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DYNAMISK TRIAXIALPROVNING AV ÖVERBYGGNADS- OCH UNDERGRUNDSMATERIAL AV
FRIKTIONSTYP- val av utrustning.
P. Höbeda

1.1nlgdning;

Enligt Vägverkets huvudrapport angáende satsningsomrádet Bärighet och

Beläggning (Magnusson mfl 1988) behöver man ta fram metoder att mäta

materialegenskaper som E-modul, utmattnings- och tjälegenskaper. Den metod

som främst blir aktuell i samband med obundna material är dynamisk tri-

axialprovning (sk "resilient modulus test"), som till skillnad från de

hittills vid VTI använda SEB- och CBR-metoderna, möjliggör en acceptabel

simulering av trafikbelastningen vid kontrollerat spänningstillstånd.

Inverkan av materialfaktorer (gradering, kornform, petrografisk samman-

sättning mm) och klimatfaktorer (vattenkvot, frysning, höga temperaturer-

vid asfaltbundna material mm) kan studeras enligt denna provningsmetod.

Dynamisk triaxialprovning av vägmaterial har blivit vanlig utomlands och

nästan utvecklats till en hel vetenskap för sig. En tidigare, mer principi-

ell litteraturstudie, som även översiktligt behandlar andra provnings-

metoder, har presenterats i VTI Notat V36. Förutom E-modul och Poissons

tal, avsedda för för analytisk överbyggnadsdimensionering, kan också den

permanenta deformationen bestämmas med hjälp av en sådan utrustning. Denna

kan även användas för studier av förbättring av dåliga material genom

modifiering och stabilisering mm.

Som exempel på en undersökning kan ges australiensiska försök med bärlager-

grus utförda vid optimal vattenkvot (kinder 1988). Enligt figur 1a är

ökningen av den permanenta deformationen stark efter ett visst antal

belastningscykler, utförda vid ett konstant sidospänning på 0,07 MPa, när

ett tröskelvärde för vertikalspänning på ca 0,4 MPa överskridits. Dessutom

ökar deformationen enligt figur 1b med antalet belastningscykler (vid 0,5

och 0,07 MPa vertikal- resp sidospänning). Modulvärdet sjunker med antalet



belastningar, tydligen beroende på att materialet "utmattas". Det är dock

inte känt i vilken grad det undersökta stenmaterialet (basalt) varit

vittrat och därmed särskilt nedbrytningsbenäget. Marginella stenmaterial är

annars vanliga i Australien. Culley (1974) har i Sakatchevan undersökt

dåligt graderat, sandigt stenmaterial, tillsatt låga halter (0,5-3%)

asfaltemulsion, och funnit att sådana halter inte ger tillräckliga för-

bättringar av materialegenskaperna.

VTI har nyligen skaffat sig utrustning för undersökning av ostörda prov av

finkorniga undergrundsmaterial enligt dynamisk triaxialprovning. Behov

finns att också undersöka undergrundsmaterial av friktionstyp och över-

byggnadsmaterial. Då måste man dock packa provet på ett så realistiskt sätt

som möjligt och även ha en metod att trä på ett gummimembran på den färdiga

provkroppen som har dålig eller ingen sammanhållning alls.

Ett huvudproblem i överbyggnadssammanhang är att material, som har hög

max. stenstorlek, inte utan vidare kan provas i utrustningar av "normala"

dimensioner (VTI:s nuvarande apparat tar således prov med max. 100mm

diameter). Större utrustningar blir dock mycket dyrbara (miljonbelopp) och

svårhanterliga pga de mycket stora och tunga proven som också måste packas

på ett realistiskt sätt.

Försök har påbörjats att utreda hur en lämplig utrustning för dynamisk

triaxialprovning ska se ut och vilka möjligheter VTI har att även prova

grovkornigare material än fn möjligt och detta utan alltför stora nyinves-

teringar. Både utrustning och försöksutförand är ganska komplicerade samt

det är därmed inte fråga om något rutinförsök. Rekommendationer har givits

av TRB (1975) och AASHTO T 274, som behandlar testning av undergrunds-

material, grundar sig huvudsakligen på denna. Någon norm för provning av

överbyggnadsmaterial vid upprepad belastning föreligger inte. Däremot finns
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det en metod för statisk provning av skjuvhállfastheten bla hos bärlager-

grus med hjälp av triaxialutrustning (ASTM D 3397).

