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Dynamisk treaxiell provning av bär- och skyddslagermaterial

av Krister Ydrevik

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Denna studie har gjorts i syfte att genom dynamisk treaxiell provning undersöka

styvhets- och stabilitetsegenskaper hos några typer av bär- och skyddslagermate-

rial.

Undersökningen omfattar provning av tre olika typer av bärlagergrus samt fyra

olika typer av skyddslagermaterial. I undersökningen ingår också provning av en

blandning av två bärlagergrustyper.

De tre bärlagergrustypema utgörs av bergkross av granit, naturgrus av granit

samt krossat kalkstensgrus. Skyddslagermaterialen utgörs av några olika typer av

sand. På bergkross av granit har komkurva, packningsgrad och vattenkvot varie-

rats. Inverkan av krossytegrad, komform och petrograñ har studerats genom jäm-

förelse av resultat från de olika typerna av bärlagermaterial.

Treaxialförsöken har utförts i VTI:s servohydrauliska materialprovningssystem

(VMS) på cylindriska provkroppar med diametern 150 mm och höjden 300 mm

och max komstorlek har för bärlagermaterialen varit 32 mm.

Varje prov har testats vid 8 på varandra följande lastsekvenser (7 för skydds-

lagermaterialen) med ökande dynamisk vertikallast. Tester har utförts vid två

vertikalspänningsnivåer (kammartryck). Belastningsfrekvensen har varit 10 Hz.

Under varje lastsekvens har värden för elastisk och permanent deformation

registrerats och lagrats vid visst förutbestämt antal belastningar. Från uppmätt

elastisk deformation har resilientmodulen Mr beräknats.

För att studera samband mellan Mr-modul och CBR-värde har även CBR-be-

stämningar utförts på varje materialvariant.

I rapporten redovisas matematiska samband för Mr-modulens spänningsbero-

ende hos de olika materialvariantema samt för permanent deformation som funk-

tion av belastning (spänningstillstånd) och antal belastningar.
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1 Bakgrund och syfte
Vägöverbyggnader konstrueras för att kunna motstå påverkan av trafik och klimat

utan att oacceptabel nedbrytning sker under vägens förväntade livstid. För att rätt

kunna utföra en vägkonstruktion är någon form av analytisk dimensionerings-

metod ett viktigt hjälpmedel. Kärnan i analytiska metoder är deras ingående ned-

brytningsmodeller vilka i hög grad påverkas av vägbyggnadslagrens mekaniska

egenskaper.

Dynamiska treaxialförsök är en laboratoriemetod som utsätter ett jordprov för

statiska och dynamiska laster vilka kan utformas till att efterlikna de som uppstår i

en vägkropp vid trafik.

Provmetoden ger uppgifter om materialets elastiska och plastiska deformations-

styvhet, uttryckt som resilientmodul (M,) och permanent deformation (öp) vid

olika påkänningar, uppgifter som utgör ingångsdata vid analytisk dimensionering.

Syftet med den här redovisade undersökningen har varit att genom treaxiell

provning på några typer av bär- och skyddslagermaterial studera deras elastiska

och plastiska deformationsstyvhet. Undersökningen är ett första steg mot målet att

för olika material i en vägöverbyggnad ta fram lämpliga resilientmoduler och kri-

terier för tillåten permanent deformation.

Hos bärlagermaterialen har faktorer som kornkurva, packningsgrad ,vattenkvot

krossningsgrad samt komform och deras inverkan på deformationsstyvheten stu-

derats.
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2 Material

Undersökningen omfattar provning av tre olika typer av bärlagergrus samt fyra

olika typer av skyddslagermaterial. I undersökningen ingår också provning på en

blandning av två bärlagergrustyper.

Maximala stenstorleken har begränsats till 32 mm eftersom treaxialutrust-

ningen tillåter en största provstorlek på ø 150 mm X 300 mm, och enligt praxis

bör största stenstorlek ej Överstiga 1/4 - 1/5 av provets diameter. 32 mm är dess-

utom en vanligt förekommande gräns vid fraktionsuppdelning av vågbyggnadsma-

terial.

2.1 Bärlagermaterial 0-32 mm

Bergkross från täkt vid Skärlunda i Östergötlands län.

Naturgrus från täkt vid Olivehult i Östergötlands län.
Kalkstensgrus ("svaggrus ) från Loke i Jämtlands län

Materialet från Skärlunda är en rödgrå ñnkomig massformig granit med korn-

densitet 2,64. Kulkvarnsvärde = 6,7.

Materialet från Olivehult består till ca 70 % av gråröd medelkomig granit, 10-

15 % diabas, 10-15 % leptit, < 5 % gnejs samt < 5 % sandsten. Komdensitet

2,68. Kulkvamsvärde = 10,0.

Materialet från Loke består till 90 % av oren kalksten, resterande 10 % består

av grå medelkomig granit. Komdensitet 2,69. Kulkvarnsvärde = 37,4 (korn-

kurva se bilaga 3).

 

2.2 Skyddslagermaterial

Sand från Bästema i Kronobergs län (Alvesta).

Sand från Vaggeryd i Jönköpings län.

Bergkross 0-8 m från täkt vid Skärlunda.

Sand 0-8 mm från täkt vid Olivehult

Kornsammansättning för de provade skyddslagermaterialen framgår avbilaga 2.
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3 Materialparametrar

3.1 Bärlagermateri_al
Nedanstående egenskaper hos bärlagermaterialen har varierats och inverkan på

styvhets- och deformationsegenskaper har undersökts.

0 komkurva 6 alternativ

0 packningsgrad 3 alternativ

0 vattenkvot 3 alternativ

0 krossytegrad 3 alternativ

0 komform 3 alternativ

0 petrografi 2 alternativ

3.1.1 Normmaterial

Som utgångspunkt för undersökningen av bärlagermaterial har valts att skapa ett

ideal -material, dvs. ett material som på bästa sätt uppfyller formella krav på

komfördelning och som när det gäller packning (skrymdensitet) och vattenkvot

motsvarar det som kan förväntas vara rådande i en vägkropp. Material med denna

sammansättning kallas i fortsättningen för normmaterial.

Normmaterialet har utgjorts av bergkrossmaterial från Skärlunda med följande

egenskaper:

0 komkurva: en kurva som ligger mitt emellan de inre gränslinjema

för bärlagermaterial enl. BYA 92 (se bilaga 1)

0 krossytegrad: 100 %, dvs. helt krossat material

0 packningsgrad: motsvarande 97 % av modifierad Proctor

0 komform: "normalflisigt", flisighet = 1,33

0 vattenkvot: 60 % av optimal vattenkvot 5 2,8 % (naturfuktigt)

3.1.2 lnverkan av korngradering

Bergkrossmaterial från Skärlunda har delats upp i fraktionema 0-2 mm, 2-4 mm,

4-8 mm, 8-12 mm, 12-16 mm samt 16-32 mm. Från dessa fraktioner har mate-

rial med olika komfördelning proportionerats fram. För vissa av alternativen

(Köm, Kr", och Ksand) har även snävare fraktionsuppdelning krävts för att erhålla

önskad kornfördelning, 0,074-0,l25 mm, 0,125-0,25 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-

1 mm samt 1-2 mm.

Fem alternativ till normmaterialet har provats;

0 Köwe = komkurva enligt övre begränsningslinjen för bärlagergrus enl.

BYA -92

0 Kr", = normmaterialet men underkänd kurva på grund av för hög finjords-

halt

0 Ksand = normmaterialet men underkänd på grund av utpräglad sandpuckel

0 Ksteng = normmaterialet med kurva som följer undre gränslinjen till 16 mm

stenstorlek och därefter rakt upp till 32 mm

0 Kstem, = underkänd kurva, stenrik, brant i området 16 - 32 mm.

Komkurvoma för normmaterialet samt de fem alternativen presenteras i bilaga 1.

