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LABORATORIEUTRUSTNING FÖR TJÄLLYFTNINGSSTUDIER
Del 3. Inverkan av fryshastigheten

Av Lars Stenberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Ett stort antal frystest har utförts med en' vid VTI framtagen och

utvecklad apparaturför bestämning av jordarters tjällyftande egenska-

per.

Delresultat har tidigare publicerats i VTI Medelande 248 och 412.

Denna del ger en historisk återblick på utvecklingsarbetet och en

sammanfattning av de erfarenheter som tidigare publicerats samt visar

på betydelsen av med vilken fryseffekt proverna fryses.

Det har framkommit, att det är högst väsentligt att frystest med olika

apparaturer utföres med samma värmeflöde genom provet för att uppnå

god reproducerbarhet. Vissa jordarter, huvudsakligen de som tidigare

hänfördes till grupp III, har en utpräglad tendens att vid ett visst lågt

värmeflöde under tjällyftningsprocessen, bli extremt lastoberoende. Det

värmeflöde, det här är frågan om, är det som helt balanserar mängden

ackumulerat vatten, så att en i det närmaste massiv islins bildas. Det är

således provets porstruktur och sambandet mellan den hydrauliska kon-

duktiviteten och den porvidd som medverkar till att åstadkomma ett

lyfttryck överstigande belastningstrycket, som här får en avgörande

betydelse. Värmeflöden, som är något högre än detta kritiska flöde, ger

dock bättre reproducerbarhet.

Denna iakttagelse torde inte ha någon praktisk betydelse utan är att

hänföra till den kunskapsuppbyggande sidan av tjälforskningen. Vid

frystest är önskemålet att kunna frysa jordprovet så snabbt som möjligt,

varför snarare ett övre kritiskt värde är att söka. Försöken med använda

jordarter antyder, att apparaturen inte i sitt nuvarande utförande kan

åstadkomma så extremt' höga värmeflöden det här skulle röra sig om,

vilket inte heller är nödvändigt.
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LABORATORY EQUIPMENT FOR FROST HEAVE STUDIES
Part 3. Influence of freezing rate

By Lars Stenberg
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

A large number of freezing tests have beenperformed with an apparatus

developed at VTI.

This paper reviews the aspects of different heat flows extracted in

separate tests. This difference might cause a lack in reliability. Some

soils are extremely sensitive to the rate of extracted heat flow, when

low flow rates are applied. This sensitivity will be reduced with higher

flow rates. Thus it seems to be no restriction in reducing the freezing

time by increasing the heat flow, i.e. with the VTI-apparatus.

The paper also gives a brief review of experiences from freezing tests

informed of in earlier papers.
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LABORATORY EQUIPMENT FOR FROST HEAVE STUDIES
Part 3. Influence of freezing rate

By Lars Stenberg

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

VTI has developed an apparatus for the determination of the frost

susceptibility of soils. A method for the freezing test has been worked

out. The method is adapted to the apparatus. The method has been tested

regarding:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Sample preparation technique

Storing and preconsolidation time

Criteria for the frost susceptibility

Parameters for the differentiation of frost susceptible soils

Wall friction of unfrozen soil '

Precision

Reliability

The results indicate:

a)

b)

c)

Saturation of dry soil sample by capillary suction through a porous

bottom in the freezing cylinder and easy compaction by a handstamp

layer by layer during thesaturation process. Leave the sample with

access to water to equilibrate over night under a load pressure about

5-10 kPa.

The samples can be longtime stored as described above. Compaction

according to e.g. Proctor or vibro cannot be used generally due to i.a.

changes in the frostheaving properties of the soil when subjected to

repeated freeze-thaw cycles, ice-lens formation between the layers

according to Proctor compaction and particle migration during vibro

compaction.

Frost heaving rate is found to be the best criteria for frost

susceptibility. The governing frost heaving parameter used in the
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apparatus is the heat flow.

d) The sensibility to load pressure in the frost heaving rate of the soil is

found to be of best use in differentiating the frost susceptibility of

soils. The sensibility, expressed by the b-value, also has an applica-

tion in the prediction of frost heave amount.

e) Unfrozen wall friction was tested with a till and was found to act as

a counterpressure of the magnitude 2-4 kPa. This value will decrease

with increasing frost penetration. The test was made only to get a

rough idea of the friction.

f) Precision was tested by repeated freeze-thaw cycles on the same

sample and also on the same soil, but with renewed preparation

before each freezing test. Tests were executed with several different

soils, sediments and tills. The standard deviation was of a magnitude

that would not severely affect predicted values of frost heave in the

field. With the method used we accept a 10% deviation.

g) Reliability was studied by repeated F-T-cycles as above, from

freezing with different equipments and in different laboratories i.e.

with others than VTI personel. The b-values received for the same

soil were compared. Deviations observed were argued to be due to

differences in heat flow during freezing. Only for one soil, a highly

frost susceptible sediment, a silt, the result would affect a predicted

frost heave under field circumstances.

Freezing tests were performed with a silt and some different tills,

regarding the effects of heat flow on the heaving rate. It was found that

in the silt case a very low heat flow was used in one laboratory and this

caused a higher degree of ise-lens formation under the higher load

pressure used, than was the case with a faster freezing.

These facts, about different soils, different freezing behaviour due to

the rate of heat extracted, is good to be aware of and must be taken

account of when developing 'methods for prediction of frost heave. The

reliability of the method is crucial in this context.

The tests discussed in this paper were performed by reading the

temperature difference across a plastic plate and perhaps a somewhat
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questionable calibration to heat flow. All the same, the separate test

series in the same apparatus give the reiative heat flow values and only

those are shown in diagrams. To improve the reliability, the apparatus has

been changed to govern the heat flow from direct reading by a heat flow

meter. Preliminary tests have given promising results.
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1 INLEDNING

VTI har på Vägverkets uppdrag framtagit och utvecklat en apparat för

bestämning av jordarters tjällyftande egenskaper. Önskemålet var att få

en utrustning som skulle kunna användas till en säkrare klassificering av

jordarter i s k "tjälfarlighetsgrupper". Apparaturen skulle

a) kunna användas på en standardlaboratorium med normal rumstempe-

ratur

b) inte kräva stort utrymme eller skrymmande kringutrustning

c) vara lätthanterlig

d) kunna frysa grövre jordarter utan att behöva frånskilja partiklar

ø<20 mm. (Normalt utfördes frysanalys på provmaterial CD<2 mm)

e) samt medge att provet packas enligt modell Proctor.

Utvecklingsarbetet bedrevs som ett samprojekt mellan VTI och Vägver-

ket.

