordarter, leror, för vilka jord
arter sålunda den approximativa formeln N  =  c * V G  • (F +  N) gäller. Däremot 
gäller den icke för friktionsjordarterna, sandjordar och grövre eller övergångs- 
typerna mellan kohesions- och friktionsjordar, de s. k. »jäslerorna». Hittills ut
förda försök häröver visa, att för en och samma jordart, värdena visserligen 
ligga utmed en rät linje, men denna går icke genom origo.

En serie undersökningar har även utförts för att bestämma relationen mellan 
nedsjunkningsdjupen för Geotekniska kommissionens fallkon och fallkilen. Det 
visar sig, att vid relativt lågt energiinnehåll hos fallkilen, denna relation för 
lerorna blir enkel, motsvarande en rät linje genom origo (fig. 9), och sålunda 
förhållandet mellan nedsjunkningsdjupen kan uttryckas genom likheten:

N̂ kon --  a * Nkil



där a är en för lertypen karakteristisk faktor, vilken avtager med växande styv- 
leksgrad hos leran. I fig. 9 med 6ogr6o°-konen och 200-gr-kilen, fallhöjd 8 cm, 
varierar a från 0,3 för mycket styv lera till 0,5 för lättare mellanlera och lätt
lera.

Fig. 9. Relationen mellan konens (6o°6o gr) och 200-gr-kilens nedsjunkningsdjup i olika leror
(kilens fallhöjd är 8 cm).

Fig. 9. Relation between the depth of penetration of the cone (6o°6o gr) and that of the wedge 
(200 gr; height of fa ll 8 cm) in different clays.

Vid större fallhöjd (ex. 20 cm) blir emellertid förhållandet ett annat, i det att 
kurvan (den räta linjen) icke går genom origo, utan genom en punkt på positiva 
x-axeln (se fig. 10). Som därav framgår, blir, vid samma fallhöjd och kilvikt, 
skärningspunktens avstånd från origo större, ju lättare leran är. Motsvarande 
förhållande visar i än högre grad de lerfria, svåraste s. k. »jäslerorna», mjäla och



Fig. io. Relationen mellan konens (3o°ioo gr) och kilens nedsjunkning, då fallhöjden är 20 cm.
-------------------=  200-gr-kilen----------------=  500-gr-kilen

(Wedge 200 gr) (W edge joo  gr)

Fig. 10. Relation between the 'depth of penetration of the cone (jo ° ioo gr) and that of 
the wedge (height of fa ll 20 cm).



mo, för vilka redan vid en fallhöjd av 8 cm och kilvikt 200 gr, skärningspunk
ten faller på stort avstånd från origo (fig. 11) .

Den fysikaliska innebörden härav är, att, då hållfastheten är så hög, att ingen 
insjunkning erhålles med den mot provets yta från början vilande konen, in
tryck likväl erhålles med fallkilen, givetvis beroende på den fritt fallande kilens

Fig. 1 1 .  Relationen mellan könens (6o°6o gr) och 200-gr-kilens nedsjunkning i mo och mjäla
(kilens fallhöjd är 8 cm).

Fig. 1 1 .  Relation between the depth of penetration of the cone (6o°6o gr) and that of the wedge 
(200 gr; height of fa ll 8 cm) in loam and slit.

ofantligt mycket större tryckverkan på hårda prov. Härtill kommer det av fall
kilen åstadkomna skakningsmomentet, vilket på leror erhåller större effekt, ju 
lättare (kolloidfattigare) de äro, alltså störst på de rena mjäla- och niojordarna.

Kilhållfasthetstalet.
I det föregående har visats, att fallkilens nedsjunkningsdjup är beroende av 

det arbete (den mekaniska energi), som kilen uträttar vid fallet. Detta arbete 
kan användas som ett relativt mått på jordartens hållfasthet. Värdet på den



Fig. 12. Diagram visande kilhållfasthetstalets, Kio, beroende av vattenhalten i olika jordarter. 

Fig. 12 . Diagram showing how the »kilhållfasthetstal», K±0, ( =  relative strength according 
to the wedge-method) varies with the moisture-content (percentage of weight) in different soils.

relativa hållfastheten benämnes »kilhållfasthet» eller »kilhållfasthetstal». I det 
följande betecknas kilhållfasthet stalet med K 10, vilket anger det arbete, räknat i 
mekaniska arbetsenheter (kilogram-meter etc.), som erfordras, för att en kil med 
40 mm egglängd oeh jo °  kilvinkel vid fritt fall skall nedtränga till 10  mm djup 
i jordprovet.

Kilhållfasthetstalet, K 10, kan beräknas på grundval av en enda bestämning, 
med godtycklig kilvikt och fallhöjd, genom användning av formeln:

N x 4 / G x • (Fj +  Nj) ( 
n ; = V g , - | f ,  + n ,)  (lpprox-)

för de jordarter, för vilka denna formel är approximativt giltig. För N x =  1 cm 
blir, enligt definitionen ovan, G 1 • (F3 +  N x) =  K 10 och sålunda erhålles K 10 
ur uttrycket:

K 10= j ^ [ g -(F +  N )] (approx.).

Beräkningen kan även ske på grafisk väg, vilken är lämpligast, om ett flertal 
olika bestämningar utförts. Den sker på så sätt, att i ett diagram med koordi-



Fig. 13. Relationen mellan kilhållfasthetstalet (K i0) och relativa hållfastheten enligt konmetoden. 