VTI 'notat 5 8- 1995



3.1.3 Inverkan av packningsgrad

Varierande grad av packning (torr skrymdensitet) hos treaxprover kan åstadkom-

mas genom att vid tillverkning använda olika mängd material, eftersom pack-

ningsmetoden (Vibrocompresseur) ger prov med bestämd volym. Maximal torr

skrymdensitet har på normmaterialet bestämts genom inpackning enligt metod

modifierad Proctor. Packningsgraden är aktuellt provs skrymdensitet i % av

maximalt värde enl. Proctorpackningen.

Två alternativ till normmaterialet har provats:

0 P92 = normmaterialet med 92 % packningsgrad

0 Pmo normmaterialet med 100 % packningsgrad

3.1.4 Inverkan av vattenkvot

Med vattenkvot avses här mängden vatten uttryck i % av provets torrvikt. Optimal

vattenkvot är den vattenkvot vid vilken materialet, vid packningsförsök, erhållit

maximal torr skrymdensitet.

Två alternativ till normmaterialet har provats:

0 V84 = normmaterialet med en vattenkvot på 4,0 % motsvarande 84 % av

optimal

0 V93 = normmaterialet med en vattenkvot på 4,5 % motsvarande 93 % av

optimal.

3.1.5 Inverkan av krossningsgrad

Med krossningsgrad menas här andelen helt eller delvis krossade kom av totala

antalet kom.

Två alternativ till normmaterialet har provats;

0 Kro = naturgrus av granit, Olivehult 0-32 mm, 0 % eller nära 0 % krossnings-

grad. Komkurva som normmaterialet

0 Kr50= blandning av hälften normmaterial och hälften naturgrus fr. Olivehult,

50 % krossningsgrad. Komkurva som normmaterialet.

3.1.6 Inverkan av kornform

För att åstadkomma material med olika kornform har siktning på s.k. harpsikt ut-

förts. Denna siktning skiljer flisiga och stängliga kom från mera kubiska. Material

med komfördelning enligt normalkurvan och med utpräglat kubisk resp. flisig

kornform har sedan proportionerats. Flisighetstalet har bestämts enligt FAS-metod

209-89.

Två alternativ till normmaterialet har provats:

0 Fkub = normmaterialet med utpräglat kubisk kornform, flisighet = 1,02

0 Fms = normmaterialet med utpräglat flisig kornform, flisighet = 1,48
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3.1.7 Inverkan av petrografi

Både Skärlunda och Olivehultmaterialet består av granitiskt material.

Ett alternativ till granit har provats:

0 Loke = kalkstensgrus

3.2 Skyddslagermaterial
De fyra olika skyddslagermaterialen som ingår i undersökningen består av två

typer av naturligt förekommande sand och två typer av avskiljningsprodukter O-

8 mm.

Sandmaterialen (kallade Bästema och Vaggeryd efter provtagningsplats) har ej

modifierats på något sätt utan endast testats med befintlig kornsammansättning.

Dessa har valts som exempel på material som finns att tillgå naturligt, lämpliga att

använda som material i skyddslager, eller undre förstärkningslager som det ibland

också kallas. Komfördelningama skiljer sig något på så sätt att materialet från

Bästema har en något mera jämlöpande kornfördelning än Vaggerydsmaterialet

som är mycket brant i området 0,125 mm-O,5 mm.

Materialen från Skärlunda och Olivehult har tagits med i undersökningen som

exempel på avskiljningsprodukter från berg- resp. grustäkter, material som kan

vara lämpliga att använda i skyddslager. Dessa avskiljningsprodukter förekommer

lokalt enligt uppgift i stora mängder och avsättningsmöjligheterna har hittills varit

begränsade.

VTI notat 58-1995



4 Provningsmetoder

4.1 Dynamiska treaxialförsök
Dynamiska treaxialförsök är en alltmer omtalad och accepterad laboratoriemetod

att bestämma ett obundet materials styvhet och stabilitet vid olika påkänningar

uttryckt som Mr-modul resp. plastisk deformation. Fördelen med metoden är att

den i stort efterliknar det belastningsmönster som uppstår på ett jordelement i en

vägkropp vid trañkbelastning. Nackdelen är att den kräver en komplicerad och

därmed dyr provningsutrustning, såpass dyr att dynamiska treaxialförsök i t.ex.

Sverige även i ett framtidsperspektiv förmodligen endast kommer att kunna utfö-

ras vid ett fåtal forskningsinstitutioner (f.n. är det endast VTI som i Sverige för-

fogar över en sådan utrustning).

Resilientmodul går även att bestämma, vilket också tidigare gjorts, med olika

statiska metoder, SEB-metoden t.ex. (Swedish Earth Bearing Method). Man skulle

kunna tänka sig att placera ett prov i treaxialkammare och göra på- och avlastning

statiskt , men fördelen med en dynamisk metod är att belastningsförloppet mera

efterliknar det som orsakas av ett passerande hjul främst med avseende på belast-

ningspulsens längd.

De här beskrivna dynamiska treaxialförsöken har utförts i VTI:s servohydrau-

liska materialprovningssystem (VMS). Proverna har varit cylindriska med dia-

metern 150 mm och höjden 300 mm, och har tillverkats i ett lager med vibrerande

packningsutrustning av fabrikat Vibrocompresseur i en speciell packningscylinder.

Efter inpackning har proverna pressats ur packningscylindem och försetts med

ändplattor och en tunn gummistrumpa runt mantelytan. För att uppnå en lufttät

skarv mellan gummimembranet och respektive ändplatta har en o-ringstätning

monterats runt ändplattoma.

Proverna har efter ca 1 dygns lagring placerats i en sk. treaxialcell, en lufttät

cylindrisk kammare med anslutning till ett tryckluftsystem med vars hjälp ett at-

mosfäriskt övertrka kan skapas i cellen och därmed också runt jordprovet. Ge-

nom att jordprovet i sin tur är luftätt inneslutet i gummimembran skapas en tryck-

skillnad mellan provet och dess omgivning. Denna tryckskillnad, som ger horison-

talspänningen och simulerar intilliggande jords mottryck eller stöd, kan varieras i

storlek med hjälp av en extern reglerventil. Övertrycket i kammaren verkar givet-

vis också på provets övre tryckplatta och ger ett statiskt vertikaltryck. Detta sta-

tiska vertikaltryck kan sägas motsvara inverkan av egenvikten av överliggande

material (överlagringstryck), och kan vid behov ökas på med hjälp av kraft från

hydraulcylindern.

Det dynamiska (pulserande) vertikaltrycket erhålls från hydraulcylindem och

reglering sker med hjälp av en elektriskt styrd s.k. servoventil. Dynamiska verti-

kaltrycket simulerar hjullastens inverkan på provet.

Provningsprocedur

Den dynamiska lasten har varierats enligt en sinusformad våg med frekvensen

10 Hz utan viloperioder. Detta snabba förlopp (belastningstid 0,1 3) motsvarar

ungefär det som uppkommer av ett rullande hjul i en hastighet av ca70 km/tim.

Frånvaron av viloperioder har inneburit att ett stort antal belastningar kunnat utfö-

ras på kort tid vilket är värdefullt vid studier av permanent deformation. För be-

stämning av resilientmodul erfordras endast ett mindre antal belastningar (100-

200 st).
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Varje prov har testats vid 8 på varandra följande lastsekvenser (7 för skyddsla-

germaterial) där varje ny sekvens inneburit en Ökning av den dynamiska vertikal-

spänningen. Testet har utförts i två steg, där första steget inneburit provning vid de

tre lägsta spänningsnivåerna (byte sker automatiskt) och med lågt kammartryck.