2 i BESKRIVNING AV APPARATUREN

Den typ av apparatur som använts vid försöken visas i figur 1. Provbehâl-

laren visas i figur 2. Den kompletta utrustningen består av:

1. Provbehållare. Provbehållaren utgörs av en plexiglascylinder med en i

 

botten fritt liggande filterplatta. Denna konstruktion medger uppre-

pade frysningar av samma jordprov och fri dränering av det frusna

provmaterialets överskottsvatten under upptiningen. Genom att pla-

cera provet så, att det har möjlighet att kapillärt suga upp vatten

genom filterplattan, kan provet också lagras i sin behållare utan

uttorkning. Härigenom undviker man samtidigt inneslutningar av luft.

Provet har från början mättats kapillärt genom uppsugning av vatten

genom filterplattan.

2. Frysplatta. Frysplattan, enligt figur 2, är egentligen den del som

bestämmer fryseffekten och fungerar som en värmeflödesgivare, se

figur 1.
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2.1

I mitten ligger en plexiglasskiva, fastlimmad mellan två aluminium-

plattor i vilka en motståndstermometer är monterad. Temperaturdif-

ferensen reglerar värmeflödet genom plexiglasskivan. Denna enhet

vilar på ett kxlblock, bestående av i botten en vattenkylare och mot

denna ligger Peltier-elementens varma sida. Ovan kylelementen lig-

ger en aluminiumplatta, vilken skruvas fast mot vattenkylaren.

Därmed erhålles god termisk kontakt med kylelementens ytor. Under

frysprocessen är såväl provbehållare som frysplatta utvändigt isolera-

de med styrofoam.

Stativ och stämpel. Se figur 1. Stativet håller det stöd, genom vilket

 

stämpeln löper. Stämpeln består av två plattor, sammanhållna av

mellanliggande löparstång. Den undre av dessa plattor är perforerad

och vilar på provets översida. Den övre uppbär de vikter, med vilka

provet belastas. Vid stativet är också fästad den lägesgivare, med

 

vilken provets expansion i vertikalled registreras. Lägesgivarens

löpare vilar på stämpelns översida.

Styrenhet och skrivare. Med styrenheten kan man välja om man

 

önskar frysa provet med konstant temperatur vid provets undersida,

eller med konstant värmeflöde genom provets bottenyta. Värmeflödet

regleras av den valda temperaturdifferensen mellan de två mot-

ståndstermometrarna mot plexiglasskivans över- och undersida.

På skrivaren registreras som standard rådande temperaturdifferens,

temperatur närmast provets undersida och tjällyftning.

För att kunna utföra frystest med nämnda apparatur erfordras,

förutom hittills nämnda enheter, ett nätaggregat. För kylvattnet

erfordras vatten och avlopp. Erforderlig uppställningsyta är ca

0.75 m2.

Väggfriktion

 

Redan på ett mycket tidigt stadium i tjälforskningens historia framgick

att en ökad belastning inverkar hämmande på tjällyftningsförIOppet. Vid
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utformningen av behållaren för provmaterialet, på vilket tjällyftningsbe-

nägenheten skall utrönas, är det således viktigt att inga okontrollerade

krafter får verka i samma riktning som en belastning under ett frystest.

En sådan kraft är friktionen mot cylinderväggen.

2.1.1 9-152termens_r§re_l§eri_ktning

Vid en rättvänd frysning, nedåtgående O-isoterm, måste det frusna

materialet "knuffas" uppåt. Härvid åtgår energi för att övervinna inte

bara det pålagda belastningstrycket, utan även den frusna friktionen,

som är ett resultat av anfrysningskrafterna mot cylinderväggen.

För att nedbringa effekten av denna friktion har man bl a delat upp

fryscylindern i ett antal ringar. Härigenom kommer den vid provmateria-

let fastfrusna ringen att följa tjällyftningsrörelsen hos provet. Denna

metod är den ojämförligt bästa, då rättvänd frysning tillämpas.

En annan metod äratt använda en svagt konisk cylinder. Här utgår man

från att lyfttrycket endast skall behöva övervinna anfrysningskraften vid

den senast fastfrusna sträckan av den frusna provkrOppen. Den uppåt

vidare öppningen medför att den tidigare frusna delen av provkroppen nu

är frigjord från cylinderväggen.

För att ytterligare nedbringa väggfriktionen brukar regelmässigt cylin-

derns insida smörjas med fett. En jämförande studie av dessa två

cylindertyper har utförts av Kaplar (Kaplar, C.W., 1971). Försöken som

utförts med konstant temperatur illustreras med figur 3.

Vid VTI, liksom vid forskningsinstitut på andra håll i världen, tillämpas

idag den omvända frysningen. Härvid kyler man provets undersida, varför

lyftkrafterna endast behöver övervinna det ofrusna materialets friktion

mot cylinderväggen, s k ofrusen glidning. En översikt av olika länders

frystestmetoder, liksom av den tjälfysikaliska problematiken, har presen-

terats av Chamberlain (Chamberlain, EJ., 1981).
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Jämförelse av tjällyftningsförlopp i fryscylinder typ "ringar"
och svagt konisk (tapered). Studier utförda av (LW. Kaplar,
CRREL (Kaplar, C.W., 1971).
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2.1.2 Xäggfriktigngnâ åtgrleksgrdning

Inverkan av det ofrusna materialetsfriktion har studerats för en morän.

Valet av morän framför en sedimentjordart grundar sig på att moränens

friktion är den större av de två. Resultatet från denna studie visar, att

friktionskraften är av storleksordningen 2-4 kPa vid en förbelastning av

30-20 kg. Den redovisade ökningen vid mindre förbelastning förklaras

med att 30 kg troligtvis orsakade en överkonsolidering av provmateria-

let. Själva försöket utfördes utan last (Admasie, D., 2. Stenberg, L.,

1982).

3 _ REDOVISADE FRYSTEST

Den äldsta versionen av "Frysburken" frös proverna med i stort sett

konstant temperatur vid provets undersida. Härigenom erhölls en i

inledningsskedet tämligen hög termisk gradient genom provets frusna

del. Allt eftersom O-isotermen framträngde genom provet avtog den

termiska gradienten och därmed också lyfthastigheten. Man erhöll alltså

lyftkurvor där lyftbeloppet avtog med tiden. Dessa kurvor var sällan

varandra lika, dvs tjällyftningen som funktion av bottenytans temperatur

gav inget entydigt samband. Provmaterialets värmeledningsförmåga, vil-

ken påverkas både av provets densitet, vattenkvot och ingående minera-

lers värmeledande egenskaper (Stenberg-Kiiver, 1970), var en variabel,

vars betydelse blev alltför stor vid denna frysmetodik. Uppmätt tjällyft-

ningsbelopp ansågs, vid tiden för dessa frystest, vara det enda tillförlitli-

ga kriteriet på jordarters tjällyftande egenskaper och tjällyftningsbelop-

pet kunde för vissa jordarter uppgå till nästan vad som helst, beroende på

vilken fryshastighet som valdes, alternativt vilken temperatur som

erhölls under provet.