Fig. 13 . Relation between the »kilhållfasthetstal» K 10, ( — relative strength according to the 
wedge-method) and the relative strength according to the cone-method.

naterna nedsjunkningsdjup, N, samt V G  * (F +  N), de erhållna värdena införas, 
och. en rät linje drages genom dessa punkter och origo. Ur denna linje avläses 
det värde på V G  • (F +  N), och beräknas det värde på G * (F +  N), som mot



svarar nedsjunkningsdjupet N  =  io mm. För andra jordarter än rena kohesions- 
jordarter är det nödvändigt att utföra minst två bestämningar, med avsevärt 
olika värden på G • (F +  N), och helst så valda, att de motsvarande nedsjunk- 
ningsdjupen falla på ömse sidor om N  =  io mm. Genom att i diagrammet 
draga en rät linje mellan dessa båda punkter, erhålles på motsvarande sätt vär
det på G * (F +  N) för N  =  io mm.

För hållfasthetsbestämningar enligt Geotekniska kommissionens konmetod 
har utarbetats en tabell för beräkning av det relativa hållfasthetstalet, varvid 
som utgångspunkt valts den hållfasthet, vilken motsvarar 10 mm intryck med 
6ogr6o°-konen, vilken hållfasthet satts =  io, och i jämförelse med vilken övriga

Fig. 14. Förhållandet mellan skärhållfasthet och relativ hållfasthet enligt konmetoden
i lera. Efter S. Haug, 19 31.

Fig. 14. Relation between the relative strength according to the cone method and the shearing- 
strength of clay. From S. Haug, 19 3 1.

värden beräknats. För att söka relationen mellan kilhållfasthetstalet och de på 
konmetoden grundade relativa hållfasthetstalen, ha parallellförsök utförts med 
fallkilen och 6ogr6o°-konen. De erhållna värdena återgivas grafiskt i fig. 13, 
varav framgår, att ett enkelt rätlinjigt förhållande är rådande mellan de efter 
de båda metoderna erhållna relativa hållfasthetstalen. Dock gäller en och sam
ma relation icke för olika jordarter, i det för varje jordartstyp värdena fördela 
sig utmed en viss rät linje, vilket innebär, att de relativa hållfasthetsvärdena 
endast äro jämförbara för jordarter tillhörande samma jordartstyp. Motsvarande 
framhålles även i Geotekniska kommissionens slutbetänkande (1922) beträffande 
de på konmetoden grundade relativa hållfasthetstalen sinsemellan.

Denna enkla, lineära relation är synnerligen anmärkningsvärd, och bestyrker 
ömsesidigt det principiella värdet av de genom de bägge metoderna erhållna 
hållfasthetstalen. De genom konmetoden erhållna hållfasthetstalen ha av John 
Olsson satts i enkel relation till direkta skärhållfasthetsbestämningar, vilka re
sultat dock icke äro publicerade. Motsvarande relation har emellertid också 
bestämts av Haug (1931), vilken funnit att ett enkelt förhållande är rådande 
(se fig. 14) för den av bestämningarna berörda jordarten (lera).



Praktisk tillämpning av metoden.

Bärigheten (hållfastheten) hos ett vägbaneprov med en viss sammansättning 
är beroende av vattenhalt och packningsgrad. För att kunna sinsemellan jäm
föra olika prov och bestämma hållfasthetens beroende av provets sammansätt
ning, är det nödvändigt att verkställa hållfasthetsbestämningarna vid likvärdig, 
standardiserad vattenhalt och packningsgrad.

Fig. 15. Diagram visande hur packningsgraden (uttryckt genom torra volymvikten) varierar 
med vattenhalten i ett vägbaneprov, (1936, 11:94). (Packning: 20 fallgånger,

25 gr/cm2, 10 cm fallhöjd).

Fig. 15 . Diagram showing how the density (expressed by the weight of dry soil in grlcms) varies 
with the moisture-content in a sample of a road surface (compaction 20 falls, 

load 25 gr/cra2, height o f fa ll 10  cm).

Mellan vattenhalt och packningsgrad råder följande samband. Ju  högre vat
tenhalten är, desto större blir smörjningen mellan partiklarna och desto lättare,
d. v. s. med desto mindre packningsarbete, kan en viss packningsgrad uppnås, 
eller, vid visst packningsarbete, desto effektivare blir packningen. Detta gäller 
dock endast så länge vattenhalten icke överskrider den, som motsvarar vatten- 
mättat tillstånd vid ifrågavarande packningsgrad. Vid högre vattenhalt, kan, på 
grund av överskottsvattnet, provet ej i samma grad sammanpackas, med mindre 
än att vatten pressas ur och därigenom vattenhalten minskas.



Det existerar sålunda en för packning optimal vattenhalt, olika för olika jord
arter, en vattenhalt, vilken är den gynnsammaste för åstadkommande av högsta 
packningseffekt. Häröver föreligga omfattande amerikanska undersökningar 
(Hogentogler 1935, 1936).

Motsvarande försök har utförts på svenska vägbaneprov. Packningsanord- 
ningen har därvid varit följande. Provet förpackas och avjämnas i en cylindrisk 
metallskål, varefter provets överyta belastas med en cylindrisk vikt, lagom pas
sande i skålen. Därefter får skålen med provet och den därå vilande vikten falla 
fritt mot hårt underlag, visst antal gånger och från viss höjd. Den uppnådda 
packningseffekten mätes genom bestämning av volymvikten, varur kan beräknas 
torra volymvikten ( =  verkliga volymvikten med reduktion för vattenhalten), 
vilken är ett uttryck för packningsgraden.