2.Allmänt om utrustningar.

Många olika typer av utrustningar har utvecklats i olika länder under de

tre senaste årtiondena. Man har använt sig av mekaniska, tryckluftsdrivna

och servohydrauliska system för att anbringa vertikal- och sidokrafter på

den gummimembrantäckta provkroppen som sitter fastsatt i en speciell

tryckkammare. (VTI har satsat på ett servohydrauliskt system, byggt av

MTS). Sidospänningen ästadskoms genom luft-, vatten- eller oljetryck. Ofta

kan man inte använda sig av vatten, beroende på störningar av elektriska

mätsystem, medan silikonolja exempelvis är elektriskt inert (Boyce och

Brown 1976). TRB (1975) anger inte närmare vilket system som bör användas

för utrustningen enligt figur 2. Akoto mfl (1987) sammanfattar för- och

nackdelar hos de olika systemen enligt nedanstående tabell:

4_

 

TESTING SYSTEM ÄDVANTAGE AND DISADVANTAGE REFERENCE

 

l. Mechanical A relatively reliable system. Some problem

with the design, balance and operation of

the system. Can apply deSired load pulse

shapes by adjusting

Grainer and Lister

(1962); Larew and

Leonards (1962);
Caffman et al (1964)

 

2. Pneumatic Relatively simple, cheap and reliable testing

system. Easy to design and repair. Hill

reqUire periodic replacement of valves and

cylinder. Practical load limit of about

3,000-S,OOO lbs. Hard to apply an exact
pulse shape. Can be bUilt in the Laboratory,

Seed and Feed (1959)

Seed et al (l962),(1967)

Hicks and Honismith

(1971)

Barksdale (1972)

 

3. Hydraulic Servo

System

(Closed loop

control)

Can have a fast response, high load capaCity

and capability to apply any pulse shape to

specimens. Disadvantages are its high

initial and maintenance cost, and complex

electronics. Some systems are very hard to

balance and keep in proper Operating condit-

ions. Hay bepurchased from manufacturers.

Kallas & Riley (1967)

Cullir:-ord et al.(l972)

Chaddock (1973)
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Även Barksdale och Hicks (1973) beskriver möjligheterna hos de olika

systemen. Mekaniskt verkande system är inte kommersiellt tillgängliga samt

har mer eller mindre övergivits. De tryckluftsdrivna svstemenverkar vara

vanligast, beroende på mindre kostnader vid inköp och underhåll än för de

servohydrauliska systemen. De senare erbjuder dock betydligt bättre simule-

ringsmöjligheter och har ett större belastningsomráde. Tryckluftsdrivna

utrustningar möjliggör en maximal frekvens på mellan 5 och 8 Hz, medan med

servohydrauliskt system motsvarande värden är 25 till 100 Hz. Extremt höga

frekvenser är dock inte aktuella i ammanhanget. Olika pulstyper kan också

lätt åstadkommas med sistnämnda system.

Barksdale och Hicks (1973) menar att de tryckluftsdrivna systemen är till-

fyllest för de flesta laoratoriers behov, de servohydrauliska sägs tendera

att bli komplicerade "elektroniska monster". Akoto mfl (1987) beskriver en

utrustning som drivs av tryckluft och som sägs kunna byggas upp av ett

laboratorium med tämligen smá resurser. Provdiametern är dock endast 51mm,

vilket innebär att endast mycket finkorniga undergrundsmaterial kan provas.

Franska väglaboratoriet har också satsat på ett tryckluftsdrivet system för

provdiametern 160mm (figur 3). Provkropparna tillverkas med hjälp av en

vibrerande packningsutrustning, vibrocompresseur , en apparat som VTI

tidigare införskaffat, främst för tillverkning av provkroppar av material,

stabiliserade med hydrauliska bindemedel.