Det har redan tidigare framstått som önskvärt att styra frysförloppet

genom att istället hålla värmeflödet konstant (Stenberg, L., 1971). Man

skulle härigenom få en fysikaliskt definierad storhet att relatera tjällyft-

ningen till, vilket samtidigt skulle underlätta beräkningarna avsevärt.

Dessutom blir värmeflödet en styrande parameter, som kan användas vid

omräkning av tjällyftningsförlopp till naturliga förhållanden. En reglerut-

rustning för styrning av värmeflödet blev under 70-talets senare

VTI MEDDELANDE l+21



del förverkligad.

Man kunde alltså nu gåfrån en tjälklassificering grundad på jordarters

inbördes relativa tjällyftningsbelopp till en klassificering bestämd av

lyfthastigheten som funktion av värmeflödet eller pålagd fryseffekt.

Genom användande av lyfthastigheten som kriterium för tjällyftnings-

egenskaperna har man lyckats kringgå problemet med den okända storle-

ken av många ingående jordartsvariablers betydelse för tjällyftningen.

Allteftersom arbetet med VTI frysutrustning fortskred, ökades också

kunskapen om tjälprocessen i laboratorieskala och man började se, hur

resultaten från frystest skulle kunna tillämpas vid praktisk vägbyggnad.

Man önskade nu en metod, som dessutom skulle kunna användas för

bedömning av tjällyftningsförloppet vid variation av vissa yttre variab-

ler, främst då inverkan av ökat belastningstryck.

Det har visats, såväl teoretiskt som genom laboratorieförsök (Miller, R.

et al 1960), att en sänkning av grundvattenytan har samma inverkan på

tjällyftningsprocessen som en ökning av belastningstrycket. En sänkning

av grundvattenytan med 1 m har sålunda samma inverkan på tjällyft-

ningen som en tryckökning med 10 kPa (ca 40 Cm överbyggnad). (Detta

samband gäller endast om porvattentrycket omedelbart under tjälzonen

är uteslutande betingat av avståndet till grundvattnet).

Under tiden hade ytterligare en utrustning färdigställts och prövats på

VV.s laboratorium i Falun. Avsikten var att studera provningsmetodens

reproducerbarhet. Det visade sig härvid, att resultaten från prov med

samma jordart ej var helt överensstämmande. Vid en närmare analys av

resultatet framkom att av de två jordarter som provats var den ena

beroende av med vilken fryseffekt provet frusits.

Erfarenheten har lett fram till att apparaturen nu byggts om, så att

frysningen regleras direkt av envärmeflödesgivare. Tidigare frysinställ-

ningar, relaterade till temperaturdifferensen över plexiglasskivan under

provet, vilken således fungerade som en värmeflödesgivare, krävde, på

grund av de olika utrustningarnas individuella variationer i
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temperaturdifferensen för samma värmeflöde, en kalibrering av erhållet

värmeflöde. Kalibreringen var emellertid inte helt tillförlitlig. Varje

individuell utrustning kan nu frysa prover genom att ett bestämt och

känt värmeflöde passerar genom provets bottenyta. Denna åtgärd har vid

preliminära studier visat sig förbättra reproducerbarheten.

Arbetet härpå fortsatte, samtidigt som apparaturens driftsäkerhet för-

bättrades. Genom användande av kraftigare kylelement förkortades

samtidigt frystiderna. Frystest enligt framtagen metodik och med be-

fintlig apparatur medger nu en utvärdering av ovan nämnda slag.

3.1 Tillämpningsområde

 

Avsikten med ett frystest är att ge underlag för en beräkning av olika

påbyggnadstjocklekar eller olika dräneringsdjups inverkan på tjällyft-

ningsförloppet. Man skulle alltså få reda på om kostnaden för en viss

åtgärd står i proportion till det resultat man åsyftat.

3.2 ' Tidigare frystest

 

3.2.1 _Erxsteâtjvsgendç_ pagkgiggâförfaragdg

Provbehållaren var utformad så, att jordarten skulle kunna packas enligt

metod Proctor. Ett flertal frysningar med några olika jordarter utfördes

på prover packade med olika instampningsarbete till olika densiteter.

Det visade sig emellertid, att det för täta jordarter uppstod islinsbildning

i gränsytan mellan de olika packningslagren (Stenberg, L. 1981). En

tänkbar fysikalisk förklaring härtill är porstorlekens skillnad mellan den

bearbetade, stampade, skiktytan och den mindre bearbetade zonen i

närmast överlagrande skikt. Den minskade krökningsradien på isen i

porerna kommer att kräva allt lägre temperatur för isbildning. Under

denna temperatursänkning bromsas tjälfrontens framträngande, men

strax ovanför, i den lösare packade zonen med större porer, kan

isbildning ske vid en något högre temperatur och man får ettsprång i

isfrontens framträngande. Islinser bildas där framträngningen tillfälligt

bromsas upp.

VTI MEDDELANDE 421



10

Packning enligt Proctor kunde alltså inte tillämpas generellt. Man

övergick då till att prova vibropackning. Genom att placera såväl fuktigt

som torrt provmaterial i fryscylindern och placera denna på vibrobord

kunde konstateras, framför allt med fuktigt prov, att man erhöll. en

partikelvandring, innebärande omfördelning av finmaterialet uppåt.

Bästa resultat uppnåddes med vibrostamp, men densitetsbestämning av

olika skikt i provcylindern visade, att dessa varierade.

På dessa grunder beslöts att, då man inte hade kontroll på densiteten i

proverna och tjällyftningsförloppet påverkades av hur packningen ut-

förts, det inte var meningsfullt att lägga ner tid på detta arbete.

Andra frystest har också visat, att ett stort packningsarbete går om

intet efter ett antal frysningar (Corte, A. 1961, Hedberg, D. 1976).

Jordens densitet avtar till ett gränsvärde betingat av tjällyftningsproces-

sens uppluckrande verkan.

3.2.2 Erxstestjvsgegdg _mättgadsprgcgdurgn

Det är vid alla frystest av stor vikt, att inga onaturliga luftinklusioner

finns i provet. Dessa inverkar hämmande på vattenströmningen till

isfronten och därmed på tjällyftningsprocessen.