Därefter har kammartrycket ökats, vilket måste göras manuellt, och testets andra

steg startats från den deformationsnivå där steg 1 stannade. Testet går nu till dess

att alla sekvenser är genomkörda, eller till dess att uppmätt permanent deforma-

tion vid en enskild sekvens uppgår till mer än 20 mm, varvid provet anses ha gått

till brott och testet stoppas automatiskt. En genomkörning av samtliga 8 last-

sekvenser tar ca 6 timmar.
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I Statisk grundlast 4/

Antal belastningar - lastsekvenser

   

Under varje lastsekvens har värden för elastisk och permanent vertikaldefor-

mation registrerats och lagrats vid visst förutbestämt antal belastningar. Periodici-

teten bestäms av lastsekvensens totala antal belastningar, i princip var lOOze, var

lOOO:e eller var 10 OOO:e belastning.

Registrering av vertikaldeformationen har skett med hjälp av en externt monte-

rad lägesgivare (LVDT), vilket innebär att deformationen mätts över hela provets

höjd.

Horisontaldeformation har ej mätts. Poissons tal har för samtliga material an-

tagits till 0,35. Samtliga försök har utförts som odränerade.

För varje materialvariant som undersökts har tre prover tillverkats och testats

och de värden som redovisas från dynamiska treaxialförsök är medelvärden av tre

tester.

Belastningsnivåer vid treax-provning av bärlagermaterial

Nedanstående spänningsnivåer är de som använts vid provning av bärlagermate-

rialen (tabell 1). Storleken på dendynamiska vertikalspänningen är bl.a. vald efter
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erfarenheter från San Remo-projektet [Arm, M., 1992] samt SHRst dokument

P46 [SHRP Protocol P46, nov 1992] och skall motsvara förväntade verkliga spän-

ningsnivåer i ett bärlager beroende av lagertjocklekar och hjullast. Kontakttryck (SV

kontakt (20 kPa i samtliga sekvenser) är en extra 'vertikallast för att säkerställa att

tryckstången hela tiden under testet skall ligga an mot den Övre tryckplattan utan
att studsa eller slå.

             

Tabell 1 Belastningsnivåer vid treaxialprovning av bärlagermaterial.

sekv. dynamisk kammar- kontakt- summa deviator- summa antal

vertikal- tryck tryck vertikal- spänning huvud- belastningar

spänning spänning spänning

6v dy" 0h 0V 6V tot Cv tot/Oh c,dev 26huv N

kontakt v tot'oh Ov tot+2°h

nr kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1 1 20 60 20 200 3.3 1 40 320 1 03

2 220 60 20 300 5 240 420 103
3 420 60 20 500 8,3 440 620 103

4 420 120 20 560 4,7 440 800 103
5 620 120 20 760 6.3 640 1 000 1 05

6 820 120 20 960 8 840 1200 105
7 1020 120 20 1 160 9.7 1040 1400 104

8 1220 120 20 1 360 1 1 ,3 1240 1 600 1 04

          

Belastningsnivåer vid treax-provning av skyddslagermaterial.

Nedanstående spänningsnivåer är de som använts vid provning av skyddslagerma-

terialen.

Storleken på den dynamiska vertikalspänningen är beräknad att motsvara för-

väntade verkliga spänningsnivåer i ett skyddslager beroende av lagertjocklekar

och hjullast.

Kontakttryck CV kontakt (20 kPa i samtliga sekvenser) är en extra vertikallast för

att säkerställa att tryckstången hela tiden under testet skall ligga an mot den övre

tryckplattan utan att studsa eller slå.
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Tabell 2 Belastningsnivåer vid treaxialprovning av skyddslagennaterial.

sekv. dynamisk kammar- kontakt- summa deviator- summa antal

vertikal- tryck tryck vertikal- spänning huvud- belastningar

spänning spänning spänning

avdy" 6kr av av tot av tot/Gh o'dev 26huv N

kontakt av tot'ch 6v tot+2°h

nr kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1 10 10 20 40 4 30 60 103
2 30 10 20 60 6 50 80 103
3 50 10 20 80 8 70 100 103

4 50 20 20 90 4,5 70 130 105
5 70 20 20 1 10 5,5 90 150 105

6 100 20 20 140 7 120 180 104
7 150 20 20 190 8,5 170 230 104

      

  

 

  

Vid de dynamiska treaxialförsöken har vid visst förutbestämt antal belastningar

både den elastiska (resilienta) samt den plastiska töjningen registrerats och lagrats

på en datafil.
Från den resilienta töjningen harResilientmodulen beräknats enligt formeln:

Mr :avdvn+8 v resilient

4.2 CBR-provning

Bedömning av ett materials bärighetsegenskaper med den så kallade CBR-meto-

den är ofta vanligt framför allt i anglo-amerikanska länder och forna engelska ko-

lonier.

Genom åren har många försök gjorts, med varierande resultat, att finna ett ma-

tematiskt samband mellan ett materials CBR-värde och resilientmodul. Ett välkänt

sådant samband är Mr = 10 x CBR. Detta samband är en grov uppskattning och

stämmer ofta dåligt. Fördelen med CBR-metoden är att den är relativt enkel att

utföra jämfört med treaxialförsök samt att ett antal fältmetoder, oftast någon form

av sticksondering, har utvecklats för CBR-bestämning. Om ett tillförlitligt sam-

band mellan CBR-värde och resilientmodul kunde konstrueras vore detta värde-

fullt eftersom en enkel sticksondering i fält skulle kunna ligga som grund för be-

dömning av materialets resilientmodul.

4.2.1 Princip

CBR (California Bearing Ratio) är en empirisk metod för att bedöma bärigheten i

jord eller stenmaterial. Jordprovets CBR-värde erhålls genom att jämföra belast-

ningsintensiteten vid 2,54 m och 5,08 m nedsjunkning med ett standardmate-

rial. Förhållandet mellan belastningsintensitetema uttrycks i procent och anger det

sk. CBR-värdet.

VTI ' notat 58- 1995



13

4.2.2 Standard

Packningen av jordmaterialet har utförts enligt metoden för tung instampning,

AASHTO T 180. Dimensioner på CBR-utrustning och mätförfarande har följts

enligt AASHTO T 193-81.

Avvikelser från ovanstående standarder har dock gjorts enligt följande:

Avvikelse 1: I syfte att bibehålla variationema i de undersökta materialen till

bärlager och möjliggöra jämförelser med motsvarande material i

treaxialtestema har CBR-provningen genomförts på material 0-

32 mm. Enligt standard frånsiktas material > 19 mm och ersätts

med motsvarande mängd av material som passerar 19 mm sikt och

som stannar på 4,75 mm sikt.

Avvikelse 2: Färdigpackade prov har inte vattenmättats. CBR-provningen har

utförts direkt efter packningen. Syftet har varit att prova materialet

med motsvarande vatteninnehåll som vid treaxialtestema.

4.2.3 Utförande

CBR-provningen har utförts i samband med bestämningen av optimal vattenkvot

för material till bärlager inför treaxialtestema. CBR-provningen av Loke svaggrus

och de olika materialen till skyddslager har utförts efter det att optimal vattenkvot

bestämts på annat sätt. Erforderlig provmängd av respektive materialtyp har blan-

dats med vatten till önskad vattenkvot. Efter avslutad packning har CBR-provet

iordningställts för belastning i tryckpress. Belastningen i tryckpressen har utförts

direkt efter provets färdigställande.

På respektive prov har överlast anbringats motsvarande den last som i verklig-

heten skulle överlagra det testade materialet. -

Belastning av jordprovet har skett genom att en kolv med tvärsnittsarean

19,6 cm2 tryckts ned i provet med en hastighet av 1,27 mm/min. Erforderlig kraft,

som åtgått för att trycka ned kolven har registrerats. Belastningen har pågått tills

det att kolven tryckts ned minst 0,2 tum (5 mm) i provet. Vanligtvis har ned-

tryckning pågått till ca 8 mm djup med tanke på eventuella korrigeringar vid ut-

värderingen.

Efter avslutad CBR-provning har materialet vägts och torkats för bestämning

av vattenkvot och torrdensitet.

