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Laboratorieutrustning för tjällyftningsstudier

2 Del 1. Frysförsök avseende provberedning

av Lars Stenberg



FÖRORD

Vid VTI pågår en kontinuerlig forskning inom tjälfysikm

en. Under några års tid har stor Vikt lagts vid utveckw

landet av en utrustning för tjällyftningststudier samt

framtagande av en lämplig försöksmetodik.

Detta är det första i en tänkt serie meddelanden som

skall redogöra för vunna erfarenheter och gjorda iakt-

tagelser rörande jordarters beteenden och egenskaper
. . 0

Vid temperaturer under 0 C.

Linköping i mars 1981

Lars Stenberg
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Laboratorieutrustning för tjällyftningsstudier
del 1 Frysförsök avseende provbehandling

av Lars Stenberg
Statens Väg- och trafikinstitut(VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En utrustning, för bedömning av jordarters tjällyftande

förmåga, har framtagits vid VTI. Tjällyftnigen studeras

genom direkt frystest. Frysningar har utförts med av-

sikt att ta fram lämplig metodik vid provberedning.

Packning av torrt provmaterial under samtidig kapillär

vattenmättning befanns vara bästa beredningsmetoden.

Frysning utfördes även av mättade jordarter med respek-

tive utan tillgång till fritt vatten.
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INLEDNING

VTI har på uppdrag av Statens Vägverk (VV) framtagit

och utvecklat en apparatur för bedömning av jordarters

tjällyftande förmåga. Målsättnignen har varit att få

fram en apparatur med följande egenskaper

a) vara lätthanterlig

b) medge korta frystider (ca 1 dygn)

c) kunna användas i rumstemperatur

härtill kan fogas

1) Provberedningen bör vara enkel

2) Utvärderingen relaterad till en parameter som kan

anses karaktärisera jordartens tjällyftande förmåga

3) God reliabilitet

BESKRIVNING AV APPARATUREN

Apparaturen består av styrenhet och provenhet. Proven-

heten utgöres av stativ (stämpelhållare), stämpel, prov"

cylinder och kylblock (Peltiervelement). Fig 1 och 2.

Styrenheten reglerar fryseffekten. Det är härvid möj-

ligt att frysa provet med

a) konstant frystemperatur

b) kontinuerligt avtagande frystemperatur

c) konstant fryseffekt

FRYSUTFÖRANDE

Frystestet genomföres så att provet fryses underifrån.

Härigenom undvikes de tjällyftningshämmande anfrysa
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FIGUR 22. PRINCIPSKISS ÖVER FRYSCYLINDERNS SAMMANSÄTTNING

FÖR FRYSFÖRSÖK.
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ningskrafterna, varvid provets expansion kan äga rum

uppåt genom s k ofrusen glidning mot cylinderväggen.

Frysningen äger rum med en konstant och i förväg in-

ställd fryseffekt. Under frysningen har provet fri

tillgång till vatten. Provcylindern är väl isolerad.

Genom att belasta stämpeln med vikter kan belastningse

trycket i naturen efterliknas.

Den resulterande volymsutvidgningen per tidsenhet,

tjällyftningshastigheten, avgör graden av tjällyft-

ningsbenägenhet hos jordprovet.

ORIENTERANDE_FRYSFÖRSÖK

Innan apparaturen kan tagas i bruk för rutinanalyser

av jordarters tjällyftningsbenägenhet är det nödvändigt

att utreda hur provberedningen påverkar resulterande

lyfthastigheter.

Packningens inverkan

 

Proctor-packning av provet har konstaterats ge en god

packning men med följande nackdelar:

a) Finkorniga moräner får en tendens till islinsbild-

ning i lagergränserna.

b) Packning till optimal torr densitet ger upphov till

luftfickor vilka hämmar vattenflödet till isbildnings-

fronten. Dessa försvinner efter upprepade fryscykler

(se c nedan).

c) Upprepade fryscykler, såsom i naturen, ger en upp-

luckring av materialet varför ursprunglig packningsm

grad ej består.
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VibrOpackning - vibroplatta och vibrostamp - har

prövats på nästan vattenmättade prover för att bl a

undvika luftfickor. Finmaterialets tendens att vandra

uppåt gjorde dock att metoden så småningom övergavs.

Av de provade packningsmetoderna ansågs vibrostamp ge

de bästa resultaten. Härvid bör de påförda skikten ej

överstiga 20 mm och vibreringstiden skall vara kort.