Om stora prov ska undersökas är det nödvändigt att använda sig av ett avan-

cerat servohydrauliskt system för att få en tillräckligt hög vertikalkraft

eftersom vid tryckluftsdrivna system den maximala belastningen är begränsad

till 1,5-2,5 ton. Vid Tekniska Högskolan i Delft använder man sig således

av ett tryckluftsdrivet system för provkroppar med 150mm diameter, däremot

ett servohydrauliskt för större provkroppar med 400mm diameter. Den senare

utrustningen är dock speciell genom att man anbringar sidotrycket på prov-
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kroppen genom att suga vakuum inne i denna, jfr figur 4a (Sweere mfl 1987,

jfr också reserapport från maj 1987, redovisat i VTI Notat V40). På så sätt

bortfaller behovet av en speciell tryckkammare, men nackdelen är att sido-

trycket inte kan överstiga 1 atm och prov med hög vattenkvot inte kan

undersökas.

Normalt håller man sidotrycket konstant vid triaxialförsök, men försök med

variabelt sidotryck har även utvecklats. Enligt Allen och Thompson (1974)

blir ett sådant försök mest realistiskt när det gäller simulering av

trafik, men skillnaden i E-modul till ett konventionellt försök är inte så

stor att denna komplikation behöver tillgripas. Alltför höga värden på

Poissons tal erhålls visserligen vid provning vid ett konstant sidotryck,

men detta har inte så stora konsekvenser vid analytisk dimensionering. Även

Barksdale och Hicks (1973) anser ett försök, utförda vid en konstant sido-

spänning är tillfyllest.

Utrustningar, som arbetar med växlande skjuvspänning (dvs där vertikal- och

sidospänning bildar växelvis den högsta spänningen), har dock konstruerats

för att bättre efterlikna trafikbelastningen, bla vid Ruhruniversität i

Bochum, (Jessberger 1979, se också VTI Notat V40). Försöken blir dock mer

komplicerade och resultaten enligt vissa forskare (Schwab 1986) inte nöd-

vändigtvis mer relevanta. Han menar att den elastiska deformationen inte

skiljer sig mycket åt vid de två försöksvarianterna, medan den permanenta

deformationen kan underskattas vid växlande skjuvspänning.

3.Provkroppsstorlgk och inverkan av slankhetstal.

Som redan påpekats är huvudproblemet är att kunna undersöka prov med

tillräcklig stor max. stenstorlek. Enligt TRB (1975) bör således prov-

kroppsdiametern vara minst 4-5 ggr den maximala stenstorleken i provet.



Enligt vissa forskare (jfr Knutson mfl 1977) bör dock detta förhållandetal

vara närmare 20 om provet till mer än 50% består av grovt material. I

praktiken innebär detta i så fall att endast tämligen välgraderade material

kan provas och inte t ex makadam. Trots detta har man utfört provning av

järnvägsballast vid små förhållandetal (Jfr Knutson 1977, Hettler 1987).

I många fall har man nedmodellerat materialen för att även kunna prova

överbyggnadsmaterial i små utrustningar. Ett exemplel är försök, gjorda i

Nottingham, där man skalenligt minskat ned ett bärlagergergrus med korn-

storleksfördelningen 0-30mm till O-lOmm för att kunna prova i en

litenutrustning som tar provkroppar med endast 75mm diameter (Thom och

Brown 1987). Schwab (1986) har också använt sig av provmaterial 0-8mm i en

liten triaxialutrustning.

I vissa laboratorier har man byggt upp triaxialutrustningar med mycket

stora dimensioner för att i samband med överbyggnadsmaterial kunna prova

hela kornstorleksfördelningen. Vid de tekniska högskolorna i Bochum och

Delft kan man exempelvis undersöka provkroppar med 300 resp 400mm prov-

kroppsdiameter (figurer 4a och b, Jfr också VTI Notat V40). Franska

väglaboratoriet har tidigare presenterat en utrustning för statiska försök

med prov som har 300mm diameter, men några resultat från denna apparat är

inte kända (Charles 1969). Hettler (1987) har utvecklat en utrustning för

provning av järnvägsballast (kornstorlek. upp till 65mm) med en diameter på

hela 680mm men en höjd på endast 450mm (jfr nedan).