4.2.4 Utvärdering

Beroende på jordmaterialets sammansättning erhålls olika form på registrerad

kraft - deformationskurva. Efter erforderlig korrigering har CBR-värdet beräk-

nats.

Enligt standard beräknas CBR-värdet i regel från 2,54 mm penetration. Om

CBR-värdet beräknat från 5,08 mm penetration är större görs provningen om. Om

även det visar liknande resultat används CBR-värdet beräknat från 5,08 mm pe-

netration.
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5 Resultat

5.1 Bärlagermaterial

5.1.1 Dynamiska treaxialförsök

5.1.1.1 Elastisk deformation, resilientmodul (Mr)

Inverkan av kammartryck

Kammartrycket (oh), egentligen inspänningen av provet, har en stor inverkan på

deformationsstyvheten och då framförallt den plastiska. Som framgår av ovan

redovisade spänningsnivåer, vilka använts vid provning av bärlagermaterial, har

en vertikalspänningsnivå (ov (M: 420 kPa), använts vid både högt och lågt kam-

martryck. Jämförelse av resultaten från testen vid samma vertikalspänning men

olika kammartrka visar kammartryckets inverkan.

Om exempelvis medelvärdet av Mr för samtliga materialvarianter vid O'v dy., =

420 kPa för kammartrka 60, resp. 120 kPa efter 1000 belastningar beräknas, er-

hålls följande resultat: Mr (420/60) = 283 i 12 MPa, och Mr (420/120) = 342 i

14 MPa, eller en ökning av 0,, från 60 till 120 kPa medför en ökning av M..

med i medeltal ca 20 %.

Motsvarande undersökning av permanent deformation visar att en ökning av oh

från 60 till 120 kPa medför en minskning av 8,, från 4168 um till 285 mn, dvs en

minskning till i medeltal ca 1/15-del.

Nedan i tabell 3 har värden sammanställts för beräknad resilientmodul samt

uppmätt plastisk deformation vid O'V dy., = 420 kPa och kammartrycken 60 resp.

120 kPa.
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Tabell 3 Sammanställning över beräknad resilientmodul och uppmätt plas-
tisk deformation för samtliga testade varianter av bärlagergrus 0 -
32 mm.

Spännings-

tillstånd 420/60 420/120

Resilientmodul 5 Resilientmodul 5,,
Material (MPa) (um) (MPa) (um)

"normal 290 2399 344 189

V_84% 270 4799 342 300

V__93°/o 278 4772 341 337

p_92% 271 7868 333 468
p_100% 294 1 855 345 1 68

k_övre 252 2794 301 225

k_fin 284 2277 328 31 1

k_sand 278 4310 340 1 96

k_steng 294 3185 352 215

k_sten,u - -- 355 623

f_kub 293 3913 350 265

f_fIiS 297 2866 358 1 93

kr_0°/o 292 7849 360 402

kr_50°/o 282 4591 343 291

"Loke" 376 1 868 437 95

 

 

 

 

  

Resilientmodulens spänningsberoende

De beräknade resilientmodulema varierar från ca 200 MPa till ca 500 MPa, bero-

ende av de vid testerna använda spänningsnivåerna. En Ökad spänningsnivå inne-

bär högre resilientmodul.

I nedanstående två diagram har resilientmodulema plottats dels som funktion

av dynamisk vertikalspänning och dels av summa huvudspänning. I diagram 1 där

resilientmodulen plottas som funktion av dynamisk vertikalspänning illustreras

inverkan av olika kammartryck. Vid en och samma vertikalspänningsnivå

(420 kPa) erhålls olika resilientmodul beroende på olika kammartryck.
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Bärlagergrus 0-32 mm granitiskt,
samtliga materialvarianter
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Diagram I Mr som funktion av dynamisk vertikalspänning. Mr beräknad efter
1000 belastningar på resp. belastningsnivå

Om istället summa huvudspänning (0'v tot+20';,) används som uttryck för spän-

ningstillståndet erhålls en jämnlöpande sambandskurva utan hack , eftersom

kammartrycket O'h nu ingår i spänningsuttrycket. Se diagram 2.

Som framgår av resultaten i diagram 1 och 2 är resilientmodulema för de olika

bärlagervarianterna relativt lika, dock är värdena för material kallat Kövre något

lägre än för övriga. Detta bör alltså betyda att den elastiska töjningen vid belast-

ning ökar om materialet har en tät komgradering. Något förvånande är kanske att
samma resultat ej erhållits för material med sandpuckel eller hög ñnjordshalt.

Vid höga spänningsnivåer får det stenrika underkända materialet Kstenu höga

resilientmoduler, vilket betyder att de elastiska töjningarna är små.
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Bärlagergrus 0-32 mm granitiskt,
samtliga materialvarianter
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Diagram 2 Mr som funktion av samma huvudspänning. M, beräknad efter 1000
belastningar på resp. belastningsnivå

I studien ingår som tidigare redovisats också ett material av krossad kalksten

från Loke i Jämtlands län, och som framgår av resultaten i tabell 1 har detta mate-

rial vid treaxiell provning erhållit låga värden för både den elastiska (hög resilient-

modul) och permanenta deformationen. I diagram 3 nedan har resilientmodulen

som funktion av summa huvudspänning plottats dels för kalkstensgruset och dels

för några utvalda varianter av de granitiska materialen. Som framgår har kalk-

stenssgruset erhållit högre resilientmodul än de granitiska materialen med undan-

tag för det stenrika icke godkända materialet vid hög spänningsnivå. I diagrammet

har respektive regressionslinjer för Loke- och Skärlundamaterialen lagts in.
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Diagram 3 mr som funktion av samma huvudspänning. M, beräknad efter 1000
belastningar på resp. Belastningsnivå
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För att matematiskt beskriva resilientmodulens spänningsberoende hos ett
grusmaterial kan formeln

M, = a + b X 0'

användas där 0' är någon form av uttryck för spänningstillståndet.

Vid framtagning av nedanstående matematiska uttryck för resilientmodulens

spänningsberoende har använts summa huvudspänning och den beräknade resili-

entmodulen efter 1000 belastningar vid respektive spänningsnivå. Att summa hu-

vudspänning valts som spänningsuttryck beror på att då kan samhörande mätvär-
den från samtliga 8 lastsekvenser användas vid regressionen eftersom oönskad

effekt av olika kammartryck då elimineras.

Följ ande ekvationer har tagits fram för respektive materialvariant:

 

Material Formel

Skärlunda 0,32

"Normmaterial" Mr: 105 +0,30x20'huv. R2=O,98
V60 se "Normmaterial"

v84 Mr: 95 +0,30x20'huv_ R2=O,99

v93 Mr: 99 +0,29xzohuv_ R2=1,O

P92 M: 74 +0,32xZohuv_ R2=O,99
P97 se "Normmaterial"

Pmo Mr: 115 +0,29x20'huv_ R2=0,98

Kövre Mr: 99 +0,26xZohuv_ R2=0,99

Kñn Mr: 106 +0,28xzohuv_ R2=0,98

Ksand Mr: 92 +0,30xzohuv_ R2=O,99

Km..., Mr: 84 +0,35X20'huv. R2=O,96

Ksteng Mr: 101 +0,31xZohuv. R2=0,98

Fkub Mr: 88 +0,33x20'huv. R2=0,99

Fms Mr: 99 +0,33xzohuv_ R2=O,98

Olivehult 0-32 2

Kro Mr: 101 +0,31xZohuv. R :0,98

Kr50 Mr: 87 +0,32xZohuv_ R2=0,99
Kl'log se "Normmaterialet"

Skiffergrus "Loke" Mr: 236 +0,24XZohuv_ R2=1,0
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Som framgår råder generellt mycket starka samband mellan resilientmodul och
summa huvudspänning.