En vanlig procedur vid frystest är att röra ut provmaterialet med

avluftat vatten till en grötig konsistens och sedan packa i provbehålla-

ren. Denna procedur förutsätter, att provet är övermättat; i annat fall

erhålls luftfickor vid fyllning av provbehållaren. En övermättnad påver-

kar emellertid tjällyftningsförloppet så, att för stora tjällyftningsbelopp

uppstår vid finkorniga jordarter. Denna negativa konsekvens kan redu-

ceras genom att under en viss tid belasta provet, så att överskottsvatt-

net pressas ut. Det är emellertid ett tungt och tidsödande arbete att

blanda till så stora provvolymer det här är frågan om . Den beskrivna

proceduren är vanlig för små provvolymer (<300 cm3). Provvolymen vid

frystest med "Frysburken" är ca 1000 cm3 eller totalt ca 2.5 kg.

Genom övergång från en fast botten på fryscylindern till en lös porös
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platta kan provet mättas genom kapillär uppsugning av vatten under-

ifrån. På detta sätt erhålls en naturlig kapillär mättnad av provet och

luften pressas ut ur provet under det att vattnet stiger kapillärt. Allt

eftersom torrt provmaterial fylls på i burken och detta fuktas, kan

provet packas lätt för hand med en stamp.

3.2.3 _Erystegtjysgegdg förbglastningens_i_nv_erkan_

Sedan provet fuktats genom kapillär uppsugning av vatten och packats,

får det stå över natten till kapillär mättnad. Frystest har utförts på prov

preparerade på detta sätt och som fått stå till mättnad under olika

tidslängder, upp till 25 dygn, dels under last, dels utan last.

Bestämning av vattenkvot hos prover som stått olika tider har visat, att

någon Ökning eller minskning av vattenkvoten med tiden ej föreligger.

Tiden 1 dygn eller över natten är tillräcklig för att uppnå jämvikt,

kapillär mättnad för de undersökta jordarterna.

Vattenkvoten har inte heller varierat med tiden för de fall provet varit

belastat. Belastningar upp till 25 kg på provet har undersökts. Någon

tendens till skillnad i vattenkvot mellan olika belastningar har ej

observerats. Resultaten antyder, att ca 5 kg är tillräcklig. Denna last har

i de allra flesta fall använts, då prover har förbelastats.

Vad själva tjällyftningsförloppet beträffar, har den iakttagelsen gjorts,

att spridningen i uppmätta värden på lyfthastigheten för flera jordarter

varit mindre i de fall, då provet varit förbelastat.

Frysförsök avseende förbelastningens inverkan har utförts på prov, utan

under tjälningen tillfört vatten, som således enbart varit kapillärt mät-

tade. Frysningar av detta slag utgör ett komplement till och skall även

verifiera tidigare undersökningar av vattenkvotens variationer i förbe-

lastade och ej förbelastade prov. Tjällyftningen vid frysning av enbart

porvatten skall ju vara proportionell mot vattenkvoten.

Uppmätt lyfthastighet under de olika förutsättningarna överensstämmer
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med de som beräknats ur vattenkvoten.

Provberedningsmetodiken är härmed att betrakta som tillfredsställande.

Inga felkällor som påverkar frysförloppet har kunnat iakttagas. En

förbelastning har i de flesta fall en gynnsam inverkan på repeterbarheten

(Stenberg, L. 1984).

32.4 Erzsteâtjxsâeads inxezkênjx gperâpads irxsztê svält-:r

Frystest för bestämning av jordartens b-värde, den jordartsparameter

som uttrycker jordartens tryckkänslighet under tjällyftningsprocessen,

utförs genom upprepade frysningar av samma provkropp. Ett sådant

tillvägagångssätt förutsätter, att provets porstruktur inte förändras

under inverkan av de upprepade frys-tö cyklerna. En sådan förändring

skulle då visa sig i förändrade tjällyftningsegenskaper efter en tid.

En jordart, benämnd Sälen mo, som är mycket tjällyftningsbenägen,

utsattes för en lång serie F-T-cykler. De uppmätta tjällyftningsbeloppen,

liksom även tjällyftningshastigheten vid olika belastningstryck avsattes i

diagram, figur 4 och 5, som funktion av antalet F-T-cykler. Ur diagram-

men framgår att varken lyfthastighet eller lyftbelopp tenderar att öka

eller minska till följd av att provet fryses flera gånger. _
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3.2.5 Erysteåt_ay_s_e_e_ng :egetegbarhet

Frystest utförda med konstant fryseffekt, som med den beskrivna

apparaturen innebär ett konstant värmeflöde genom provets underyta,

medför att massan vatten, som fryser per tidsenhet, skall vara konstant.

Vi förutsätter här, att lyfthastigheten då också är konstant. Följdriktig-

heten av detta påstående verifieras i de flesta fall, men beroende på

jordartens värmeledningsförmåga och permeabilitet under rådande be-

lastningstryck kommer lyfthastigheten att något avvika från detta. Ett

sådant fall kommer att redovisas senare.

Lyfthastigheten bedöms manuellt ur den på skrivaren registrerade lyft-

belopp/tidsenhet-kurvans rätlinjiga eller tillnärmesevis rätlinjiga förlopp.

Oftast räcker det med att man drar en rät linje från det tjällyftningen

börjar till den punkt där den avslutats. Häri ligger således en subjektiv

urskiljning dold i det annars helt på fysikaliska grunder vilande mätförfa-

randet. Det subjektiva inslaget är dock inte större, än att en bordsdator

lätt kan programmeras att göra samma urskiljning.

Upprepade frystest av ett och samma jordprov har med denna metod

givit en spridning i mätvärdet på lyfthastigheten som är fullt acceptabla

för den slutliga utvärderingen av jordartens tjällyftande egenskaper

(Stenberg, L. 1984, del 2).

3.2.6 frystestaysgegde_ Leprgducgrbaghgt

Vid bedömning av en provningsmetod är också dess reproducerbarhet av

väsentlig betydelse. Reproducerbarheten prövades genom frystest utför-

da på dels samma material med olika frysutrustningar, dels samma

provkro'pp med olika utrustningar.

Samtliga frystest utfördes med olika belastningar under frysningarna.

Genom att avsätta logaritmen för lyfthastigheten mot belastningstrycket

får man en med ökat belastningstryck i stort sett linjärt avtagande

funktion inom det betraktade tryckintervallet. Lutningen hos den räta

linje, som dras mellan punkterna, bestämmer det sk b-värdet och är den
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jordartsparameter som bestämmer tjällyftningsförloppets tryckkänslig-

het. Bestämningen av b-värdet hos en jordart bör således vara oberoende

av med vilken utrustning frystestet utförts.