Beroende på svårigheterna att framställa och undersöka stora provkroppar

försöker man i laboratorier, som redan byggt upp sådana stora utrustningar,

i regel att ersätta dessa med mer lätthanterliga försök. Detta är ingen

lätt uppgift; en viss korrelation finns exempelvis med resultaten från CBR-

försök, men spridningen är stor (Thornton och Elliot 1986). I Delft (Sweere



mfl 1987) har man konstaterat ett ganska bra samband mellan E-moduler vid

ett dynamisk provning i apparat som tar prov med diametern 400mm och ett

statiskt triaxialförsök (provkroppsdiameter 150mm). Ett statiskt försök

anses dock mindre lämpligt av andra forskare (Barksdale 1971). Sweere mfl

(1987) har också funnit att om sand provas vid dynamiskt triaxialförsök i

utrustningar med provkroppsdiametrar på 150 och 400mm så får man identiska

resultat; vid material 0-40mm ger dock den större utrustningen ett lägre

modulvärde. Donaghe mfl (1985) har Jämfört resultaten med olika provdia-

metrar vid ett statiskt triaxialförsök, och funnit att ett 0-20mm material

givit nästan identiska skjuvhållfastheter vid diametrar på 150 och 200mm

hos provkropparna, medan provdiameter 80mm givit högre hållfasthet.

Vid provning av bärlagergrus har man vanligen använt sig av provkroppar med

diametrar på ca 150-200mm. Dylika apparater har exempelvis använts vid

undersökningar gjorda i USA av Haas (1968), Hicks (1970), Dunlap (1970),

Barksdale 1972, Allen och Thompson (1974). Cole mfl (1985) presenterar en

mindre och en större triaxialcell med diametrar hos provkroppen på 51.resp

152mm, den senare utrustningen avsedd för provning av grövre material som

bärlagergrus och morän. Utrustningarna är dock specialbyggda för provning

av frysta och upptinade prov (jfr även mom 7). Franska väglaboratorierna

har utvecklat en apparat för provning av bla bärlagergrus där man använder

sig av provkroppar med 160mm diameter (Paute och Martinez 1987). Kinder

(1988) nämner i korthet att man i Australien byggt upp femutrustningar i

olika laboratorier, det framgår dock inte i vilken man man standardiserat

utrustningarna. Provkroppar med diametern 200mm, med smärre modifiering

också 230mm, kan testas. Toan (1975) och Santhirasekaran (1985) har i Nya

Zealand utnyttjat en utrustning som tar provdiametern 250mm (jfr figur 5).

Knutsson mfl (1977) har använt sig av en provkroppar med 203mm diameter vid

provning av järnvägsballast med övre stenstorlek upp till 50mm.



Vanligen använder man sig av provkroppar med slankhetstal 2,0 vid triaxial-

försök för att undvika störningar av de skjuvspänningar som uppkommer i

provet närmast tryckplattorna. Man kan också minska på friktionen mellan

provets ändytor och tryckplattor och vikten av detta har påpekats av Kinder

(1987). Hettler (1987) presenterar en ovanlig utrustning med mycket lågt

slankhetstal (ca 0,6) hos provet (Jfr figur 4b). Höjdmättet har reducerats

starkt för att minska på provets vikt (provkroppens_diameter är 680mm) och

få ett högre förhållandetal för provdiam./max. stenstorlek. En annan orsak

är att man vill undvika att provet buktar ut vid belastningen genom sk

"barreling", något som anses förvanska resultatet. Vilken inverkan denna

faktor har i förhållande till de störande skjuvspänningar, som i stället

uppkommer från tryckplattorna, är inte lätt att säga. Denna effekt mot-

verkades också vid Hettlers försök genom att smörja tryckpressens plattor

med silikonfett och sedan lägga ett tunt gummimembran mellan tryckpressens

och provkroppens ändytor (jfr även Berre 1988). Troligen är barreling

typisk vid material som har låg E-modul och som samtidigt utsätts för stor

skjuvpákänning. Vid mätning av Poissons tal är det särskilt viktigt att

smörjningen mellan provets ändytor och tryckplattor är god för att ojämna

deformationer inte ska uppstå (Barksdale och Hicks 1973).