Bestämningar av packningsgraden ha utförts å ett vägbaneprov (1936: II; 94) 
vid successivt ökad vattenhalt, med fullständig ompackning mellan varje be
stämning samt med samma antal fallgångar (20) och samma fallhöjd (10 cm).

Resultatet (se fig. 15) överensstämmer helt med de amerikanska försöken. Vid 
samma packningsmetod och samma packningsarbete ökas sålunda packnings
graden (komprimeringen) med vattenhalten, intill ett visst maximum ( =  för 
packning optimala vattenhalten) för att därefter minskas, i samma mån som 
vattenhalten ökas.

Denna relativa maximala komprimering vid optimala vattenhalten blir med 
ökat packningsarbete (exempelvis ökat antal fallgånger) allt större, intill ett 
visst asymptotiskt gränsvärde, vilket representerar den absoluta maximala kom
primeringen (packningsgraden), d, v. s. den tätast möjliga packning, som för 
ifrågavarande prov är teoretiskt möjlig. — Sannolikt kan denna absoluta maxi
mala packning uppnås även vid vattenhalt avsevärt mindre än den optimala, 
ehuru då givetvis större packningsarbete erfordras.

Den absoluta maximala komprimeringen utgör den principiellt bästa likvär
diga packningsgraden för jämförelse mellan olika prov. A v praktiska skäl ha 
emellertid, då det gällt att utarbeta en möjligast snabb och enkel standardmetod, 
vissa modifikationer måst vidtagas. Den använda metodiken har varit följande.

Proven ha packats vid en fuktighetshalt något lägre än den optimala, varvid, 
genom tillräckligt packningsarbete, absolut maximal komprimering kan erhållas.

Då anordningar för maskinell packning icke stått till buds, har emellertid 
packningsarbetet måst begränsas till något under det önskvärda, eller till 100 
fallgånger från 10 cm höjd med en belastning av 25 gr/cm2. Som utförda försök 
visa, har dock den härigenom uppnådda komprimeringen blott obetydligt under
stigit den absoluta maximala.

För att erhålla jämförbar, likvärdig vattenhalt ha proven, vilka packats i skå
lar med perforerad botten, ställts i vattenbad och fått genom uppsugning under
ifrån vattenmättas. Vid den härigenom erhållna vattenhalten ha proven på nytt 
packats på samma sätt som förut (100 fallgånger, 10 cm fallhöjd, och 25 gr 
belastning per cm2), men denna gång i skålar med tät botten, för undvikande av 
vattenförlust. Härefter har kilhållfasthetstalet (K10) bestämts. I nedanstående 
tabell är för en del vägbaneprov angivet värdet på K 10 i kgm, provets ungefär



liga vattenhalt ( i procent av torrsubstans) samt vägbanans bärighet vid vatten- 
övermättning genom höstregnen, sådan som den praktiskt framträtt vid prov
tagningen ute på vägen. I fig. 1 6 återgivas sorteringskurvorna för de undersökta 
proven.

Prov n:r 
( Sample no.)

Ki o (kgm)

V  attenhalt 
(ungefärlig)

(  Moisture-content 
approx.)

Bärighet 
(Bearing capacity)

1 9 3 6 I I ; 122 0,9 0 5 > 7 % B ärig  ( resistant)

1 9 3 6 » 1 1 6 0,81 5>9 » T) »

1 9 3 6 * 9 4 0,57 5 , 7  » »Halvbärig» (half-resistant) (ytsmetig)

1 9 3 6 » 82 °>4 5 6,2 » Obärig ( non-resistant)

1 9 3 6 » 87 °>3 7 6,4 » » »

>936 » 8 6 0 ,2 4 8,9 » » »

Enligt sorteringskurvorna (se fig. 1 6) bör n:r 122 och därnäst n:r 116  ha den 
största bärigheten och n:r 86 den minsta, samt bärigheten för de övriga proven 
82, 87 och 94 ligga mellan den för 116  och 86. Prov 94 är emellertid taget å

Fig. 16. Sorteringskurvor för vägbaneprov, å vilka kilhållfasthetstalet, K10, bestämts
(se tabeller sid. 25 och 26).

Fig. 16. Grain-size diagrams for samples of road surfaces, on which K 10 have been 
determined (tables, pp. 25 and 26).

»halvbärig» vägbana men 82 och 87 å obärig, varför 94 ur bärighetssynpunkt 
bör placeras före 82 och 87 i serien. Mellan de sistnämnda bör någon större skill
nad i bärighetsförmågan ej finnas.



De erhållna kilhållfasthetstalen (se tabellen) visa, att vid bestämning med 
fallkilen proverna ur bärighetssynpunkt erhålla samma inbördes ordning som 
den, man kan vänta sig med hänsyn till sammansättningen (fig. 1 6). På grund
val härav kan gränsen mellan bäriga och obäriga vägbaneprov vid den använda 
packningsgraden preliminärt anses ligga vid ett K 10-värde av c:a o,6 kgm. Denna 
gräns bör genom fortsatta undersökningar säkrare kunna fixeras.