Det visade sig emellertid, att b-värdet i några fall var beroende av med

vilken fryseffekt frystestet utförts. Skillnaden i b-värde för samma

jordart, frusen med olika utrustningar, var i ena fallet så pass stor, att

det hade påverkat resultatet av en beräknad tjällyftning i fält. I det

andra fallet sammanföll b-värdena. En analys av detvå jordarterna gav

vid handen, att tjällyftningsförloppet hos den första påverkades mer av

pålagd fryseffekt än den senare.

3.2.6.1 Åtgärd till förbättring av reproducerbarheten

För att råda bot på detta förhållande har apparaturen nu byggts om. I

stället för den tidigare inställningen av en temperaturskillnad över

plexiglasskivan och en tämligen otillförlitlig kalibrering för erhållande av

till temperaturdifferensen svarande värmeflöde har en värmeflödesgiva-

re ersatt plexiglasskivan. Vi kan idag således styra frysförloppet genom

direkt mätning av värmeflödet.

3.2.6.2 Andra åtgärder

Samtidigt som denna omkonstruktion utfördes, genomfördes ett flertal

smärre förbättringar för att eliminera antalet värmebryggor vid över-

gångar mellan olika material. Vidare har en annan tätningsprincip

använts. Den gamla konstruktionen medförde ofta vattenläckage mellan

fryscylindern och "frysplattan" (enligt figur 2). Dessutom uppstod ofta

svårigheter vid losstagandet och inpassningen av fryscylindern. Frysplat-

tan, som är ett precisionarbete, har anpassats efter en cylinder, men

olika leveranser av plaströr har visat, att ytterdiametern kan variera

avsevärt. Redan mindre än 1% avvikelse medförde att rören måste slipas

ned för att passa. Vattenkylarens till- och avlopp har förlängts, så att

eventuellt vattenläckage vid slangkopplingen ej når kylda delar av

utrustningen och därmed påverkar det för frysningen effektiva värmeflö-

det.

VTI MEDDELANDE 421
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4 VAL AV KRITERIA FÖR TJÄLLYFTNINGSBENÃGENHET

Uttrycket tjällyftningsbenägenhet används i det följande i betydelsen:

jordens förmåga att under tjälningen uppta vatten. För bestämning av

tjällyftningsbenägenhet måste samtidigt de för tjällyftningen styrande

variablerna beaktas. En av dessa variabler är värmeflöde från tjälzonen.

Äldre slag av frystest utfördes vid en konstant eller kontinuerligt

avtagande lufttemperatur på provets ena sida. Den andra sidan hölls

vanligtvis vid en konstant plustemperatur.

Frystest utförda på detta sätt kan endast tjäna till en klassificering av

jordarters inbördes relativa tjällyftningsbenägenhet, varför uppmätt lyft-

belopp blir det minst dåliga kriteriet. Nackdelen med ett sådant krite-

rium kommer att belysas med ett exempel.

Då man vid ett frystest har kontroll på värmeflödet, direkt eller indirekt

genom en pålagd fryseffekt, är det i fysikalisk mening mest korrekt att

relatera detta till uppmätt lyfthastighet.

Några erfarenheter från frystest med VTI frysutrustning angående val av

lämpligt kriterium presenteras nedan.

4.1 Tjällyftningsbeloppet som kriterium på tjällyftningsbenägen-

het

Man skulle kunna argumentera om varför man inte väljer att relatera

tjällyftningsbeIOppet till jordartens tjällyftningsbenägenhet. Det vore ju

betydligt enklare vad utvärderingen beträffar. Det är nu emellertid så,

att lyftbeloppet många gånger i stor utsträckning bestäms av tjällyft-

ningsförloppets tidslängd.

En jordart, som egentligen är föga tjällyftningsbenägen, kan strax innan

provet är helt genomfruset, börja en tjällyftning som är föga representa-

tiv för jordarten i sin helhet. Ett sådant förlopp ger alltså helt

missvisande resultat. Detta inträffar för dels material med mycket låg

värmeledningsförmåga, dels de mycket täta materialen med låga värden
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på permeabilitetskonstanten.

Ju mer permeabel jordarten är, desto mer vatten hinner transporteras

till tjälfronten. En mindre permeabel jordart kan vid en långsam frysning

uppvisa samma lyftbelopp per cm frusen jord, som en mer permeabel

jordart, så länge jämvikt råder mellan uttagen kristallisationsenergi och

tillförd mängd vatten. En långsam frysning kommer då att medföra

orimligt höga lyftbelopp. Dessa tjällyftningar uppträder, då provet är

nästan genomfruset och vattnets transportsträcka i provets ofrusna del

uppgår till en eller ett par cm. En sådan brist på generalitet, som

lyftbeloppet utgör som kriterium för tjällyftningsbenägenhet är oaccep-

tabel.

I ett diagram, figur 6, visas för den tidigare nämnda jordarten Sälen mo,

uppmätta lyftbelopp som funktion av belastningstrycket. Ganska snart

inser man av lyftbeloppens stora spridning i diagrammet, att ett sådant

underlag inte kan tjäna till annat än att påvisa lyftbeloppets avtagande

med belastningstrycket.
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4.2 Lyfthastigheten som kriterium för tjällyftningsbenägenheten

Svårigheten att överföra resultat från laboratoriefrysningar av enjordart

till ett väntat tjällyftningsförlopp i fält ligger bl a i svårigheten att

simulera fältförhållanden, utan att frystestet skall behöva pågå i en

vecka eller mer. Idén bakom den frysmetodik som utvecklats vid VTI

bygger i mycket på att man vid ett frystest på laboratorium, som bör ta

' högst 2 dygn, skall kunna få fram och överföra en eller flera för

jordarten karakteristiska tjällyftningsparametrar till fältförhållanden. En

sådan parameter har vi hittat, det s k b-värdet, som var ett uttryck för

jordartens känslighet för belastning under tjällyftningsprocessen. Av

tekniska skäl utförs frysningen starkt accelererad.

Det är emellertid ett känt faktum, att vissa jordarter även påverkas av

klimatförhållanden under tjällyftningsprocessen. Såväl noggrant uppfölj-

da fältstudier (Stenberg, L. 1979 och 1982) som laboratorieförsök har

kunnat verifiera detta. En inledningsvis mycket kall vinter ger i zonen

närmast under terrassytan en mindre tjällyftning än en inledningsvis mild

vinter. Frystest i laboratorium måste kunna avslöja en jordart som på

detta sätt är känslig för fryshastigheten.