Inverkan av slankhetstal är likartad såväl vid triaxialförsök somenaxiell

tryckhállfasthetsprovning, den senare tillämpad exempelvis vid provning av

cementstabiliserade material. God smörjning eller gummimellanlägg (som

används vid provning av cementstabiliserade material enligt Vägverkets

metod) kan mer eller mindre eliminera*de alltför höga hållfasthetsvärdena

hos provkroppar med låga slankhetstal ((2,0).



4.Framställning av provkroppen.

Packningen av provkroppen kan ske på flera sätt, t. ex. genom instampning,

statisk tryckning, knádning (i sk "kneading compactor") eller vibrering.

Enligt TRB (1975) lämpar sig förstnämnda två packningssätt för kohesions-

jordarter, den sistnämnda däremot för friktionsmaterial. Lämplig utrustning

framgår av figur 6. Provet vibreras i tunna lagerpå 2,5-4cm. Enligt ASTM D

3397 (statisk triaxialprovning) packas bärlagergruset genom instampning.

Franska väglaboratoriet använder sig av enspeciell vibrerande packning

("vibrocompresseur ) för att framställa provkroppar med diametern 160mm och

höjden 320mm (jfr figur 7). Provet vibreras som en enda enhet och inte i

lager som vid andra packningsförfaranden. På så sätt får man fram homogena

provkroppar utan den skiktning som alltid uppkommar vid lagervis packning.

' Barksdale (1972) har använt sig av instampning, följd av statisk tryck-

påkänning för att få fram provkroppar med jämna ändytor.

En utrustning, framtagen för skjuvande, gyratorisk packning av ostabili-

serat material till provkroppar med diam 150mm och höjd ca 300mm presen-

teras av Milberger och Dunlap (1966), jfr figur 8. Sådan skjuvande päkän-

ning anses ge mera realistiska resultat än instampning. En annan typ av

utrustning för knädande packning ( kneading compactor") för framställning

av provkroppar med diametern 250mm presenteras av van Toan (1975). Vibre-

ring sägs vara mindre lämplig eftersom vissa material inte låter sig packas

till samtliga kombinationer av vattenkvot och torr skrymdensitet. Vid

vattenmättnadsgrader större än 80% bör således knádande packning användas.

Vid provningen mäste provkroppen vara omsluten av ett tätt gummimembran.

Det enklaste sättet att få på detta verkar vara att frysa ned det fuktiga

materialet så att gummimembranet kan träs på (Emery 1982). Ev. kan man dock

få strukturomvandlingar i finkornhaltiga material och omfördelningar av

vattenkvot vid frysning, jfr även mom 7. Man kan också fästa membranet inne



_.10_

i packningscylindern varvid vakuum anbringas för att få gummit att häfte

sig fast utan att skrynklas (jfr figur 6). Sedan sätter man in den delbara

packningscylindern i triaxialapparaten och anbringar ett vakuum på 3,5-7

kPa inne i provet för att detta inte ska kollapsa. Packningscylinderns

väggar tas bort och ev hål i gummimembranet lagas eller en ny membran träs

på. Monalvo mfl (1984) ger en ganska utförlig beskrivning av ett sådant

provningsförfarande. Rao och Pandey (1986) använder sig av en bomullsduk

innanför gummimembranet för att skydda det senare.

Det kan vara nödvändigt att limma fast mätdubbar inne i gummimembranet före

ifyllningen av prov för att få pålitliga mätpunkter (jfr mom 5).

5.Mätning av spänningar och dgformationer.

Många olika system har använts med varierande framgång. Spänningar och

deformationer hos provkroppen bör mätas samtidigt (TRB 1975). Om provet har

en E-modul överstigande 100MPa bör speciella töjningsmätare sättas fast på

provkroppen i dess mittzon för att få bort störande inverkan av ändeffekter

och deformationer hos belastningsanordningen, speciellt vid de små deforma-

tioner som det är fråga om vid dynamiska försök. (jfr figur 2, 3, 4a, 5

samt 10 och 11). Annars riskerar man att mäta upp alltför låga E-moduler.