Som tidigare nämnts är bärigheten beroende av packningsgraden, på så sätt, 
att vid lägre packningsgrad bärigheten och därmed kilhållfasthetstalet blir min
dre. Detta framgår även av nedanstående tabell, vilken upptar resultaten av 
ovan relaterade försök med packning 100 gånger, samt resultaten, då packning 
skett endast 40 gånger. I övrigt är packningsmetoden densamma i båda fallen. 
Tabellen visar även, att vid låg packningsgrad vattenhalten vid mättning är 
högre än vid högre packningsgrad. Denna högre vattenhalt nedsätter även bärig
heten, vilken således är både direkt och indirekt beroende av packningsgraden.

Prov 
(Sample

n:r
no.)

Packning 100 fallggr 
(Compaction 100 falls)

Packning 40 fallggr 
(Compaction 40 falls)

K 10 (kgm)

Vattenhalt
(ungefärlig)

( Moisture-content 
approx.)

K i o  (kgm)

Vattenhalt
(ungefärlig)

( Moisture-content 
approx.)

1936 I I ;  122 0,9 0 5 , 7  % 0,7 2 6,4 %

1936 » 1 1 6 0 ,8  1 5,9 » °>5 9 6 , 1  *

1936 » 94 °>5 7 5 > 7 » 0 , 2 8 6 ,3  }>
>936 82 0>45 6, 2  » Oj 3 1 7 , i  »

1936 » 87 ° ,3  7 6,4 » O, 2 3 6 , 7  »

1936 » 86 0 , 2 4 8,9 » O, i 9 9 ,8  »

(Dels innebär ju en låg packningsgrad ett lösare sammanhang mellan partiklarna 
och därmed en direkt nedsättning av bärigheten, dels medför den låga packnings
graden en högre vattenhalt vid vattenmättning, vilken i sin tur nedsätter bärig
heten.)

Ovan har visats, hur bärigheten vid vattenmättning är beroende av den vid 
vattendränkningen rådande packningsgraden. Ut gångsvattenhalten vid pack
ningen äger, som i det föregående visats, stor betydelse för den uppnådda pack
ningsgraden (komprimeringen), och därigenom även för bärigheten, som av föl
jande försök framgår. Ett vägbaneprov (1936: II; 87) packades (20 fallgånger* 
10 cm fallhöjd) vid varierande vattenhalt, varefter kilnedsjunkningen bestäm
des (kilvikt 500 gr, fallhöjd 20 cm). Rseultaten äro grafiskt återgivna i fig. 17.

Som härav framgår, visar bärigheten ett utpräglat maximum ( =  minimum för 
kilnedsjunkningen) vid en viss vattenhalt, i det föreliggande fallet något under 
6 %. I närheten av detta värde är emellertid bärigheten minst känslig för varia
tion i vattenhalten, varför den utgångsvattenhalt provet vid packningen bör 
äga för att uppnå bärighetsmaximum, sålunda kan variera inom ett relativt vid
sträckt område. Denna ungefärliga vattenhalt, som här benämnes måttlig vatten-



Fig. 1 7. Diagram visande kilnedsjunkningens (bärighetens) beroende av utgångsvattenhalten i 
ett vägbaneprov, (packning: 20 fallgånger, 25 gr/cm2, 10 cm fallhöjd).

Fig. 17 . Diagram showing how the depth of penetration (the hearing capacity) varies with the 
moisture-content at compaction in a sample of a road surface (compaction:

20 falls, load 25 gr cm2, height of fa ll ic  cm).

halt, kan subjektivt ganska väl bedömas, därigenom att provet då är fullständigt 
och väl genomfuktat.

A v särskild betydelse är den branta lutningen av kurvans högra gren, d. v. s. 
den hastighet varmed bärigheten med stigande vattenhalt avtager, när måttlig 
vattenhalt överskrides. Bärigheten blir således här synnerligen känslig för en 
obetydlig ökning av vattenhalten. Detta förhållande samt det tidigare beskrivna 
försöket visande packningsgradens beroende av utgångsvattenhalten (se fig. 15)



är av stor praktisk betydelse, i det de motsvara den vägtekniska erfarenheten, 
att hyvling av grusvägbana ej bör ske vid mycket fuktig eller mycket torr väder
lek (»Hyvling bör ske, då vägbanan har lämplig fuktighetshalt, d. v. s. under 
den torra årstiden vid fuktig väderlek och under regnrik årstid vid uppehålls
väder»; Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, 1936). Genom ifrågavarande 
försök icke blott bestyrkes denna tes, utan kan även problemet experimentellt 
närmare undersökas, exempelvis beträffande olika vägbanesammansättningars 
förhållande vid packning i vattenmättat tillstånd.

Fig. 18. Diagram visande kilnedsjunkningens beroende av lerhalten i en ler-krossgrus- 
blandning (kil 500 gr., fallhöjd 20 cm).

Fig. 18. Diagram showing the relation between the depth of penetration of the wedge and the 
clay-content in a mixture of fine stone-crush and clay (wedge joo gr., height of fa ll 20 cm).