Någon bestämd tid kan ej anges utan denna måste an-

passas efter jordartens egenskaper.

Det vanligaste sättet att eliminera luft ur provet är

att röra ut detta med urkokt vatten och därefter an-

sluta det preparerade provet till en luftsug.

Metoden är applicerbar på små provvolymer men visade

sig tidsödande och svårutnyttjd för här aktuella prov_

volymer.

Genom att övergå från provbehållare till provcylinder

med en löstagbar, porös bottenplatta löstes två

problem samtidigt.

1 a) Provet kunde istället mättas kapillärt. Aedan

vattnet steg kapillärt påfördes manuellt och packades

torrt provmaterial till avsedd provhöjd.

1 b) Provet kan stå för lagring, fortfarande i kapillär

kontakt med vatten-

2) Provet kan dräneras efter frysning. Dränerings-

aspekten är oerhört väsentlig då man fryser omvänt och

i cykler.
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Lagringstidens inverkan

 

Två jordarter, en mjäla och en morän, utvaldes för

bestämning av vattenkvot efter olika lagringstider.

Lagringstider upp till 2 v undersöktes. Resultaten

visas i diagramform, figur 3. Proven fick stå dels

under inverkan av ett statiskt belastningstryck, dels

helt obelastade.

Ur figur 3 kan konstateras att:

a) lagringstiden ej påverkar provets kapillära vatten=

kvot

b) de variationer i vattenkvot som framkommit faller

helt inom det spridningsintervall som erhållits från

fältobservationer

c) spridningen är något mindre för den belastade

moränen

Vattenkvotens inverkan på tjällyftningsförloppet

För att utröna på vilket sätt den ursprungliga vatten-

kvoten påverkar tjällyftningsförloppet förbereddes två

jordarter. Samma mjäla som tidigare och en något grövre

morän (VTI 94685) mättades kapillärt och lagrades upp

till 37 dagar, dels belastade (f.b.) och dels obelastade.

Observera att frysningen äger rum utan tillgång till

fritt vatten. Resultaten har sammanställts i tabell 1

och figur 4. Registrerad lyfthastighet har avsatts

mot belastningstrycket under frysningen. Tjällyftningsu

beloppet skall härvid vara proportionellt mot vatten-

kvoten, under förutsättning att inget vatten pressats

ut ur porsystemet. Tendensen till utpressning av vatten

ökar med bl a porstrukturen. En sandig jordart blir
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Figur3. Vattenhalt i kapillärt mättade jordprover
som funktion av lagringstid
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Tabell 1 Tjällyftningsförsök på kapillärt mättade jordarter
utan vattentillförsel.

Mjäla Sälen

 

  

 

  

 

  

  

   

 

   

P P Atf AtH AH AH/At .. _
(g/cmz) (Pa) (s) (s) (mm) (mm/s) Anmärknlng

21,5 2107 31680 23400 2,8 1,20 x 10"4 fb 10 kg (2 dygn)

47,9 4694,2 22680 15480 2,2 1,42 10'4 ej fb (37 dygn)

47,9 4694,2 32400 21600 2,1 0,97 10'4 fb 5 kg (2 dygn)

47,9 4694,2 25200 16200 3,7 2,28 10'4 fb 5 kg (2 dygn)

47,9 4694,2 27720 16200 3,5 2,16 10'4 fb 5 kg (4 dygn)

47,9 4694,2: 25200 .17100 3,9 2,28 10'74 fb 5 kg (4 dygn)

47,9 4694,2 27000 14400 3,5 2,43 10'4 fb 5 kg (6 dygn)

74,2 7271,6ä 25920 19080 3,5 1,80 10"'4 fb 7,5 kg (3 dygn)

100,5 9849 : 27000 17100 3,0 1,75 10'4 ej fb (6 dygn)

100,5 9849 26640 19080 2,6 1,36 10'4 ej fb (6,dygn)

100,5 9849 24120 19800 2,9 1,46 10'4 ej fb (14'dygn)

100,5 9849 23400 15300 3,2 2,09 10'4 fb 10 kg (14 dygn)

MOrän VTI 94685§*

21,5 2107 { 25200 19800 1,5 0,74 10"4 ej fb (1 dygn)

21,5 2107 4 27000 18900 1,3 0,69 10'4 ej fb (1 dygn)