Enligt australiensisk erfarenhet bör vertikalspänningen mätas upp med hjälp

av en tryckgivare inne i provkroppen och inte på provets övre ändyta (som i

figur 2) för att undvika störningar från belastningsanordningen. Toan

(1975) mäter således trycket mot bottenplattan med hjälp av en tryckcell.

Poissons tal, använd vid analytisk dimensionering, kan räknas fram med

kännedom av de vertikala och horisontella töjningarna hos provkroppen, men

inverkan av detta tal är så ringa att man i regel kan nöja sig med redan



_.11_

framtagna, tabellerade standardvärden (TRE 1975). Dessutom kan otillför-

litliga värden erhållas vid obundna material.

På provet fastlimmade trådtöjningsgivare är inte användbara vid så stora

deformationer det är fråga om hos ostabiliserade material; dessutom kan

styvhetsskillnaderna hos provmaterial och lim starkt förvanska resultatet

(Akoto mfl 1987). För mätning av både vertikala (axiella) och horisontella

(radiella) deformationer använder man därför i regel LVDT-system ("linear

variable differential transformers"). Givarna kan anbringas på provkroppen

med hjälp av fjäderbelastning, ett system som rekommenderas av TRB (1975),

jfr figur 10. Ett par används för mätning avaertikal" och ett annat för

horisontaltöjningar samt de elektiska signalerna från paren slås ihop till

medelvärden. System, använt av van Toan (1975) och Santhrasekaran (1985)

presenteras i figur 11.

Enligt Boyce och Brown (1976) samt Paute och Lefort (1987) kan dock

fjäderbelastade LVDT-givare rubbas på provytan under försökets gång och

dessutom påverkar fjädertrycket töjningens storleksordning genom att öka på

sidospänningen. Därför limmar man fast mätdubbarna i förväg inne i gummi-

membranet så att dessa sitter kvar vid packningen och under senare belast-

ningsförsök (figur 12a). Varje dubb kan således betraktas som en artifi-

ciell sten i provet och figur 12b ger en detaljbild. Mätnoggranheten med

denna system anges till 5 mikrostrain elastisk töjning och en permanent

deformation på 10% är möjlig att mäta upp. Detaljer av anordningar för att

mäta vertikal- och horisontaltöjningar ges i figurer 13 och 14.

Av Boyce och Brown (1976) specialutvecklat lättviktssystem för mätning av

horisontell deformation framgår av figur 15a. Akoto mfl (1987) har till-

verkat ett eget system, eftersom man ansett LVDT-systemen vara alltför
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tunga för de använda små proven medendast 51mm diameter och dessutom

dyrbara (figur 15b).

Barksdale och Hicks (1973) beskriver en sk laterell deflektometer som

består av tre tunna metallband, sammanfogade till en ring med hjälp av

töjningsgivare. Anordningen pressas mot provet i dess mittzon.

Ett kontaktlöst system, benämnd multi-VIT ("variable impendance

transducers"), presenteras av Cole mfl (1985, 1986) för mätning av

horisontell töjning, se figur 16a. Signalerna från tre mätpunkter slås

samman till ett enda mätresultat. Aluminiumfolien, använd för detektering

av provytas läge, är fastsatt mellan två gummimembraner.

Optisk mätning av vertikala deformationer har också gjorts med hjälp av

fastmonterade signaler (Allen och Thompson 1974, Knutson mfl 1977). I det

senare fallet har dessutom en kontroll gjorts med LVDT-system, monterat på

utrustningen samt även permanent deformation mätts upp med hjälp av detta.

Moore mfl (1970) har låtit konstruera en speciell, fyrkantig tryckcell för

att undvika störningar vid de optiska deformationsmätningarna.