En mer generell formel erhålls om uttryck för komgradering och komform ges

ett matematiskt uttryck enligt formeln

M, = a >< Gb X grad. tale X flisighetstald

och med valda delar av materialet (normal, Kövre, Km., u, Fkub och Fms) kan följande

samband beräknas:

0,74 -0,06 _ , -0,03 2
Mr=102X(O'th/O'h) ><(grad.tal) ><(fli$1ghetstal) R :0,70

Som uttryck för spänningstillståndet har här valts att använda kvoten mellan

den totala vertikalspänningen och horisontalspänningen för att få ett uttryck

för spänningstillståndet som liksom i fallet med summa huvudspänning tar hänsyn

till kammartrycket. På så sätt kan mätningar med både lågt och högt kammartryck

tas med i regressionen, vilket är viktigt eftersom kammartrycket i hög grad påver-

kar provets deformationsegenskaper.

Som graderingstal och uttryck för komgradering har valts att använda kvoten

mellan maskvidden för 70 % passerande mängd material samt 20 % passerande

mängd material. Detta för att med aktuella komfördelningar få så stor spridning i

graderingstal som möjligt.

Med denna definition varierar graderingstalet för de testade materialen från

20,0 (Kövre) till 1,56 (Kstenu). Normmaterialet erhåller graderingstal 15,45.

Flisighetstalet har bestämts enligt metod FAS 209-89, och 1,02 för Fkub, 1,33

för normmaterialet samt 1,48 för Fms.

Om istället dynamiska vertikalspänningen önskas som uttryck för spän-

ningstillståndet måste två regressionssamband beräknas, ett för varje kam-

martryck. Följande uttryck har beräknats för lågt kammartryck (oh = 60 kPa):

0,29 -0,02 __ 0,02 2
Mr=50><(0' ) x(grad.tal) X(fli$1ghetstal) R :0,90

v dyn

(12050'V dyn5420)

För det höga kammartrycket (oh=120 kPa):

0,47 -0,04 , , -0,09 2
Mr=22><(0'v dyn) ><(grad.tal) ><(fliSighetstal) R :0,85

(420_govdyn_<_1220)

De tre uttrycken är giltiga för helkrossat material med 97 % packningsgrad.

VTI notat 58-1995



20

5.1.1.2 Plastisk deformation

En formel för beräkning av plastisk deformation som funktion av antalet

belastningar (N) och spänningstillståndet (0'v tot/oh) enligt modellen

6,, :61be xo

har beräknats för varje materialvariant enligt nedan:

 

Material Formel

Skärlunda 0,32
0,48 1,09 2

"Normmaterial" öp=2,04><N X(thot/Ch) R :0,70

0,43 1,12 2
V84 öp=5,13><N Mona/oh) R :0,68

0,40 1,97 2
V93 öp=l,51><N Mona/oh) R :0,78

0,32 1,39 2
P92 öp=11,48><N Mount/oh) R :0,47

0,48 0,48 2
P100 öp=4,27XN X(Cv tot/Öh) R :0,63

0,44 1,16 2
Kövre öp=2,75 <N Mona/oh) R :0,70

0,51 0,41 2
Kf'm öp=6,91xN Mona/oh) R :0,68

0,36 1,28 2
Ksand öp=5,50xN nom/oh) R :0,57

0,44 1,98 2
Kstenu öp=4,27xN x(ov totmh) R :0,95

0,42 1,24 2
ng öp=3,16xN x(ovtot/oh) R :0,58

0,42 0,73 2
Fkub öplexN Mona/oh) R :0,57

0,43 1,08 2
Fms öp=3,72><N X(O'th/O'h) R :0,60

Olivehult 0-32

0,40 2,02 2
Kro öp=2,30><N x(omt/oh) R :0,63

0,43 0,90 2
KI'50 ö =7,0XN X(G /G ) R :0,62

p vtot h

Krmo se "Normmaterialet"

0,50 1,60 2
Skiffergrus "Loke" öp=0,79 <N x(ovtot/0'h) R :0,78

 

Om formlerna ovan används för att teoretiskt bestämma den förväntade plas-

tiska deformationen vid några olika antal belastningar, kan olika parametrars

effekt på plastisk deformation studeras. Vid jämförelsen har två olika kvoter mel-

lan total vertikalspänning och horisontalspänning använts nämligen 5 resp. 10 (jfr.

tabell 1). Siffran 5 innebär alltså en lägre vertikalspänning relativt horisontalspän-

ningen och siffran 10 en högre och därmed en större påkänning på provet.
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Inverkan av krossningsgrad

Tre olika krossningsgrader förekommer nämligen krossat berg, naturgrus (okros-

sat) samt en blandning av dessa. Beräknad plastisk deformation redovisas i dia-

gram 4 nedan.
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Inverkan av krossningsgrad
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Diagram 4 Beräknad plastisk deformation för "normal"-graderat material med

olika krossningsgrad, 0, 50 resp. 100 %. Siffran inom parentes an-

ger kvoten ov ,o/Oh.

Som framgår är materialet med 50 % krossningsgrad ungefär lika deforma-

tionsbenäget som helkrossat, medan det okrossade är betydligt mera känsligt för

spänningsökning.

Resultatet styrker anvisningen i VÄG 94 beträffande krossningsgrad hos för-

stärkningslager och därtill kopplad erforderlig bärlagertjocklek, att material med

50 % krossningsgrad eller däröver, i dimensioneringshänseende likställs med hel-

krossat material.

Inverkan avpackningsgrad

Tre olika packningsgrader av normmaterialet har provats. Den beräknade plastiska

deformationen för dessa redovisas nedan.
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Bärlagergrus 0-32 mm
Inverkan av packningsgrad
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Diagram 5 Beräknad plastisk deformationför "normal"-graderat material med
olika packningsgrad, 92, 97 resp. 100 % av modifierad Proctor.
Siffran inom parentes anger kvoten ov ,O/oh.

Ur diagrammet kan utläsas att permanenta deformationen, som väntat, tilltar

vid minskad packningsgrad och dessutom, vid minskad packningsgrad Ökar käns-

ligheten för spänningsökning.

Inverkan av vattenkvot

Tre olika vattenkvoter hos normmaterialet har undersökts, 60, 84 resp. 93 % av

optimal vattenkvot. Den beräknade plastiska deformationen för dessa redovisas

nedan.
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Bârlagergrus 0-32 mm
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Diagram 6 Beräknad plastisk deformationför "normal"-graderat material med
olika vattenkvot 60, 84 resp. 93 % av optimal vattenkvot. Sifran
inom parentes anger kvoten av ,op/oh.

Resultaten är inte helt logiskt konsekventa. Vid låg spänningskvot blir perma-

nenta deformationen relativt lika med den största deformationen vid vattenkvot

84 %. Vid hög spänningskvot däremot Ökar deformationen markant med Ökad

vattenkvot. Material med hög vattenkvot visar sig också mer känslig för spän-

ningsökning än motsvarande med lägre vattenkvot.

Inverkan av korngradering
Den beräknade plastiska deformationen för fyra helkrossade materialvarianter med

olika kornkurvor redovisas i diagrammet nedan.
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Bärlagergrus 0-32 mm
Inverkan av korngradering
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Diagram 7 Beräknad plastisk deformation för helkrossat material med olika
komsammansa'ttning. Siffran inom parentes anger kvoten av ,o/oh_
K_övre = övre begränsningslinjen för bärlagergrus, normal = ku-
rva mitt i bärlagerzonen, k_steng = undre begränsningslinjen för
bärlagergrus, k_stenu = kurva för grovt, underkänt material.

Av resultaten kan utläsas att de tre godkända materialen visar praktiskt taget

lika plastisk deformation vid respektive spänningskvot, medan det icke godkända

materialet (k_stenu) uppvisar en betydligt större beräknad plastisk deformation.

Resultaten visar att ett material inom gränskurvorna för bärlagergrus enl. VÄG

94 ger stabila och deformationsstyva material medan grova ensgraderade icke

godkända material är betydligt mer deformationsbenägna.

