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Referat:

I VTIs uppdrag, att ta fram en mekanistisk dimensioneringsmetod åt Vägverket, ingår att

bestämma deformationsegenskaperna hos bundna och obundna vägmaterial.

Denna rapport redovisar laboratorie- och fältprovningar på finkorniga terrassmaterial (lera och

silt). I laboratorium har utförts dynamiska treaxialförsök på ostörda prov, bestämning av CBR,

California Bearing Ratio (i flera fall på ostörda prov), samt kompletterande geologiska analyser. I

samband med provtagningen i fält har mätningar gjorts med statisk och dynamisk konpenetro-

meter, minifallvikt och vingborr. En del fallviktsmätningar på färdig vägyta har också gjorts.

Deformationer vid treaxialförsöken har analyserats och ekvationer för permanent deformation

och dynamisk E-modul har tagits fram. Medelmodulerna från treaxialprovningen stämmer bra

överens med de E-moduler som föreslås i VÄG 94. En jämförelse mellan treaxial- och fallvikts-

moduler ger blandade resultat. För ostörda provkroppar av varvig lera har ett samband mellan

treaxialmodul och CBR-värde tagits fram. Densitetens, kornstorleksfördelningens, vattenkvotens,

plasticitetsindexets och kapillaritetens inverkan på deformation och E-modul har studerats.

Resultaten från projektet kan användas på olika sätt. De framtagna E-modulerna kan stoppas

in i dimensioneringsprogram, antingen som en konstant medelmodul för ett visst lager eller som

en ekvation där hänsyn tas till spänningsberoendet. Man kan också sätta en övre gräns för den

färdiga vägytans permanenta deformation och via de givna ekvationerna få fram maximalt

tillåten belastning på terrassytan. Minsta erforderliga överbyggnadstjocklek bestäms sedan så att

denna belastning inte överskrids.
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Abstract:

The VTT's commission, which was to develop a mechanistic design method for the National

Road Administration, included determination of the deformation properties of bound and

unbound road materials.

This report describes laboratory andfield tests in fine-grained subgrade soils (clay and silt).

Dynamic triaxial tests have been performed on undisturbed samples in the laboratory, together

with determination of CBR, California Bearing Ratio (in several cases using undisturbed

samples) and complementary geological analyses. During sampling in the field, measurements

have been made with static and dynamic cone penetrometer, mini falling weight deflectometer

and vane apparatus. A number of falling weight deflectometer measurements on the finished road

surface have also been made.

Deformations in the triaxial tests have been analysed and equations for permanent

deformation and dynamic E modulus calculated. The mean moduli from the triaxial tests agree

well with the E moduli proposed in the General Technical Construction and Specification for

Roads, ROAD 94. A comparison between triaxial and falling weight moduli gave mixed results.

A. relationship between triaxial modulus and CBR value has been obtained for undisturbed

samples of varved clay. The influence of density, grain size distribution, water ratio, plasticity

index and capillarity on deformation and E modulus has been studied. '

The results from the project may be utilised in various ways. The E moduli obtained may be

applied in a design programme, either as a constant mean modulus for a certain layer or in an

equation taking into account stress dependence. It is also possible to set an upper limit for the

permanent deformation of the finished road surface and to use the given equations to obtain the

maximum permissible load on the subgrade. The minimum pavement thickness required is then

determined to avoid exceeding this load.
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Förord

Denna studie har bekostats av Vägverket. Arbetet är ett delprojekt inom projekten

"Dimensionering vid nybyggnad" och "Karakterisering av obundna material" som

genomfördes under åren 1988-1993 med Lennart Djärf som projektledare och

Maria Bergquist som Vägverkets kontaktperson. Fr o m 1990 har Hans-Edy Mår-

tensson varit kontaktperson.

Projektledare fr o m 1990 och huvudförfattare till rapporten har varit under-

tecknad. Krister Ydrevik har skrivit avsnittet om dynamiska treaxialförsök och

Jörgen Svensson avsnittet om CBR.

I planering och utförande av arbetet har även Håkan Arvidsson, Lennart Djärf,

Kent Enkell och Åke Söderström deltagit.

Ett stort tack till VTlIs Grafiska Ateljé, som med teknikens hjälp fått in alla

sorters bilder i rapporten.

Detta meddelande är en avslutande rapport om provningsarbetet. Delresultat

under projektets gång har tidigare redovisats i följande VTT-publikationer

e Finkorniga jordmaterials egenskaper, VTI notat nr V147, 1991

e Dynamic testing of fine grained subgrade soils, bidrag presenterat vid

Euroflex i Lissabon 1993, VTT särtryck nr 212, 1994

Linköping i november 1995

Maria Arm
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Deformationsegenskaper hos finkornig jord

Slutrapport från projektet "Provning av finkorniga jordmaterial"

av Maria Arm

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Bakgrund

VTT utvecklar på uppdrag av Vägverket en s k analytisk eller mekanistisk dimen-

sioneringsmetod som är tänkt att ersätta den empiriska som hittills använts, i BYA

84 till exempel. En mekanistisk dimensioneringsmetod, som ju ger en hållfast-

hetsberäkning av vägöverbyggnaden, kräver kunskap om de ingående vägdelarnas

egenskaper. I VTlIs uppdrag ingår därför att undersöka och karakterisera bundna

och obundna vägmaterial, (fin- och grovkorniga terrassmaterial, samt de olika

överbyggnadsmaterialen).