Undersökning ,av hållfastheten har även utförts å blandningar av krossgrus 
och lera i olika proportioner. Krossgrusets (1936: I: 16) och lerans (V 1019) 
sammansättning framgår av fig. 20. Försöken hava utförts på så sätt, att den 
bestämda blandningen packats vid måttlig vattenhalt till viss packningsgrad. 
Sedan provet indränkts med vatten till full mättning har det fått tjäla i kylskåp, 
och efter upptining och förnyad tillpackning ha hållfasthetsbestämningar ut
förts (med 5oo-gr-kilen och fallhöjd 20 cm). Ett tiotal bestämningar ha gjorts 
å varje prov, varav medelvärdena införts å fig. 18. A v figuren framgår, att, vid 
inblandning av lera i små proportioner, krossgrusets hållfasthet först något ökas, 
för att, efter ett hållfasthetsmaximum vid c:a 10— 15 viktprocent lera, vid ytter
ligare växande lerhalt avtaga mycket hastigt, till en lerhalt av c:a 30— 35 %, 
då minskningen i hållfasthet blir förhållandevis långsam.



Den mekaniska innebörden härav är följande. Vid låg lerhalt bildar kross
gruset ett sammanhängande skelett, vilket leran bidrager till att sammankitta. 
När leran överskrider den mängd, som erfordras för att utfylla porerna i kross
grusskelettet, innebär det, att detta skelettsammanhang brytes, och krossgrus
partiklarna komma att ligga omgivna av lersubstans, vilken nu verkar som 
smörjmedel, varför hållfastheten hastigt minskas. När lerhalten blivit sa hög, 
att gruspartiklarna ligga helt inbäddade i leran, utan att i större utsträckning 
beröra varandra, få de blott ringa inflytande på hållfastheten, som vid 35 % 
lera är obetydligt större än för ren lera, vilken senare blandningens hållfasthet 
vid ytterligare minskad krossgrushalt långsamt närmar sig.

Fig. 19. Sorteringskurvor för blandningar (heldragna) med största hållfasthet från fig 18.

Fig. 19. Grain-size diagram for mixtures (continuous curves) with greatest strength 
(10 and 15  per cent of clay) from  fig. 18.

Som av fig. 19 framgår, äger ler-krossgrusblandningen vid den medelst kil
metoden experimentellt funna största hållfastheten en sammansättning synner
ligen väl överensstämmande med de av Beskow (1932— 35) utarbetade normerna 
för grusvägbanors sammansättning, i det att blandningens sorteringskurvor vid 
nämnda lerhalter ligga inom den s. k. idealgruszonen (se fig. 19).

Hållfastheten vid lägre lerhalter, ned till noll procent, är visserligen blott obe
tydligt mindre, men därvid är att märka, att kravet på tillräcklig bindjordshalt 
(halt av ler) i vägbanan främst hänför sig till förhållandena vid torka, alltså 
med en helt annan påfrestning, där den rivande och sugande verkan av trafiken 
tenderar att lossrycka vägbanepartiklarna. »Idealgruszonen» har uppfattats som 
en kompromiss mellan fordringarna på draghållfasthet (genom kohesion) vid 
torka, och tryckhållfasthet (bärighet) vid vattenövermättning. Desto mer an
märkningsvärt är därför, att en viss måttlig lerhalt, fallande inom idealgrus- 
zonens gränsvärden, i själva verket även något ökar bärigheten vid vattenöver
mättning.



F a l l k i l e n s  a n v ä n d b a r h e t .

A v det ovan sagda framgår, att fallkilen, i likhet med den av Geotekniska 
kommissionen konstruerade intryckningsapparaten, konen, kan användas för 
objektiv bedömning av jordarters hållfasthet. Båda metoderna medge ett snabbt 
provningsförfarande och ingen hänsyn behöver tagas till faktorn tiden, vilket 
måste göras vid ett flertal andra hållfasthetsmetoder. Förhållandevis enkla rela
tioner råda mellan de resultat, som erhållas med fallkilen och konen. Den förra 
äger dock vissa fördelar framför den senare, främst bestående däri, att fallkilen 
kan användas för undersökning av hållfastheten hos såväl kohesions- som frik- 
tionsjordarter ävensom övergångstyperna dem emellan, däribland de s. k. »jäs
lerorna». Särskilt för undersökning av de sistnämnda jordartstypernas hållfast
het är fallkilen fördelaktig, då med denna ingen eftersjunkning erhålles, under 
det att konen, för dessa jordarter, ofta ger kraftig eftersjunkning, som försvårar 
och stundom gör det omöjligt att avläsa den momentana nedsjunkningen. Vidare 
kan fallkilen, i motsats till konen, användas för undersökning av hållfastheten 
hos osorterade jordarter och heterogena blandningar.

Fallkilen har emellertid i första hand konstruerats för undersökning av grus
vägbanors bärighet vid hög vattenhalt. De utförda försöken tyda på, att meto
den medger en ganska säker angivning av bärigheten genom kilhållfasthetstalet, 
och metoden bör därför utgöra ett gott komplement till siktanalysmetoden för 
bedömning av grusvägbanors bärighet vid vattenövermättning, och speciellt, då 
det gäller sådana vägbanor, vilkas sorteringskurvor ligga nära bärighetsgränsen.

Fig. 20. Sorteringskurvor för vid försöken använda jordarter. 

Fig. 20. Grain-size diagram for the soils treated in this paper.



S u m m a r y

In this paper there is described a new method for determining the strength 
(combined compressive and shearing strength) of heterogeneous soils and the 
bearing capacity of gravel roads, mainly intended for use in the laboratory but 
also usable directly on the roads.

