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Resistivity & shear strength monitoring

ASSERT subproject:
New cartridge holder with integrated sensors

Markstabilisering Stabilisering och tätning av lösa jordar.

Resistivitet
Resistivitet (invers till ledningsförmåga) i material, 
relateras till mekaniska, hydrauliska egenskaper.

ASSERT
Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk 
resistivitetstomografi

1.Titel

Effektiv och tillförlitligare kvalitetskontroll:

• Starkare infrastruktur som varar längre

• Skador kan åtgärdas i tidigare skeden

• Minskat materialsvinn. Cementbaserade bindningsmedel stor 
utsläppskälla för CO₂. 

• !!Exempel från VL nibben petersen
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2.Koncept

Ostört prov i hylsa

Kolvprovtagning med 
borrbandvagn

Beredning av 
prov i labb

Oförstörande resistivitetsmätning

Oförstört prov i hylsa

Mekaniska tester
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3.Funktion

Automatisk resistivitetsmätning 
under härdningsperiod

Beredning av 
kalkcement

Packning på 
monteringsbräda

Terrametersystem fjärrstyrs med 
script som hanterar mätning och 

uppladdning av data.

Mätning av skjuvhållfasthet med 
enaxiell tryckpress.

*Bilder från Statens Geotekniska Institut, utförd i samarbete
med tekniker på SGI:s geotekniska labb i Linköping
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4.Resultat

Metodik

Effektiv, 
repeterbar

Kvantifiera 
mätosäkerheter

Mätprecision ±0,2%*
*(95% konfidensintervall, x datapunkter)

Databas. 
Observera.

Kvantifierbara 
sammanhang

SGI serie A Maj-Augusti. 8 prover.
-Mätning dygn 7, 14, 91 (enaxiala tryckförsök: skjuvhållfasthet).
-ρ-värden (preliminära): Ska justeras efter temperaturvariationer 
samt provers längdskillnader (≈±10%)
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5. Diskussionsunderlag

Kvalitetskontroll

Effektiv och 
tillförlitligare 
kvalitetskontroll:

• Starkare infrastruktur 
som varar längre

• Skador kan åtgärdas 
i tidigare skeden

• Minskat 
materialsvinn. 
Cementbaserade 
bindningsmedel stor 
utslapplskälla för 
CO₂. !!Exempel från 
VL nibben petersen
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Styrkeberäkning innan härdning

Geometrisk avbildning av pelare

Detektion av sprickor och inläkage

…Framtida labb och fältapplikationer

Applikationer
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Nuvarande resistivitetsminstument SGI
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Cementeringsprocessen



OKTOBER 2021
MIKAEL.LUMETZBERGER@TG.LTH.SE9

NSG2019 ERT Kalk-cementpelarmätning Västlanken