Fryshastigheten, som är relaterad till bl a klimatparametern lufttempe-

ratur och som uttrycks genom köldmängdsbeloppet, är ett indirekt mått

på den per tidsenhet uttagna värmeenergin, värmeflödet. Värmeflödet,

på olika nivåer under vägytan och under olika tidsperioder påverkar

direkt den maximala lyfthastigheten. Dessa två är alltså i fysikalisk

mening direkt relaterade till varandra. Lyftbeloppet i sig påverkas i

alltför hög grad av olika jordartsfysikaliska egenskaper som nyss påpe-

kats. Lyfthastigheten uppmätt vid en laboratoriefrysning, omfattar redan

sådana jordartsegenekaper som värmledningsförmåga och permeabilitet.

Att lyfthastigheten är ett lämpligt kriterium för jordartens tjällyftande

egenskaper låter jag illustrera med figurerna 7 och 8. Ur dessa diagram

kan man utläsa lyftbeloppen vid olika belastningstryck och relativa

värmeflöden som funktion av lyfthastigheten.
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Figur 7 visar en starkt tjällyftningsbenägen jordart, mo Sälen, som har

frusits med två olika relativa värmeflöden, 320 respektive #50 W/mz.

Framför allt vid inställningen l+50 W/m2 framstår jordartens ökning i

tjällyftningsbelopp med lyfthastigheten, liksom lyftbeloppets avtagande

med belastningstrycket. Vid det lägre värmeflödet är spridningen i

lyftbeloppets storlek vid samma belastningstryck uppenbar, men att

lyftbeloppet är relaterat till lyfthastigheten kvarstår. Den stora varia-

tionen vid 320-inställningen beror på graden av islinsbildning i provet.

Att en bedömning av jordartens tjällyftande egenskaper under olika

belastningar blir mer tillförlitlig, då den relateras till lyfthastighet än

till lyftbeloppet i sig, visar sig även här.

I figur 8 visas en morän, mindretjällyftningsbenägen än mo-provet. Den

mindre tjällyftningsbenägenheten visar sig tydligast i de lägre lyftbelop-

pen vid samma lyfthastighet som mo-jordarten. Att vi fortfarande har

ett direkt relaterat samband mellan lyfthastighet och lyftbelopp vid ett

och samma inställt värmeflöde framgår även här. Samtidigt framträder

minskningen i lyftbelopp med ökat värmeflöde tydligare för denna

morän än för mo-jordarten.

Det har nu visats, att lyfthastigheten kan tjäna som kriterium för

jordartens tjällyftande egenskaper. Då lyfthastigheten är relaterad till

värmeflöde har vi också fått en möjlighet att på fysikalisk väg beräkna

tjällyftningsbelopp i fält. Vidare är variationen på uppmätta lyfthastig-

heter mindreän variationen i uppmätta lyftbelopp vid ett visst belast-

ningstryck och värmeflöde. Exempel härpå framgår av figur 8. Detta är

den grund VTI:s metod för frystest vilar på.
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5 FRYSHASTIGHETENS INVERKAN PÅ JORDARTERS TJÃL-

LYFTNINGSFÖRLOPP

Det påpekades tidigare, hur lyftbeloppet kunde påverkas av värmeflödet,

om jordarten var mer eller mindre permeabel. Likaså påpekades att

lyfthastigheten fysikaliskt sett var direkt beroende av värmeflödet.

Enligt VTI:s frystestmetod är alla prov lika stora. Det betyder, att den

sträcka vattnet transporteras genom provets ofrusna del avtar med 0-

isotermens framträngande genom provet. Då värmeflödet hålls konstant

fryser också en konstant mängd vatten per tidsenhet. Här förutsättes att

värmeinflödet är konstant. Är jordarten tät, kommer huvuddelen av

detta vatten att utgöras av porvatten, varför tiden för genomfrysning

blir kort. En sådan jordart påverkas föga av pålagd last och får därför ett

numeriskt lågt b-värde. Inverkan av fryshastighet eller värmeflöde får

alltså föga betydelse för lyfthastighetens lastberoende.

En mer öppen porstruktur betyder visserligen högre permeabilitet hos

jordarten men också, vilket med ökande porstorlek blir alltmer avgöran-

de, en ökad porradie. Den ökade porradien medför såväl större känslighet

för pålagd last som ökat värmeflöde. I bägge fallen avtar lyftbeloppet.

Lyfthastigheten kommer att öka med värmeflödet i början, men denna

ökning avtar snabbare, för att i en del fall t o m avta, med tilltagande

värmeflöde, vid frysning av jordarter med öppnare porstruktur. Den med

tilltagande porstorlek samtidigt ökande lastkänsligheten, medför att det

numeriska b-värdet kommer att öka. Lyfthastigheten avtar alltså snab-

bare med ökat belastningstryck, ju öppnare jordartens porstruktur är.

5.1 Frystest på laboratorium

 

En jordart, morän 94684, frystestades med avseende på såväl belast-

ningskänslighet som inverkan av ett större värmeflöde. Se tabell la-e,

bilaga 1. Lastberoendet visas i figur 9. Bestämning av b-värdet vid olika

relativa värmeflöden visar på ett med värmeflödet numeriskt ökande b-

värde. Genom att i diagram, figur 10, avsätta lyfthastigheten mot
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värmeflödet framkommer att vi får en med värmeflödet avtagande

ökning i lyfthastigheten. Medvetandet om detta förhållande blir inte

minst viktigt då vi har att utvärdera metodens reproducerbarhet. För att

kunna jämföra b-värdet från olika laboratorier för en och samma jordart,

är det således högst väsentligt att frystestet utförts med samma

värmeflöde.
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Figur 9. Lyfthastigheten som funktion av belastningstrycket vid olika
relativa värmeflöden.
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Figur 10. Lyfthastigheten vid olika belastningstryck som funktion av
det relativa värmeflödet vid testet.
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En liknande studie har utförts på morän 914685, med den skillnaden att

samtliga frysningar utförts med samma belastning. Resultatet visas i

tabell 2, bilaga 1 och'i' figur ll. Även här framkommer att lyfthastighe-

tens ökning med värmeflödet inte följer ett linjärt samband. Orsaken till

detta förlopp står att finna i när jämvikt ej längre råder mellan

värmeflöde och tillförd vattenvolym. Jämviktsförhållandet styrs bla av

jordartens porstruktur.

Att dra några slutsatser i förväg om huruvida en jordart under olika

belastningstryck är mer eller mindre känslig för värmeflödet är svårt. En

annan morän, Lövånger II, har frusits under likartade förhållanden. Det

framgår ur figur 12, att kurvans form vid de två belastningstrycken 7.3

och 17.6 kPa är näst intill lika och löper så gott som parallellt,

åtminstone inom intervallet 200-400 W/mz. Vid lägre värmeflöden kom-

mer en avvikelse härifrån. I ett fall som detta har det mindre betydelse

om provet frusits med olika värmeflöden, så länge vi inte understiger ca

150 W/mz. b-värdet blir nästan detsamma i bägge fallen, se figur 13.

Figur 14 visar sambandet för ett annat prov av morän från samma lokal,

Lövånger 1:3. Frystestet har utförts på VTI fast med en annan utrustning

än den första (Lövånger II-provet). Även här tycks det finnas ett

intervall, ca 200-350 W/mz, där jordartens lastberoende (b-värdet) inte

påverkas nämnvärt av värmeflödet. Figur 15 visar erhållna b-värden från

testet med Lövånger morän 1:3.