 

6. Använda spänningar. lastcvkler mm.

Enligt TRB (1975) kan verkan av en hjulöverfart på material inne i väg-

kroppen bäst efterliknas genom en halvsinusformad puls, men även pulser

med sinus- eller triangulär form kan användas. Cole mfl (1986) har använt

sig av MTS-utrustning- för jämförande studier med resultaten från provytor-

och därvid simulerat de pulsformer som erhållits vid mätningar såväl med

fallvikt som vid upprepad plattbelastning. Eftersom obundna materials E-

modul är spänningsberoende måste också laboratorieförsöket göras vid

varierande spänningar för en riktig materialbeskrivning. TRB (1975)
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rekommenderar således sidospänningar på 7, 21, 35, 52, 69, 103 och 138 kPa

och fem deviatorspänningar utgörande multipler (1,2,3,4 och 5 gånger) av

sidospänningen, men en anpassning måste ske till verkliga förhållanden. Vid

analyisk vägdimensionering väljs den E-modul som motsvarar spänningstill-

ståndet i vägen. Inverkan av belastningstid är liten, jfr Knutson (1977).

Rao och Pandey (1986) har jämfört pulstider på 0,15 och 20 sekunder utan

att finna några skillnader. Bärlagergruset var torrt vid försöket. TRB

(1975) ger ett diagram för bedömning av denna effekt i samband med under-

grundsmaterial. Pulstiden beror inte bara på fordonshastighet utan också på

djupet under vägytan.

Olika uppfattning råder angående antalet nödvändiga belastningscykler för-

ett "riktigt" modulvärde. Enligt Hicks (1970) får man således fram samma

modul såväl efter 50-100 som 25000 belastningar. De i figur 1 återgivna

resultaten (Kinder mfl 1988) visar dock att modulvärdet i detta fall

sjunker med antalet belastningscykler eftersom materialet utmattas."

7. Undersökning av klimatfaktorer mm.

Enligt litteraturen utför man som regel försöken vid ca optimal vattenkvot

och därmed låga vattenmättnadsgrader. Obundna material "svikta" dock vid

höga vattenmättnadsgrader, speciellt under tjällossningen och sådan klimat-

inverkan får därför inte glömmas bort. ASTM D 3397 (statisk triaxialprov-

ning) innehåller två olika förfaranden, en snabbmetod efter ett dygns

vattenmättning och en referensmetod efter tio dygns lagring. TRB (1975)

beskriver vattenmättning med hjälp av vakuum. Man går dock inte in på

mätning av porvattentryck med motiveringen att det finns så många olika

metoder. I praktiken verkar det dock vara svårt att mäta uppkomna por-

vattentryck vid snabba belastningsförlopp beroende på utrustningarnas

tröghet och gjorda försök hardärför ofta misslyckats (Fufahl och Bergan
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1982, Santhirasekaran 1985). Thom och Brown (1987) har inte funnit något

positivt porvattentryck vid sina mätningar pá "bärlagargrus" 0-10mm. Denna

fråga kräver tydligen mer utredning eftersom effektivtrycket och därmed

också bärigheten nedsätts vid uppkomst av porvattentryck under trafik-

belastning.

Vattnets bindning i provmaterialet (negativt porvattentryck, sk pF-värde)

har även ibland specialstuderats vid tjälundersökningar, dräneringsstudier

mm. Cole mfl (1985) vid CRREL har således monterat en porös känselspets på

bottenplattan hos sin utrustning (figur 15b) för att kunna mäta vattnets

bindning under tjällossningsförlopp (samma material studerades även fält-

mässigt i provytor). Thom och Brown (1987) menar dock att direkta mätningar

av vattnets bindning är svåra att utföra vid försök med material av typ

bärlagergrus, beroende på de låga värdena som uppkommer och man gjorde

därför beräkningar med hjälp av effektivspänningsteorin. Använd kalksten

förfastades också genom naturlig cementering (utfällning av upplöst kalcit)

vid uttorkning.

Inverkan av tjällossningsbärighet på undergrundsmaterial har undersökts i

enstaka fall genom att utsätta provet för frystöcykler. Haas (1968) har

studerat den permanenta deformationen hos bärlagergrus, bla efter frysning

och upptining vid dränerande försöksförhállanden. Man kombinerade triaxial-

försöket med tjällyftningstudier. Pufahl och Bergan (1982) samt Cole mfl

(1985, 1986) har undersökt Jordmaterial i både fryst och upptinat till-

stånd. I det senare fallet har man tillverkat en losstagbar bottenplatta

för att kunna frysa eller konditionera provet i klimatrum. Man utförde

provningen vid bestämda pF-värden för att få en relation till fältför-

hållandena där upptiningsförloppet för samma material studerades. Youssef

(1985) har använt sig av nedkyld antifrysvätska för att anbringa sido-
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trycket vid ett statiskt triaxialförsök och är således oberoende av

frysrum.