Inverkan av kornform

Normmaterial med tre olika flisighetstal har testats och resultatet redovisas i dia-

grammet nedan.
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Diagram 8 Beräknad plastisk deformation för material med olika flisighetstal.
Siffran inom parentes anger kvoten 0,, ,op/0h. Flisighetstalet bestämt

enligt metod FAS 209-89. F_kub = flisighetstal 1,02, normal = fli-
sighetstal 1,33 och fJIis = flisighetstal 1,48.

Den lägsta beräknade plastiska deformationen erhålls för normmaterialet tätt

följt av det flisiga. Det kubiska materialet ger märkbart större plastisk deforma-

tion.

Resultaten antyder alltså att både flisiga och framförallt kubiska material bör

undvikas i obundna lager.

Inverkan av petrografi

Den beräknade plastiska deformationen för krossad kalksten (Loke), krossad

granit (Skärlunda) samt naturgrus av 70 % granit (Olivehult) redovisas i diagram

nedan.

Som framgår blir den plastiska deformationen för Loke- och Skärlunda-mate-

rialen praktiskt taget lika vid låg spänningskvot, medan naturgruset med sina

runda korn erhåller en betydligt större deformation.

Vid den högre spänningskvoten är dock den krossade graniten stabilare än

kalkstensgruset.
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Diagram 9 Beräknad plastisk deformation för krossad granit, krossad kalksten
samt naturgrus av i huvudsak granit. Siffran inom parentes anger

av tot/0h.

Om modellen för beräkning av plastisk deformation byggs ut med uttryck för

graderingstal och flisighetstal enligt tidigare i kapitlet "Resilientmodulens spän-

ningsberoende", erhålls följande uttryck:

0,43 0,82 _0,14 _ -0,76 2
öp=lO,2><N X(th0t/Gh) ><(grad.tal) X(flls.tal) R :0,59

Om modellen dessutom byggs på med uttryck för krossningsgrad i % erhålls

följande formel:

öp=21,4XNO'43><(GVtot/6h)0,90><(grad.tal)_0,13X(flis.tal)-O'7l><(kross.grad)-0'19 R2=O,59

Vid regressionsanalysen har siffran ett (1) använts för krossningsgrad i okrossat

material, då ju noll (0) är olämplig att använda.

Om i en matematisk modell istället den dynamiska vertikalspänningen

Önskas som uttryck för spänningstillståndet måste två regressionssamband beräk-

nas, ett för respektive kammartryck, eftersom kammartrycket har en avgörande in-

verkan på deformationsegenskaperna. Följ ande uttryck har beräknats för lågt kam-

martryck (O'h=60 kPa) när (IZOSO'V dyns420) kPa:

166
) ' R2=O,79

-3 0,49
8 =4,4><10 ><N <(0'
p vdyn
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Om uttrycket kompletteras med värden för graderingstal och flisighet erhålls
följande:

-3 0,52 1,73 -0,42 _ . _1,33 2
öp=9,l <10 XN ><(0'v dyn) X(grad.tal) ><(fliSighetstal) R :0,92

På motsvarande sätt gäller för högt kammartryck(oh=120 kPa) när

(42050V dyng1220) kPa:

0,810,59 2
öp=0,03><N <(0'vdyn) R :0,78

och

0,59 0,83 -0,07 ,_ -0,44 2
öp=0,04><N ><(c 'v dyn) ><(grad.tal) X(fll$1ghetstal) R :0,79

5.1.2 CBR-provning

I diagram 10 nedan har samhörande värden för resilientmodul och CBR-värde

plottats. Som framgår råder ett mycket svagt samband mellan dessa materialpara-
metrar.

 

Bönagergms 0-32 mm
samhörande värden på CBR-värde och Mr-modul
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0 CBR 2,54
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170 175 180 185 190 195 200 205 210
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Diagram 10 Samhörande värden för Mr och CBR-värde. Mr vid spänningsnivån
120/60 kPa efter 1000 belastningar.

I diagram 11 har istället samhörande värden för CBR-värde och permanent de-

formation plottats, eftersom CBR-värde i någon mån mera kan sägas vara ett mått

på motstånd mot permanent deformation än mått på elastiska egenskaper. Som

framgår råder ej heller här något egentligt samband.
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Bårlagergrus 0-32 mm
Samhörande värden på CBR-värde och permanent deformation
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Diagram 11 Samhörande värden förpermanent deformation och CBR-värde.
Permanent deformation på nivån 420/60 efter 1000 belastningar.

5.2 Skyddslagermaterial
Trots de relativt låga spänningsnivåema som använts vid provning av Skyddslager-

material, är det två av de testade materialen som gått till brott (plastisk deforma-

tion > 20 mm) redan efter några få belastningar på nivå 2 (0'v dyn: 30 kPa). Dessa

material är sand från Vaggeryd samt Olivehult 0-8 mm. Av den anledningen är re-

sultaten från mätningar på Skyddslagermaterial av begränsad omfattning.

5.2.1 Dynamiska treaxialförsök

5.2.1.1 Elastisk deformation, resilientmodul (Mr)

Resilientmodulens spänningsberoende för de båda Skyddslagermaterial som

kunnat testas vid olika spänningsnivåer är betydligt mindre än för bärlagermate-

rial, och ej heller entydigt positiv (dvs. att Ökad spänning ger högre resilientmo-

dul). Från lägsta nivån på summa huvudspänning 60 kPa till 100 kPa är trenden

istället negativ.
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Diagram 12 Mr-modul som funktion av summa huvudspänning. Resilient-
modulen beräknad efter 1000 belastningar på respektive belast-
ningsnivå. I diagrammet har regressionslinjen för Skärlunda 0-
8 mm lagts in.

Följande ekvation för resilientmodulens spänningsberoende på Skärlundamate-

rialet har tagits fram:

M.: 90 +0,18x20'huv. R2=0,84

5.2.1.2 Plastisk deformation

Följande formler för beräkning av plastisk deformation som funktion av antal be-

lastningar N och kvoten mellan totala vertikalspänningen och horisontalspän-

ningen (O'v tot/oh) har beräknats

för material Bästerna:

-4 0,37 5,50 2
öp=3><10 xN <(o'v tot/c 'h) R :0,61

för material Skärlunda 0-8 mm:

-3 0,39 3,95 2
öp=3,98x10 ><N ><(ovmt/0'h) R :0,73
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Diagram 13 Beräknad plastisk deformation för skyddslagermaterial, bergkross-
material Ska'rlunda 0-8 mm samt sandfrån Bästerna

Som framgår blir den permanenta deformationen relativt lika vid den låga spän-
ningskvoten, medan deformationen vid den höga spänningskvoten skiljer sig mar-

kant (observera logskala på y-axeln). Vid hög spänningskvot blir permanenta de-

formationen betydligt större med Bästerna-materialet än med Skärlunda. Skär-

lunda-materialet är dessutom betydligt mindre känsligt för Ökning i spänningskvot

än Bästerna-materialet.

Resultaten visar att en avskiljningsprodukt som bergkross 0-8 mm lämpar sig

utmärkt som material till skyddslager.

5.2.2 CBR-provning

I diagram 14 har samhörande värden för resilientmodul och CBR-värde plottats.

Som framgår råder inget samband mellan dessa materialparametrar för de testade

skyddslagermaterialen. -

Resultaten från modulbestämningen på materialet från Vaggeryd är något osäk-

ra varför dessa ej redovisas i diagram 14. Samtliga tre prov gick till brott nästan

omedelbart på nivån O'V M = 30 kPa, och spridningen i resilientmodul på 10 kPa-

nivån var stor. (Två av proven var mycket styva (Mlr ca 180 MPa) medan det tredje

var betydligt mer elastiskt (Mr ca 80 MPa)).
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Diagram 14 Samhörande värden för M, och CBR-värde. Resilientmodul = m0-
dulen vid spänningsnivån 10/10 kPa efter 1000 belastningar.