A method extensively used in Sweden for examination of the strength of soils 
is the one worked out by »Statens järnvägars geotekniska kommission» (The Geo- 
technical Committee of the State Railways) ususally called the »cone method». 
The apparatus consists of a metallic cone of a certain weight and a certain point- 
angle. The cone is suspended vertically from a stand with the point of the cone 
on the surface of the sample, and the cone is then allowed to fall down into the 
sample. With the aid of a table the relative strength can be calculated, corre
sponding to the depth to which the cone has penetrated.

The cone method cannot be used for determining non-homogeneous samples, 
for a slight non-homogeneity in the sample has a great influence upon the pene- 
tration-depth of the cone. For such samples a new plunger has been constructed, 
consisting of a steel wedge. The plunger falls from a certain height in order to 
gain greater force for the penetration into the sample.

Description of the method.

The plunger is a steel-wedge with an angle of 30° and an edge-length of 40 
mm. Three different sizes have so far been used, one weighing 200 gr., one 500 gr. 
and the third 1.000 gr. The wedge is suspended from an ordinary stand for 
laboratory use and two guide-plates keep the wedge in a vertical position when 
falling. The depth of pentration is read on the handle above the 0-point, and 
the height of fall under the 0-point (fig. 3).

The samples are packed in flat-bottomed, round metal bowls, the bottoms of 
same being perforated so that the excess water may easily run out, if the samples 
are packed in a very moist state.

For carrying out the test the wedge is to be adjusted so that its edge just 
touches the surface of the sample. The top of the micrometre-screw is placed on 
the 0-line and the wedge is hung up in the holdfast. By displacing the holdfast, 
the wedge is brought to the desired height of fall. The wedge is then made to 
fall down into the sample. The depth of penetration is noted on the mm- 
graduation above the 0-line. I f several determinations are to be made on the same 
sample, the 0-point has to be adjusted before each new determination. It is 
generally unnecessary to adjust the height of fall, provided this height is great 
enough (say 10 cm or more) to cause variations of no practical importance.



Some experimental results.

Systematic experiments have been carried out on uniform clays and loams in 
order to ascertain the relation between the depth of penetration, the height of 
fall, and the weight of the wedge. Other experiments have been made in order to 
bring the wedge’s depth of penetration in relation to the relative strength, 
based on the cone-method.

The combining forces in a soil offer a resistance to a penetrating body. To 
bring the fall-wedge to a certain depth of penetration in a soil, a certain amount 
of mechanical work must be performed. This work (A) is equal to the product 
of the weight of the wedge (G) and the total fall. The latter term denotes the 
sum of the height of fall (F) and the depth of penetration (N), and then 
A =  G * (F +  N). Between the work done and the depth of penetration there 
exists, for one and the same material, a straight-lined relation, as shown in 
fig. 4, and this may be expressed by the following formula:

N  =  c • V G  • (F +  ~N) (approx.)

where c is a factor depending on the physical character and the moisture-content 
of the soil.

Fig. 4 and the tables on pp. 10 and n  show that the formula is valid for N , 
within a wide range, and also for various weights of wedge and heights of fall.

When using the same wedge, the weight of the wedge (G) is constant and then
the depth of penetration is proportional to Y F  +  N. This is illustrated in fig. 5. 
The relation, however, is not valid for all sorts of soils, but only for the clays.

The relation N  =  c • V G  • (F +  N) (approx.), empirically found, is physi
cally to be understood in the following way. It is hardly possible to follow the 
course of work theoretically by the penetration of the wedge, but if we assume 
that the resistance of the soil against the penetration of the wedge depends only 
on the stress against the sides of the wedge and thus is composed of the vertical 
component of the stress and the friction, these two quantities are, at every 
moment of the penetration, directly proportional to the size of the contact 
surface and thus directly proportional to the depth of penetration. If the latter 
term at different moments of the penetration is n, the resistance, q?, will than be:

op —  k • n
where k is a constant.

The mechanical work (A) performed is then, on reaching the depth of pene
tration, N :



The work, however, is also equal to G • (F +  N) and then:

A  . N 2 =  G • (F +  N)

N= V r \ / G-(F+N)
in full accordance with the empirically found formula:

N =  c • ^ G • (F +  N) (approx.).
The formula, however, is only approximately true, which depends upon the 
fact that when physically deducing the formula it was assumed that the re
sistance of the soil is composed only of the vertical component of the stress 
against the sides of the wedge and the friction. To this, however, there must be 
added the resistance at the gables of the wedge and the resistance to the cutting 
edge, which depends on the cohesion in the actual cleaving. The latter resistance, 
which is the same as the influence on a cutting line (a thin, cutting thread), is 
constant with a certain moisture-content and soil, and does not depend on the 
depth of penetration. The resistance at the gables and that to the cutting edge 
would, however, seem to be so small in proportion to the other resistance, that 
they may be ignored and the formula, nevertheless, has approximate validity.

In order to fix the factors in the formula still more, another series of deter
minations has been carried out on heavy clay (E 263) with varying moisture- 
content. Firstly the 200-gr.-wedge and the height of fall 3 cm has been used, 
secondly the 500-gr.-wedge and the height of fall 15 cm. Fig. 6 shows how the
values disperse along a straight line from origo, and that this relation exists for
penetrations of very different depths.

Corresponding experiments have also been made in different soils. The results 
are illustrated in figs. 7 and 8. The figures show that no matter whether different, 
or the same, heights of fall are used for the two wedges, the values disperse along 
a straight line from origo. It is of importance, that the relation is valid not only 
for a certain clay but for all cohesion-soils determined. For these soils we have 
the formula.