Akoto mfl (1987) har utvecklat en apparat för undersökning av bla stabi-

liserade material vid förhöjda temperaturer. Man har anbringat en yttre

specialkammare för cirkulerande, uppvärmd vätska. Likartad utrustning har

även använts för undersökning av deformationsegenskaperna hos asfaltbetong

(Huschek 1985).

8. Rekommendationer.

Triaxialförsök, gjorda vid upprepad belastning, kräver en komplicerad och

svårhanterbar utrustning. En fortfarande hanterbar utrustning kan förslags-

vis ha en provdiameter som ligger mellan 150 till 200mm. Den maximala sten-

storleken i provet skulle då kunna vara upp till ca 32 resp 50mm. Vill man

undersöka provmaterial med upp till ca 80mm stenmax (som i BBÖ-överbygg-

nad), bör provkroppens diameter ökas till minst 300mm. Då blir dock proven

svárhanterliga, men en viss skalenlig nedmodellering av kornstorleks-

fördelningen kan vara en lösning.

Det förefaller för Vllzs del vara lämpligt att utgå från redan befintlig

packningsutrustning "vibrocompresseur", som tillverkar prov med diametern

160mm och höjden 320mm. (Med hjälp av denna apparat kan man även tillverka

provkroppar med 100mm diameter och 200mm höjd, dvs sådana som redan kan

användas i VTI:s fungerande utrustning). En begränsning hos detta pack-

ningsförfarande kan vara att proven är svåra att vibrera till höga vatten-

mättnadsgrader, även om en senare vattenmättning alltid kan ske. Själva

triaxialutrustningen bör byggas så flexibel att även större provdiametrar

kan undersökas om behov skulle framkomma i framtiden.
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Den större triaxialutrustningen bör byggas upp efter befintliga förebilder,

tex enligt fransk beskrivning, men vid användning av servohydrauliskt MTS-

system. Mätningar av de vertikala och horisontella deformationerna utförs

vanligen med LVDT-system, men mätningen bör ske mitt på provkroppen. Dess-

utom bör mätfixarna vara fastmonterade inne i provet.

I verkligheten torde den horisontella deformationen vara mindre intressant

att mäta upp, särskilt vid rutinmässiga försök, eftersom några exakta

värden på Poissons tal vanligen inte behövs vid analytisk dimensionering.

Proven bör kunna vattenmättas på ett kontrollerat sätt och möjligheter bör

även finnas - med tanke på framtida behov - att lätt få loss provkroppen

från utrustningen (tex enligt CRREL:s system?) för konditionering i

klimatrum under försökets gång.
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TESTING SYSTEM ADVANTAGE AND DISADVANTAGE REFERENCE

 

 

Mechanical A relatively reliable system. Some problem Grainer and Lister

with the design, balance and operation of (1962); Larew and

the system. Can apply deSired load pulse Leonards (1962):

shapes by adjusting Caffman et al (1964)

Pneumatic Relatively simple, cheap and reliable testing Seed and Feed (1959)

system. Easy to design and repair. Will

require periodic replacement of valves and

cylinder. Practical load limit of about

3,000-5,000 lbs. Hard to apply an exact
pulse shape. Can be bu11t in the Laboratcmy.

Seed et al (l962),(1967)

Hicks and Monismith

(1971)

Barksdale (1972)

 

Hydraulic Servo

System

(Closed loop
control)

Can have a fast response, high load capac1ty

and capability to apply any pulse shape to

specimens. Disadvantages are its high

initial and maintenance cost, and complex

electronics. Some systems are very hard to

balance and keep in proper Operating condit-

ions. May bepurchased from manufacturers.

Kallas g Riley (1967)

Cullirrlord et a1.(1972)

Chaddock (1973)

 