Målet för det projekt som redovisas här har varit att bestämma deformations-

egenskaperna hos finkorniga jordmaterial och att bygga upp en databas med dessa.

Databasen skulle sedan kunna användas för i första hand en ny materialgruppsin-

delning i BYA eller dess efterföljare och på lite sikt kunna ingå i den nya

dimensioneringsmetoden.

Mekanistiska dimensioneringsmetoder är ofta datorbaserade och en vanlig in-

gångsparameter är E-modulen för varje ingående lager. Är programmet av typen

finita element brukar E-modulen beskrivas med hjälp av olika modeller t ex som

en funktion av deviatorspänningen.

Med hjälp av dynamiska treaxialförsök kan man visa att vanliga vägbyggnads-

material inte är linjär-elastiska. E-modulen är spänningsberoende vilket bör beak-

tas vid vägdimensionering. Dynamiska treaxialförsök går till så att ett litet prov av

det aktuella materialet utsätts för ett stort antal trafikliknande belastningar i labora-

toriemiljö och deformationerna som uppkommer vid belastningarna mäts och lag-

ras. Den elastiska återgående deformationen används till att beräkna E-modulen

och den permanenta kvarstående deformationen brukar beskrivas som funktion av

antalet belastningar och kan därigenom ge ett brottkriterium. i

Metod

Projektet har omfattat både laboratorie- och fältprovningar på finkorniga terrass-

material.

I laboratorium har dynamiska treaxialförsök utförts på ostörda prov. Dessutom

har kompletterande analyser gjorts, såsom bestämning av kornstorleksfördelning,

vattenkvot, torrdensitet, plasticitetsindex och kapillaritet. Bestämning av CBR,

California Bearing Ratio, har också gjorts, i flera fall på ostörda prov.

I samband med provtagningen i fält har mätningar med olika utrustningar gjorts

- statisk och dynamisk konpenetrometer, minifallvikt och vingborr. Syftet har
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varit att hitta eventuella samband mellan resultaten från dessa enkla fältmetoder

och den dynamiska E-modulen bestämd vid treaxialförsöken.

En del fallviktsmätningar på färdig vägyta har också gjorts.

Totalt 75 provkroppar från elva olika platser har provats. Finjordshalten har

varierat mellan 10 och 100 %, dvs både lera, silt och sand har varit representerade.

Provkropparna har treaxialprovats enligt ett bestämt belastningsprogram med

sex sekvenser där den dynamiska vertikalspänningen successivt ökats. Spänningen

samt den elastiska och den permanenta deformationen har mätts under provning-

ens gång och därefter har E-modulen beräknats. Provkropparna har varit 200 mm

höga och haft diametern 100 mm.

Eftersom ostörda provkroppar har använts finns inga identiska tvilling- eller

trillingprov. I stället får prov från samma provtagningsplats och provtagningsdjup

jämföras med varandra, med den spridning detta innebär. Vid resultatanalysen har

dock alla provkroppar behandlats som enkelprov.

För att kunna använda treaxialresultaten för värdering av materialen måste man

först bestämma om det är E-modul eller permanent deformation som ska vara be-

dömningskriterium och vilket spänningsintervall som är relevant. Resultaten från

projektet kan alltså användas på olika sätt. De framtagna E-modulerna kan stoppas

in i datorbaserade dimensioneringsprogram, antingen som en konstant medelmo-

dul för ett visst lager eller som en ekvation där hänsyn tas till spänningsberoendet.

Man kan också sätta en övre gräns för den färdiga vägytans permanenta deforma-

tion och via de givna ekvationerna få fram maximalt tillåten belastning på ter-

rassytan. Minsta erforderliga överbyggnadstjocklek bestäms sedan så att denna

belastning inte överskrids.

Dynamisk E-modul

De provade jordarterna kan grupperas i E-modulintervall eller åsättas en medel-

modul. Man bör dock komma ihåg att E-modulen är spänningsberoende. Därför

gäller den åsatta medelmodulen bara vid en viss spänningsnivå, t ex vid dynamisk

vertikalspänning 20 kPa som i tabellen nedan. Grupperingen i tabellen är gjord

enbart efter geologisk benämning och utan hänsyn till t ex vattenkvot.