På samma sätt har den vid studium av reproducerbarheten använda

jordarten, Falun morän, studerats (Stenberg, L. 1984). I figur 16 visas

lyfthastigheten vid olika värmeflöden som funktion av belastnings-

trycket. De framtagna b-värdena sammanfaller så gott som helt. Skillna-

den mellan dem påverkar inte 'beräknade lyftbelopp i fält. Avsättes

lyfthastigheten som funktion av värmeflödet i diagram erhålles figur 17.

Även här framkommer de nästan parallella kurvorna vid belastningarna

7.3 och 27.9 kPa inom det tämligen breda intervallet 250-450 W/mZ.

Denna jordart visade också god reproducerbarhet vid test utförda på VV-

lab Falun respektive VTI-lab (Stenberg, L. 1984).
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Figur 11. Lyfthastigheten som funktion av det relativa värmeflödet.
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Figur 12. Lyfthastigheten som funktion av relativa värmeflödet vid
olika belastningstryck.
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Figur 15. Lyfthastigheten som funktion av belastningstrycket vid olika
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Figur 16. Lyfthastigheten som funktion av belastningstrycket vid olika
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Figur 17. Lyfthastigheten som funktion av det relativa värmeflödet vid
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Den jordart som visade dålig reproducerbarhet för de två laboratoriernas

frystest var "mo Sälen". Det relativa värmeflöde som använts vid

frystest på VV-lab Falun var ca260 W/m2 och på VTI-lab utfördes testet

med dels 320 W/m2 dels med 450 W/mz. Det erhållna b-värdet gav, vid

beaktande av lyfthastighetens medelvärde, b: -3.6°lO'2 vid 450 W/m2

och b: -3.7-10'2 vid 320 W/mz. Detta resultat indikerar, att det förut-

satta linjära sambandet mellan den logaritmiska lyfthastigheten och

belastningstrycket är oberoende av värmeflödet inom intervallet 320-

1450 W/mz. Samma förhållande synes också gälla vid islinsbildning, dock

med den skillnaden att b-värdet här går mot 0. Det senare är en

fysikalisk självklarhet och får väl närmast visa, att provningsmetoden är

väl förankrad vid fysikaliska realiteter. VV-lab i Falun angav vid

260 W/m2 ett b-värde på »2.23-10"2 (se figur 18). Resultatet är något

svårtolkat, då erhållna b-värden uppenbarligen ej är knutna till värmeflö-

det. Det måste ligga dolt i själva tjällyftningsförloppet. I del 2 påpekades

att lyfthastigheten tilltog mot slutet av provets genomfrysning. Detta

*var en följd av tilltagande islinsbildning. Förhållandet blev tydligare vid

större belastningstryck. För att åskådliggöra detta visas lyfthastigheten,

som funktion av belastningstrycket under två olika faser av tjällyft-

ningsförloppet samt ett medelvärde för 'hela provet. Figur 19 visar

sambandet för den del av provet som saknar synliga massiva islinser. b-

värdet är här beräknat enligt standardmetod. Figur 20 visar resultatet

baserat på erhållna medelvärden och i figur 21 visas förhållanden vid

tilltagande synliga isliner. Vid jämförelse av dessa tre diagram med

varandra framgår att b-värdet för applicerade värmeflöden ökar med

graden av islinsbildning. Observera att b-värdet är negativt, dvs det

numeriska värdet avtar med tilltagande islinsbildning.

Figur 19 visar det resultat som hade erhållits vid en utvärdering enligt en

sk "Standard-metod". Då i detta specifika fall denna metod ej var

tillämplig, provades med det erhållna medelvärdet. Genom att avsätta

resultaten från de två utvärderingsmetoderna erhålles diagram enligt

figur 22. Punkterna inom fältet faller innanför den tillåtna spridningen i

mätvärden, som inte påverkar beräknade lyftningar under fältförhållan-

den. Det tillåtna felet vid beräkning av tjällyftning i fält är ca 10%.
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Figur 18. Lyfthastigheten som funktion av belastningstrycket. Siffrorna
vid mätvärden anger antal frysningar som givit samma värde
på lyfthastigheten. Testet utfört av VV-lab, Falun.
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Figur 19. Lyfthastigheten beräknad på provdel utan synliga islinser;
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När det gäller mo-jordarten kan vi således anta, att det låga värmeflöde,

som använts vid frysningen på VV-lab Falun, medfört kraftig islinsbild-

ning vid både 7.3 och 17.6 kPa. Mängden tillfört vatten har troligen väl

balanserats av den uttagna värmeenergin. Det är även känt, att m0-

jordarterna kan utveckla mycket höga lyfttryck, varför belastnings-

trycket l7.6 kPa ej i nämnvärd utsträckning minskat lyfthastigheten. Vid

de större värmeflöden som tillämpats vid VTI-lab har denna jämvikt

uppstått i ett senare skede av provets genomfrysning och därmed inte

påverkat medelvärdet på lyfthastigheten i samma utsträckning som blir

fallet vid ett lägre värmeflöde.

Vi har med denna mo-jordart stött på ett prov, som får illustrera tidigare

nämnda förhållanden med jordarter, vars porstruktur är sådan, att deras

tjällyftningsbelopp per cm frusen jordpelare tilltar. Att prediktera

tjällyftningsbeloppen under olika förutsättningar kräver här större insat-

Ser än normalt, i det att ett större antal frysningar erfordras för att få

en bild av jordartens tjällyftningsegenskaper.

6 SLUTORD

Den provningsmetod för bestämning av jordarters tjällyftningsbenägen-

het, som framtagits vid VTI, har testats med avseende på provberedning,

apparaturens noggrannhet och driftsäkerhet, repeterbarhet och reprodu-

cerbarhet. Utförda omkonstruktioner och smärre förbättringsåtgärder av

apparaturen har lett fram till en idag jämförelsevis högkvalitativ pro-

dukt.

Det fall, där reproducerbarheten inte uppfyllde förväntningarna, visar på

att frystest med fördel kan utföras med relativt sett höga värmeflöden.

Detta inte bara förbättrar reproducerbarheten utan förkortar även

testets tidslängd.