N x 4 /Gt (Fj +  N x) ,
n 7  = V G, (F, +  N.) (apprOX-)

The relation between the depth of penetration of the cone and that of the 
fall-wedge in different soils is illustrated in fig. 9. The values disperse along 
different straight lines from origo. The formula is:

Ncone --  a * wedge

where a is a constant, characteristic of the special clay-type. In fig. g3 where the 
6ogr6o°-cone and the 200-gr.-wedge are used and the height of fall is 8 cm, the



factor a varies from 0,3 for very heavy clay to 0,5 for lighter ordinary clay and 
clay loam.1

Also for soils containing very little clay there exists a straight-lined relation 
between the depth of penetration of the cone and that of the wedge, but in this 
case the straight line does not pass through origo. Fig. 1 1  shows the results of the 
experiments with silt and loam.

The greater impetus of the fall-wedge and the vibration caused when it falls 
down into the sample have a very strong. effect on silt and loam, but for the 
clays such an influence has not been noticed, the 200-gr.-wedge being used and 
the height of fall being 8 cm (figs. 9 and 11).  When using greater heights of fall 
(e.g. 20 cm) this effect, however, also appears in experiments with clay (fig. 10).

It has been shown that the depth of penetration of the wedge depends on the 
mechanical work, the wedge has performed by falling. This work, which is an 
expression for the power of resistance of the soil, can be used as a relative 
measure of the strength of the soil. In the following the relative strength (accord
ing to the wedge method) is termed K 10, which expresses the work , calculated 
in kilogram-metres, gram-centimetres e tc re q u ire d , in order that a wedge with 
an edge-length of 40 mm and an angle of 30°, when falling freely , shall penetrate 
10 mm into a soil. Fig. 12 shows how K 10 varies with the moisture-content in 
different soils.

For cohesion-soils K 10 can be calculated on the basis of one determination with 
arbitrary weight of the wedge and height of fall, when using the formula:

N , 4 / G 1 -(F1 +  N 1) ,
nT  V ^T<F-rw )(ipprox,)

For N x =  1 cm is, according to the definition above, G ± • (Fx +  N x) =  K 3 
and thus, K 10 is obtained by the expression:

K io =  ^ [ G ‘ (F +  N)]  (approx.).

The calculation can also be made graphically, and this is most suitably done, if 
many determinations have been made. The calculation is made by the values 
obtained being put in a diagram with the coordinates N  and V G  * (F +  N) 
and a straight line drawn through these points and origo. The value of 
V G  * (F +  N) is then read and the value of G • (F +  N) calculated, which 
correspond to the depth of penetration N  =  10 mm. For other soils than 
cohesion-soils it is necessary to make at least two determinations, with consider
ably different values of G * (F +  N), and especially so chosen that the corre
sponding depths of penetration fall on both sides of N  =  10 mm. The straight line 
between these two points in a corresponding manner gives the value of 
G • (F +  N) for N  =  10 mm.

1 The classification of the soils is that used by the Geological Survey of Sweden.



In order to bring K 10 in relation to the relative strength founded on the cone- 
method, experiments have been made with the fall-wedge and 6ogr6o°-cone. The 
results for two different soils are illustrated in fig. 13, which shows that a 
straight-lined relation exists between the relative strengths, based on the two 
methods. Further we conclude, that the same relation is not valid for different 
soils, but for every soil-type the values disperse along a certain straight line, 
which signifies that the values of the relative strength can be compared only for 
soils of the same soil-type.

The simple, linear relation is especially remarkable and confirms the value of 
the relative strengths, obtained with the aid of the two methods. The relative 
strength according to the cone-method John Olsson has put in relation to the 
shearing strength, but those results have not been published. The corresponding 
relation, however, has also been determined by S. Haug (1931).  Fig. 14 shows 
the results for clay.

Practical application.

The bearing capacity (the strength) of a sample of road surface with a certain 
grain-size composition depends on the moisture-content and the density. To be 
able to compare different samples between themselves and to determine to what 
extent the strength depends on the composition of the sample, it is necessary to 
make the determinations of the strength at a specific standarized moisture- 
content and density.

The following connection exists between the moisture-content and the density. 
The higher the moisture-content, the easier is it to attain a certain density, 
with a smaller amount of compacting, i.e. the more effective is the compaction. 
This is, however, only valid as long as the moisture-content does not exceed 
that corresponding to saturation with water at that density. If the moisture- 
content is higher it is, owing to the excess water, impossible for the sample 
to be compacted to the same degree, unless water is pressed out and the moisture- 
content thereby decreased.

For compaction there is thus an optimum moisture-content, different for diffe
rent soils, a moisture-content, which is the most favourable one to get the best 
compaction-effect. This has been the subject of extensive American investiga
tions (Hogentogler 1935, 1936)*

Corresponding determinations have been made on samples of Swedish road 
surfaces. The compaction method has then been as follows. The sample is filled 
in a cylindrical metal bowl and the surface of the sample is loaded with a 
cylindrical weight. The bowl with the sample and the weight is then made to 
fall against a hard sub-structure, a certain number of times and with a certain 
height of fall. The compaction-effect obtained is measured by determining the 
weight of dry soil (gr/cm3), which is an expression of the density.

The determinations of the density have been made on a sample of road surface 
(1936: II; 94) at successively increased moisture-contents, with new compactions 
between each determination, and with the same number of falls (20), the same 
height of fall (10 cm) and the same loading (25 gr/cm2).



