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INVERKAN AV VALVEFFEKTER 
VID BERÄKNING AV JORDTRYCK

BAKGRUND
Uppskattning av jordtryck är av väsentlig 
betydelse vid dimensionering av geokon-
struktioner. I de flesta beräkningsmodeller 
som avser jordtryck försummas inverkan 
av friktionskrafter längs kontaktytorna 
till andra material. Jordtrycket får under 
dessa förutsättningar en geostatisk spän-
ningsfördelning och antar en linjär ökning 
med avseende på djupet.

I särskilda fall kan friktionen få en bety-
dande inverkan på den spänning som 
uppstår i jorden.  Fyllnadsmaterial som 
innehar en begränsad utbredning och som 
innesluts från två eller flera motstående 
sidor kommer att präglas av flersidig frik-
tion. Effekten blir att jordtrycket reduceras 
avsevärt och dess variation med djupet 
antar en olinjär form. Då kan antagan-
det om friktionsfria kontaktytor kraftigt 
felvärdera den rådande spännings-
situationen som uppstår. Under dessa 
omständigheter kommer inte geostatiska 
jordtrycksmodeller att visa god överrens-
stämmelse med verklig jordspänning. 

Fenomenet benämns som valveffekt och 
påvisades först under slutet av 1800-talet 
vid förvaring av granulära material i silor. 
Det noterades att den kraft som verkade i 
botten på silon inte svarade mot tyngden 
av ovanliggande kornmassa. Janssen 
(1895) framlade en analytisk formulering 
av silotryck och visade att lasterna tog 
alternativa vägar vid flersidig friktion. Jans-
sens pionjärarbete har under 1900-talet 
vidareutvecklats av bland andra Marston 
(1913) och Terzaghi (1943).

SYFTE
Reducerat jordtryck med hänsyn till 
valveffekter är varken explicit formulerat 

i dimensioneringsnormer eller har fått 
tillräckligt stort utrymme i geoteknisk lit-
teratur, trots att fenomenet är tillämpbart 
inom flertalet geotekniska användning-
sområden. 

Examensarbetet syftar till att förklara och 
analysera fenomenet bakom valveffekter 
mer ingående, samt att öka förståelsen för 
hur jordtryck påverkas av flersidig friktion.  

METOD
Verkliga jordtryckssituationer ska simul-
eras i finita elementprogrammet COMSOL 
4.4. Klassiska teorier framtagna av Jans-
sen och Terzaghi, m.fl. ska jämföras med 
resultat baserade på numerisk analys. 
En parameterstudie av fyllnadsmateria-
lets friktionsvinkel ska utföras och olika 
beräkningsmodeller ska upprättas där 
geometri samt avstånd mellan kontakty-
tor ska varieras. Även inverkan av kon-
taktytornas lutning mot horisontalplanet 
ska undersökas, med syfte att kartlägga 
potentiella förändringar av lasteffekter.