Liksom för bärlagermaterial är det för skyddslagermaterialen svårt att se något

samband mellan resilientmodul och CBR-värde.
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6 Diskussion / utvärdering

6.1 Bärlagermaterial

Resultaten från denna studie har visat att den elastiska töjningen och därmed resi-

lientmodulen inte varierar speciellt mycket vid respektive spänningsnivå hos de

här testade bärlagergrusvariantcma, särskilt inte om kalkstensgruset från Loke

undantas jämförelsen, då Loke-materialet har, vid alla spänningsnivåer utom de

allra högsta, högre Mr-modul än granitmaterialen.(se diagram 3) Variabler som

korngradering, krossningsgrad m.m. verkar inte ha någon speciellt stor inverkan

på resilientmodulen. För att ytterligare illustrera detta redovisas i tabell 4 max-

min-, medelvärde samt standardavvikelse av beräknade resilientmoduler för

samtliga testade materialvarianter vid tre olika spänningsnivåer.

Tabell 4 Beräknade resilientmoduler för bärlagergrus 0-32 mm. Max,- min, -
medelvärde, samt standardavvikelse för samtliga testade varianter
vid tre olika spänningsnivåer.

      

exkl. Loke (n = 14) inkl. Loke (n = 15)

Zohuv max I min I mv I std.avv. max min mv std.avv.

kPa MPa MPa

300 216 176 198 10 311 176 205 29

800 360 301 342 1 4 437 301 349 27

1200 539 419 480 27 539 419 482 28

         

De tidigare redovisade sambanden mellan Mr och (I)(summa huvudspänning)

kan ungefärligt beskrivas med formeln:

Mrz100+0,3>«I>

Resultaten från undersökningen visar emellertid att de studerade variablema

(kornkurva, krossningsgrad m.m.) kan ha mycket stor inverkan på den plastiska

deformationen, samtidigt som en hög resilientmodul inte alltid också innebär stor

motståndskraft mot plastisk deformation.

Korngraderingens inverkan är bra exempel på detta. Det stenrika underkända

materialet (Kstenu) får vid provning en permanent deformation som vida överstiger

den som erhålls med ett normalgraderat eller tätgraderat material (Köwe) (se dia-

gram 7), samtidigt som samma material har hög resilientmodul (speciellt vid hög

spänningsnivå), och det tätgraderade materialet är elastiskt och får låg resilient-

modul (se diagram 2).

De undersökta parametrarna resilientmodul och motstånd mot permanent de-

formation beskriver uppenbarligen två olikamekaniska egenskaper hos materia-

len, elastiska och plastiska egenskaper, båda betydelsefulla vid bedömning av ett

materials lämplighet som vägbyggnadsmaterial och placering i överbyggnaden.

De elastiska egenskaperna (styvhet) är väsentliga att känna till för att rätt

kunna göra en analytisk dimensionering, beräkna erforderliga lagertjocklekar, med

vilka allt för snabbt uppkomna utmattningsskador undviks.

De plastiska egenskaperna (stabilitet)är också viktiga, då sättningar orsakade

av omlagring och materialvandring i obundna lager på grund av instabilitet ger
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oönskade effekter. Effekterna kan, beroende av läge och tjocklek hos det instabila

lagret, vara av olika slag, från svackor till krackelerad beläggning.

Strävan bör alltså vara att åstadkomma ett material med hög resilientmodul och

stort motstånd mot permanent deformation, dvs. ett material med både styvhet

och stabilitet.

För att illustrera de här testade bärlagermaterialens olikheter (och likheter) när

det gäller styvhets- och stabilitetsegenskaper har i tabell 5 materialen rangordnats

(från bäst mot sämre) dels efter beräknad resilientmodul och dels efter beräknad

permanent deformation, dvs. beräknad med de formler som tidigare redovisats för
respektive materialvariant.

Vidare har ett försök gjorts att skapa ett enkelt uttryck för materialets inre

friktion . Detta uttryck utgörs av kvoten mellan uppmätt plastisk deformation efter

1000 belastningar vid dynamisk vertikalspänning 420 kPa och med kammar-

trycket 60 resp. 120 kPa.

Som tidigare beskrivits har kammartrycket en avgörande inverkan för storleken

på den permanenta deformationen men inverkan är något olika för de olika mate-

rialvarianterna. Det kan antas att ett material med hög inre friktion inte är lika be-

roende av kammartryckets stöd för att motstå plastisk deformation som ett ma-

terial med låg inre friktion, och därför bör ett material med vilket skillnaden i

plastisk deformation blir stor vid olika kammartrka ha en låg inre friktion, och på

motsvarande sätt bör ett material där skillnaden i plastisk deformation blir liten

vid olika kammartrka ha en hög inre friktion och skillnaden, uttryckt som kvoten

mellan permanent deformation vid högt resp. lågt kammartrka har beräknats och

här kallats friktionstal . De på detta sätt framräknade friktionstal gäller för-

modligen endast för aktuella spänningsnivåer och skall därför betraktas som rela-

tiva tal. Behov av att mera generellt kunna karaktärisera och beskriva ett materials

deformationsmotstånd vid dynamiska belastningar föreligger.

Metoden kan jämföras med den som används inom geotekniken vid bestämning

av ett materials inre friktionsvinkel, där man med statiska treaxialförsök bestäm-

mer brottlastens storlek vid olika kammartryck. Med hjälp av dessa brottlaster kan

en rät linje konstrueras, den så kallade brottlinjen och denna linjes lutning relativt

horisontalplanet utgör materialets inre friktionsvinkel.
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Tabell 5 Resilientmodul, beräknad permanent deformation samt friktions-
tal för samtliga varianter av bärlagergrus rangordnadefrån bra
mot sämre .

Resilientmodul Mr Beräknad permanent defor- Kvoten mellan uppmätt per-

Spänningsnivå=420l60 kPa mation manent deformation vid högt

N=1000 (omm/oh): 10 resp. lågt kammartryck

N = 50000

Material MPa Material micrometer Material friktionstal

Loke 437 Pmo 2923 Klin 0.137

Kro 360 Km, 4425 Pwo 0.090

fis 358 Normal 4520 Köwe 0.081

5:512" u 355 Köwe 4644 Normal 0.079

_lgsån a 352 Fmå 4689 V93 0.071

Fkub 350 Fkub 5053 Fm, 0.068

Pmo 345 Känd 5152 Käg, q 0.068

Normal 344 KSM 0 5167 FEL, 0.067

Krso 343 Krso 5830 V84 0.063

V84 342 Loke 7033 Kr5o 0.063

V93 341 V93 7090 P92 0.059

Egna 340 P92 8987 Kgån u 0.057

P92 333 V84 10680 Kro 0.051

51,, 328 Kro 1 8252 Loke 0.051

Köwe 301 Käg" U 47640 Km, 0.045

   

 

Som framgår råder ganska stor överensstämmelse mellan beräknad permanent

deformation och friktionstal. Några undantag finns dock, t.ex. Ksand (sandpuckel)

som ligger ungefär på mitten av tabellen när det gäller permanent deformation

men som erhållit lägsta friktionstal enl. ovan beskrivna metod, dvs. den inre frik-

tionen är låg men materialet har ändå relativt stort deformationsmotstånd.

Resultaten från undersökningen är intressanta och paralleller kan dras till prov-

vägsförsök som utförts av VTI med olika typer av krossprodukter.

På europaväg 18 strax väster om Enköping t.ex. har provsträckor utförts med olika

komgradering hos förstärkningslagret. Materialet utgörs av bergkross, i ett fall

med gradering enligt övre gränslinjen för förstärkningslagermaterial enl. VÄG 94

och i ett annat med gradering enligt undre gränslinjen och slutligen en variant med

betydligt mer öppen gradering, alltså ungefär motsvarande materialen Kövre, Ksteng

och Kstem, i denna undersökning. Fallviktsmätningar från dessa provsträckor har

visat att på sträckan med den täta graderingen blir töjningen i underkänt av be-

läggningen större än på de övriga två. Minsta töjningen har erhållits på prov-

sträckan med det mest öppna materialet. Detta beror på olika styvhet hos obundna

lager, lägre hos materialet med tät gradering och högre hos materialet med öppen.,

vilket alltså stämmer väl med resultaten från treaxtesterna på bärlagergrus

[Ydrevik, K., 1994].