The result (see fig. 15) agrees with those obtained in America. With the same 
compaction-method and the same amount of compaction the density thus in
creases with, the moisture-content, up to a certain maximum (the optimum 
moisture-content for compaction), and then decreases in proportion to the in
crease in the moisture-content.

This relative maximum density at the optimum moisture-content is increased, 
with an increased amount of compaction, up to a certain asymptotical limit 
value, which represents the absolute maximum density, i.e. the highest possible 
compaction theoretically possible for the sample.

The absolute maximum density is in principle the best compaction degree for 
comparisons between different soils. For practical reasons, however, it has been 
necessary to make certain modifications to work out a rapid and simple standard 
method. The method used has been as follows.

The samples have been compacted at a slightly lower moisture-content than 
the optimum, when absolutely maximum density can be attained by a sufficient 
amount of compaction.

As there have been no devices available for automatic compaction, the amount 
of compaction had to be limited to 100 falls, 10 cm height of fall, and with a 
loading of 25 gr/cm2. The determinations made seem to show that the density 
attained is but little less than the absolute maximum.

To get a comparable, equal moisture-content the samples, which have been 
compacted in bowls with a perforated bottom, have been put in a water 
bath and saturated by absorption from the bottom. With this moisture- 
content the samples have been recompacted as before described (times of fall 100, 
height of fall 10 cm, load 25 gr/cm2), but this time in bowls with a tight bottom 
to avoid loss of water. After this the relative strength, K 10, has been deter
mined. The table on page 25 shows the value of K 10, the moisture-content, and 
the bearing capacity of the road surface when saturated with water, and fig. 16 
shows the grain-size diagrams for the samples examined.

A comparison between the table and fig. 16 shows that the relative strength, 
K 10, place the samples in the same mutual succession, as regards the bearing 
capacity, as may be expected, judging from the composition. On the basis of 
these determinations, the limit between resistant and non-resistant samples of 
road surfaces may preliminarily be considered to lie at a K 10-value of about 
0,6 kgm.

As stated, the bearing capacity depends on the density, the density being less, 
the bearing capacity and consequently the relative strength, K 10, are lower. 
This is shown in the table on page 26. It also shows that the moisture-content 
at saturation is higher with higher density than with a lower one. This higher 
moisture-content also decreases the bearing capacity, which thus directly as well 
as indirectly depends on the density. (Firstly a low density implies a looser 
cohesion of the particles, and thereby a direct reduction of the baering capa
city; secondly the low density results in a higher moisture-content at saturation 
with water, which in its turn decreases the bearing capacity.)



It has been shown above how the bearing capacity at water-saturation depends 
on the density, at the time of saturation. The moisture-content before the com
paction is of great importance, as shown above, for the density attained, and 
consequently also for the bearing capacity, which is demonstrated by the follow
ing experiment. A road-surface sample (1936: II, 87) was compacted at varying 
moisture-contents (times of fall 20, height of fall 10 cm, load 25 gr/cm2) and the 
depth of penetration was determined (weight of the wedge 500 gr., height of fall 
20 cm). The results are illustrated in fig. 17.

The bearing capacity here shows a definite maximum ( =  minimum for the 
depth of penetration) at a certain moisture-content, in this case a little lower 
than 6 %. Near this value, however, the bearing capacity is least sensitive to 
variations in the moisture-content and the original moisture-content that the 
sample ought to have before the compaction, to attain the maximum of bearing 
capacity, may thus vary within a certain range. This approximate moisture- 
content is here termed the moderate moisture-content.

The steep gradient of the right arm of the curve is of special importance. This 
shows how the bearing capacity decreases with increasing moisture-content, 
when the moderate moisture-content is passed. Here the bearing capacity is 
thus specially sensitive to a small increase in the moisture-content. This fact is in 
practice of great importance, since it indicates that blading of the road surfaces 
should not be carried out in too damp weather. Nor should the moisture-content 
of the road surface be too low, for then a greater amount of compaction is re
quired in order to attain rapidly a high density.

Experiments for determining the strength of mixtures of fine stone-crush and 
clay have also been made (fig. 18). The figure shows how the strength at first 
increases, when clay is added in small quantities, but then quickly drops. With 
30—-40 per cent of clay the strength of the mixture begins to decrease more slow
ly and finally asymptotically approaches the strength of the pure clay.

The strength as a function of the clay-content thus shows a maximum at a 
moderate clay percentage, about 10— 15 %. This composition of the mixture, 
showing the greatest strength, shows very good agreement with the ideal com
position of gravel road-surfaces, according to Beskow 1932— 35, as illustrated in 
fig. 19. (The strength with a smaller clay-content, down to zero per cent, is 
certainly a little less.) It is to be observed that the demands on sufficient clay- 
content in the gravel road-surface first of all refer to the conditions in dry 
weather, and thus with another kind of strain, when the rubbing and sucking 
effect of the traffic tends to loosen the particles of the gravel-road. The »ideal 
gravel-zone» has been interpreted as a compromise between the demands on ten
sive strength (through cohesion) in the case of dry weather and compressive 
strength (bearing capacity) in the case of supersaturation with water. Therefore 
it is more remarkable that a certain, moderate clay-content, falling within the 
said norms, in reality in some measure increases the bearing-capacity even in the 
case of supersaturation with water.
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