21,5 2107 21600 16200 1,5 0,93 10'4 ej fb (6 dygn)

47,9 4694,3 22680L 17640 2,1 1,19 10'4 ej fb (15 dygn)
47,9 4694,3 23040 14400 1,1 0,76 10'4 fb 5 kg (1 dygn)

47,9 4694,3 20880 14400 1,3 0,90 10'4 fb 5 kg (2 dygn)

47,9 4694,3 19800 12600 1,0 0,79 10'4 fb 5 kg (7 dygn)

74,2 7271,6 23400 15120 1,2 0,72 10"4 ej fb (6 dygn)

74,2 7271,6 23040 18720 2,8 1,50 10"4 ej fb (24 dygn)

74,2 7271,6 25200 16200 1,0 0,62 10":4 fb 10 kg (3 dygn)

74,2 7271,6 22680 16200 1,4 0,86 10'4 fb 7,5 kg (6 dygn)

127,0 12446 20520 14400 1,1 0,76 10"4 fb 12,5 kg (5 dygn)

VTI MEDDELANDE 4248

 



 

 

 

7??WND/s

A

10'3.
9 ' .. ..
8 ' . o MJALA SALEN
7 . .- f.b.

5 ' x MORÄN vn 94685.

5 ' ® f.b.

4 -.

3 .-

o21 2 ..
O O O

0 x 8
0 x

10' - X .
9 4 G ® _

å ;g 8 x ®

6 . ®

5 -I

4 .

3 .

2 -

10'5 = = .L 3 .-7 2
20- 50 100 150 9/cm

á 16 1'5 RPG

Figur 4. Frysning utan vattentillförsel. Lyfthastigheten

för en mjäla respektive morän vid olika belast-

ningstryck. Jordarterna var kapillärt mättade.
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med sin relativt grova porstruktur icke tjällyftande

under här rådande försöksbetingelser. Ju tätare jord-

art, d V 5 ju finare porstruktur, desto större ström-

ningsmotstånd för vattnet och därmed större tjällyft-

ningsbelopp. För en mättad jordart kan lyftningen så-

ledes uppgå till maximala 10 % av porvolymen. Lyft-

belopp mellan 025 - 10 % anger mängden utpressat vatten

och blir ett indirekt mått på vattnets strömningsmot-

stånd i jordarten.

Beträffande mjälan kan konstateras att

a) Lyftbeloppet är oberoende av lagringstid.

b) Lyftbeloppet blir något högre för de under lagrings-

tiden belastade proverna.

c) Lyfthastigheten blir något högre för de förbelastade

proven.

d) Lyfthastigheten är opåverkad av belastnignstrycket

under frysningen.

Beträffande moränen kan konstateras att

a) Lyftbeloppet är något lägre än vad som skulle svara

mot vattenkvoten.

b) Endast de prov som lagrats under mvcket lång tid

uppvisar högre lyftbeloPp än genomsnittet.

c) Lyftbeloppet har en svag tendens att avta med ökat

belastningstryck under frysningen.

d) Lyfthastigheten är i stort Opåverkad av belastnings-

trycket under frysningen. Det finns en svag tendens

till avtagande med ökat belastningstryck, bortsett

från de två långtidslagrade proven.
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Denna typ av frysning får inte glömmas bort då det

gäller klassificering av jordarters tjällyftande för"

måga. Lyftbeloppet måste givetvis öka med Ökande vatten-

kvot in situ för inkompressibla jordarter. Då ingen

vattenackumulation ägt rum under frysningen kan man

också förutsätta att inga tjällossningsproblem behöver

uppstå med reservation för eventuell omfördelning av

vattnet så att övermättnad kan uppstå lokalt. Det blir

härigenom möjligt att bedöma jordarten ur två synvinklar

samtidigt, den tjällyftande förmågan och risk för min-

skad bärighet under tjällossningen.

RESULTAT

De försök somutförts med syfte att finna en snabb

och enkel metod för beredning av prov för tjällyftnings-

test utan att införa stora felkällor har utmynnat i

följande

1) Provmaterialet mättas kapillärt i provcylindern.

2) Provet lagras över natten, helst ett dygn.

3) Långtidslagring är möjlig, men provet bör förbe-

lastas, helst motsvarande belastningstryck under frys-

processen.

4) Provet kanpackas manuellt utan att variationerna

i tjällyftningsförlOppet förändrar slutbedömningen.
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