Vad metoden beträffar återstår endast utvärdering av det test som

utförts i fält under åren 1982-84 avseende metodens validitet (Stenberg,

L., 1984). Preliminära beräkningar antyder, att metoden bör testas med

några typfall, men en implementering kan göras samtidigt.
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Att en korrelation föreligger mellan de "tjällyftningsparametrar", som

kan erhållas vid frystest med VTI-utrustning och tjällyftning i fält, är

uppenbart, men hur denna korrelation ser ut är vi idag osäkra på.

Pågående utvärdering_ av valideringsförsök antyder dock, att vi är

mycket nära en lösning på denna fråga.

Redan nu kan det konstateras, att den utvecklade apparaturen och

metoden för klassificering av jordarters tjällyftningsbenägenhet, inter-

nationellt sett, är av mycket hög kvalitet.
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Bilaga 1
Sid 1(3)

Tabell 1a: Frystest, morän 94684 Ser. II a fi = 300, 450 W/mz.

    

Datum P P H0 'tf A H/Ath A Htot Anm.
g/cm2 kPa mm 3 . mm/s mm

790625 47.9 4.7 - - 3.5.10-4 15.0 fb 5 0 kg (5 dy)
790716 47.9 4.7 - islins 3.6010-4 22.3 fb 5 0 kg (4 dy)
790619 74.2 7.3 - 446103 2810-11 11.8 fb 7 5 kg (28 dy)
790627 74.2 7.3 - 43.2-103 3.1.10-4 12.2 fb 7 5 kg (1 dy)
790711 74.2 7.3 - 59.4.103 3.0-10-4 15.8 fb 6 0 kg (15 dy)
790724 100.5 9.8 - 42.1-103 2.2-10-4 7.8 fb 10 0 kg (7 dy)
790817 127.0 12.4 - 623403 1510-11 7.0 fb 7 5 kg (23 dy)

Tabell 1b: Frystest, morän 94684 Ser. II b.

Datum P P Ho tf A H/Ath A Htot Anm.
g/cm2 kPa mm 5 mm/s mm

 

790913 74.2 7.3 97 544103 2.6-10-4 13.5 fb 10 kg 1 dy
- f1=600 550 W/m2

790919 74.2 7.3 96 69.1-103 2.3.10-4 15.7 fb 7.5 kg5dy
fi=600 550 W/m2

791016 74.2 7.3 91 83.5-103 1.2-10-4 14.0 fb 15 kg4dy
fi=200 195 W/nn2

791023 74.2 7.3 94 1523103 1510-41 21.0 fb 15 kg6dy
fi=200 195 111//m2

791114 74.2 7.3 94 35.3-103 3.6010-4 12.6 fb5kg1dy
fi=500 465 11//m2

 

Tabell 1c: Frystest, morän 94684 Ser. 111 a fi = 300, 280 W/mZ.

  

Datum P P - H0 'tf A H/A th A Htot Anm.
g/cm2 kPa mm 3 mm/s mm

790924 100.5 9.8 97 39.6°103 1.3-10-4 4.4 fb 12.5 kg (4 dy)
791003 100.5 9.8 96 67.7-103 1.6-10-4 10.0 fb 8.5 kg (7 dy)
791108 100.5 9.8 94 540103 1.9-10-4 10.1 fb 10.0 kg (1 dy)
791113 100.5 9.8 94 612103 1.8.10-4 10.0 fb 10.0 kg (4 dy)
790911 127.0 12.4 97 554103 1.07.10-4 4.2 fb 12.5 kg (20 dy)
791030 127.0 12.4 94 50.4.103 1.5-10-4 6.5 fb 15.5 kg (5 dy)
791009 180.0 17.6 96 . 52.6.103 0.93.10-4 4.8 fb 8.0 kg (5 dy)
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Bilaga 1
Sid 2(3)

Tabell 1a: Ser. III b fi = 200, 195 W/m2.

 

Datum P P HO tf AH/Ath AHtot Anm.
g/cm2 kPa mm 5 mm/s mm

 

791105 127.0 12.4 95 90.4.103 1.1-10-4 9.0 fb10.0kg(5dy)

 

Tabell le: Lyfthastighetens standardavvikelse, morän 94684.

  

I P AH/A'c-lO-4 mm/s Anm
W/m2 kPa max min medel 5 5x

280 9.8 1.9 1.3 1 65 0.23 0.11 4 st
450 7.3 3.1 2.8 2 97 0.12 0.072 3 st
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Sid 3(3)

Tabell 2a: Frystest, mor-än, Hällekis 94685, F0.utr. stämpel vikt = 209lg.

     

Datum P P Ho 'tf A H/Ath A Htot I Anm.
g/cm2 kPa mm 5 mm/s mm

801107 74.2 7.3 90 99.103 1.0.10-4 28.4 50 f.b5kg (2 dy)

801205 74.2 7.3 90 211-103 0.5.1041 24.6 50 (4 dy)

801219 74.2 7.3 90 282-103 0810-41 24.5 50 . (9 dy)

801121 74.2 7.3 90 103.103 1.6.10-4 15.5 75 (4 dy)

801128 74.2 7.3 90 79-103 1.5.10-4 20.8 75 (4 dy)

801006 74.2 7.3 94 84-103 1.9.10-4 41.6 100 (2 dy)

801030 74.2 7.3 94 78-103 2.4-10-4 22.0 100 (1 dy)

801114 74.2 7.3 90 67-103 3210-11 17.3 100 (3 dy)

800923 74.2 7.3 98 hl 27-103 hl 3.9-10-4 21.1 200 (3 dy)

hz 4.8.10-4

800929 74.2 7.3 94 39.103 6.3010-4 19.4 250 (2 dy)

801016 74.2 7.3 94 35.103 4.6-10'4 15.3 250 (1 dy)

801028 74.2 7.3 94 34-103 4.6010'4 15.0 250 > (8 dy)

810121 74.2 7.3 90 57.103 3.0.10-4 ' 15.0 250 _ (1 dy)

800925 74.2 7.3 95 8-103 5.3-10-4 12.8 300 (2 dy)

801013 74.2 7.3 94 36-103 4.3-10-4 12.5 300 (3 dy)

801105 74.2 7.3 90 160103 5.3-10-4 .0 350 (2 dy)

810119 74.2 7.3 90 12.103 5.6-10-4 .4 350 (3 dy)

Tabell 2b: Lyfthastighetens standardavvikelse, morän 94685.

P AH/At-IO'l* mm/s Anm
kPa max min medel S SX

1= 50 7.3 1.0 1 0.5 0.8 0.20 0.12 3 st

1:100 7.3 3.2 1.9 2.5 0.53 0.31 3 st

1:250 7.3 6.3 3.0 4.6 1.2 0.58 4 st
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