Resultaten från denna underökning och erfarenheter från fallviktsmätningar

samt andra observationer i fält antyder beträffande komkurvans inverkan på ett

grusmaterials styvhets- och stabilitetsegenskaper att ökad täthet innebär ökad
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stabilitet men minskad styvhet och tvärt om. Detta innebär i så fall att ett optimum

finns att söka med avseende på komgradering (se figur 1). I figuren har minskad

styvhet hos obundna lager illustrerats med resultatet av detta dvs. Ökad töjning för

en viss last i underkant av asfaltbundna lager och därmed kortare livslängd hos be-
läggningen.

 

Figur 1 Principskiss över komkurvans inverkan på styvhet och stabilitet
(låg styvhet ger stor töjning).

På europaväg 75 vid Östersund utfördes provsträckor med krossat kalkstens-

grus respektive krossad granit som obundet bärlager.( Kalkstensgruset kom för

Övrigt från Loke d.v.s. samma material som använts i denna undersökning). Fall-

viktsmätningar från dessa provsträckor visar att styvheten i bärlagret av granit är

något större än i lagret av kalkstensgrus, alltså ett resultat som inte stämmer med

det som framkoth i denna undersökning. Kalkstensgrusanses emellertid vara

känsligt för förekomst av vatten och en högre vattenkvot hos materialet vid fält-

försöket än vid treaxförsöken skulle kunna vara orsaken till olikheter i resultat.

Skillnaden i styvhet mellan provsträckan med kalkstensgrus respektive granit i

bärlagret blev mindre än väntat, ett förhållande som har förklarats med att båda

ligger i torrt läge vilket har sagts skulle gynna sträckan med kalkstensgrus.

Strävan vid denna undersökning har ju varit att testa materialen i naturfuktigt

tillstånd (uppskattat till 60 % av optimal vattenkvot) vilket för graniten innebär

2,8 % och för kalkstensgruset 2,5 %, men det kan tänkas att kalkstensgrus natur-

ligt som regel har högre vattenkvot än 60 % av optimal och därför borde testas vid

högre vattenkvot än 2,5 %. Kalkstensgruset är förmodligen mera poröst till sin

struktur (betydligt större kulkvarnsvärde) och har förmodligen större vattenupp-

sugande förmåga.

Vattnets inverkan har i denna undersökning endast testats på helkrossat mate-

rial graderat enligt normalkurva (mitt i zonen) och på ett sådant material torde

vattenkvoten relativt sett ha ganska liten inverkan på styvhets- och deformations-

egenskaper.

För att bättre förstå vattens effekt på stenmaterial borde alla här testade varian-

ter av komkurvor och material testas vid olika vattenkvoter. Hur är t.ex. det tät-

graderade materialets stabilitet vid en vattenkvot över den optimala, och samma

sak för ett material med hög ñnjordshalt eller utpräglad sandpuckel? Påverkas ett

kalkstensgrus mer negativt av hög vattenkvot än granit?
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Kalkstensgrus har dokumenterat dåliga nötningsegenskaper vilket gör att en

viss försiktighet bör iakttas vid användning av dessa material. Loke- materialet

med ett kulkvarnsvärde på 37,4 (jämfört med Skärlundagranitens 6,7) år enligt

VÄG 94 ej godkänt som bär- eller förstärkningslagermaterial då kulkvarnvärdet

för sådana material ej får överstiga 30. Som visats i denna undersökning kan

emellertid material med låg nötningsbeständighet under vissa betingelser (låg

vattenkvot) erhålla höga Mr- moduler men på grund av nedkrossning vid

belastning och den smörjande effekten av de uppkomna krossproduktema har de

låg stabilitet och är därmed deformationsbenägna. Det kan vidare antas att

komstorleksfördelningen för material med låg nötningsbeständighet snarare bör

ligga i övre delen av bärlagergruszonen än i den undre, för att därmed minska

risken för nedkrossning.

Loke-materialet har, som framgår av bilaga 3, i denna undersökning haft en

komkurva som ligger något över normalkurvan. För att ytterligare dokumentera

kalkstensgrusets stabilitetsegenskaper borde fler kornsammansättningar avdetta

material testas.

6.2 Skyddslagermaterial
Omfattningen av resultat från undersökningen av Skyddslagermaterial är som ti-

digare redovisats något begränsad eftersom två av de testade materialen gick till

brott på ett mycket tidigt stadium med de valda spänningsnivåerna. Dessa båda

material, sand från Vaggeryd resp. Olivehult, har de brantaste komfraktionerna av

de fyra testade varianterna. Speciellt sanden från Vaggeryd är mycket brant i om-

rådet 0,125 - 0,5 mm.(se bilaga 2) Detta innebär att dessa material är instabila och

mycket deformationsbenägna. Mr-modulen för dessa material efter 1000 belast-

ningar på spänningsnivå 10/ 10 kPa uppmättes till 156 MPa för Vaggeryd-sanden

och 82 MPa för Olivehult-sanden (sediagram 12).

De andra testade skyddslagermaterialen, Skärlunda 0-8 mm och sand från

Bästema (referens) har som framgår av bilaga 2, längre komfraktioner och dessa

material har varit betydligt mindre deformationsbenägna och därmed kunnat testas

vid fler belastningsnivåer vilket också framgår av diagram 12. Resultaten visar att

en avskiljningsprodukt som bergkross 0-8 mm lämpar sig utmärkt som material

till skyddslager.

Beräkning av de båda materialens friktionstal enligt metoden beskriven i av-

snittet om bärlagergrus ger resultatet 0,85 för Skärlunda 0-8 mm och 0,60 för sand

från Bästema. (dynamisk vertikalspänning = 50 kPa, kammartryck 10 resp.

20 kPa) dvs. högre inre friktion hos Skärlundamaterialet än hos sand fr. Bästema.
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Prova_c_le varianter av kornförgelning hos bärlagergrus
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00750125 025 0,5 l

Normmaterial med kurva mitt i bärlagerzonen enl. VÄG 94.

Material med en kurva som följer den Övre yttre gränslinjen för bär-

lager i VÄG 94.
Material med en underkänd kurva som har för hög ñnjordshalt.

(10 % < 0,074 mm, 12 % < 0,25 m, 14 % < 0,5 mm och därefter

normmaterialets kurva).

Normmaterialet, men med en underkänd kurva med utpräglad sand-

puckel.

Normmaterialet med godkänd kurva som är brant i högerdelen,

stenrik (följer den undre yttre gränslinjen t.0.m. 16 mm, därefter

rakt upp till 100 % < 16 mm).

Normmaterialet men med en underkänd kurva som är brant i höger-

delen, stenrik (20 % < 16 mm).
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lgomsiorlâk (ägna 2 16
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Bilaga 2

Provade varianter av skvddslagermaterial

GrusSkydzdslager 6

0 Sand från Bästerna i Kronobergs län (Alvesta).

0 Sand från Vaggeryd i Jönköpings län.

0 Bergkross 0-8 m från täkt vid Skärlunda.

0 Sand 0-8 mm från täkt vid Olivehult

0,06 Sond

100 Fin Mellan Grov Fin

Vaggeryd

Olivehult

0,075 0,125 0,25
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Bilaga 3

Kornkurva för kalkstensgrus från Loke

Streckade linjen är kornkurva för normmaterialet.

Sand

Mellan

Grus0,06 6 Kalkstenzsgrusi Lok?
Fin Grov Fun Mellan Grov

 

0,075 0.125 025 0.5 2 4 5,6 B 11.216 2531.5 5063 100 200
Kornslorlek i mm
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