E-modulintervall och medelmodul för samtliga treaxialprovade provkroppar vid

dynamisk vertikalspänning 20 kPa, (MPa)

 

 

 

 

 

jordart antal prov E-modulintervall medelmodul standard-

avvikelse

lera 11 19-108 50 22,2

varvig lera 31 16-60 35 19,3

siltig lera 5 75-108 93 15,6

sandig lerig silt 4 28-34 30 3,0

silt 1 23 23

sandig silt 12 29-61 37 8,1

lerig sand 1 44 44

siltig sand 1 36 36
 

De medelmoduler som tagits fram vid treaxialprovning stämmer bra överens

med de E-moduler som antagits i San Remo-projektet och som sedan använts i

BYA 92/VÄG 94.
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Vid jämförelse mellan treaxial- och fallviktsmoduler fås blandade resultat. Silt

får god överensstämmelse med E-moduler på = 30-40 MPa i båda fallen. Leran

däremot får lägre modul vid treaxialförsöken i tre fall och högre i två fall.

Ett samband mellan treaxialmodul och CBR-värde på ostörda provkroppar av

varvig lera har tagits fram.

Euyn = 15,4 + 3,0 CBR med r* = 0,98

Om man i stället för en konstant medelmodul vill använda en spänningsbero-

ende E-modul kan någon av följande ekvationer utnyttjas. Modulen anges här som

beroende av deviatorspänningen vid olika vattenkvotsintervall. E-modulen för

leror visade sig vara mer spänningsberoende än E-modulen för silt.

För lera, ekvationen baseras på nio stycken prov

E= (r? = 0,88) om wp - w är 31-49 %dev

För varvig lera, 30 prov

E=1588-0;;" (r? = 0,56) om wp - w är 0-36 %dev

För siltig lera, 5 prov

E= 1901-07" - 0,79) om w är 13-27 %dev

För silt, 19 prov

E= 1978-09" - w" (r? = 0,67) om w är 8-29 %dev

I följande ekvation anges E-modulen som beroende av den dynamiska vertikal-

spänningen istället.

För lera, ekvationen baseras på nio stycken prov

E=57-0,5-0, (r* = 0,53) om wp - w är 31-49 %

Permanent deformation

Ett brottkriterium på max 3 % vertikal plastisk deformation har använts. Två av

tolv lerprov gick till brott vid 04, = 40 kPa eller lägre medan siffrorna för siltpro-

ven var 14 av 19 prov.

Följande samband har tagits fram mellan permanent deformation, &, antal

belastningar, N, och deviatorspänning, 04,. Sambanden gäller för två olika vat-

tenkvotsintervall.

För silt

5, = 11-107 -N** - okt (r? = 0,73) om w är 8-15 %

och

5, = 32.107 N"-okW (r* = 0,79) om w är 20-29 %

Om man använder ekvationerna för ett exempel med en miljon överfarter och

deviatorspänningen 30 kPa blir den beräknade permanenta deformationen ca 1

mm i den "torra" silten och 4 mm i den "våta".

VTI meddelande 770 Deformationsegenskaper hos finkornig jord XV



För varvig lera ger en liknande indelning enbart efter vattenkvot inte så stor

variation. Om vattenkvoten däremot kopplas till flytgränsen fås följande samband

5, = 4,5:107 -o4 med r* = 0,64

om vattenkvoten ligger nära flytgränsen (w; - w är 0-16 %). Det motsvarar 0,3

mm permanent deformation om samma exempel som ovan med en miljon överfar-

ter och deviatorspänningen 30 kPa används. Om vattenkvoten ligger långt under

flytgränsen (w; - w är 23-36 %) blir deformationen bara en tredjedel så stor.

Olika parametrars inverkan på hållfastheten

Densitetens, kornstorleksfördelningens, vattenkvotens, plasticitetsindexets och

kapillaritetens inverkan på deformation och E-modul har studerats. Allmänt sett

visar siltprovkropparna de bästa sambanden, vilket kanske kan förklaras med att

silten är mer homogen än lerorna och då framförallt de varviga lerorna. I flera fall

är varven inte horisontella utan lutar jämfört med horisontalplanet.

Den parameter som visar tydligast samband med den permanenta deformatio-

nen är vattenkvoten i silt. Ökande vattenkvot ger ökande permanent deformation.

Analysen av resultaten har hittills inte gett så tydliga samband mellan någon av

de studerade parametrarna och E-modulen för de provkroppar som undersökts.

Den parameter som ändå visar tydligast samband med E-modulen är graderingsta-

let för silt. Ju större graderingstal desto större elastisk deformation och därigenom

lägre E-modul.

Resultat i databas

En databas med laboratorieprovningsresultat från projektet har byggts upp.

För varje provkropp som har provats finns fem sidor information. De är uppdelade

på geodata, kommentarer, treaxdata, samt Alla egen-

skaper samt naturligtvis provnummer och jordart är sökbara begrepp.

Fortsatt arbete

I denna rapport redovisas resultatet av hittills gjorda beräkningar och jämförelser,

men det fordras till exempel en mer ingående analys av provningsresultaten för att

diskuterafler parametrars påverkan på varandra och för att få med fler paramet-

rar i en och samma modell. Detta kan göras nu när bättre och snabbare datorbase-

rade hjälpmedel finns till hands, såsom statistikprogram för PC. Alltså rekom-

menderas en ny statistisk analys av de data som bedöms som extra intressanta och

ett fortsatt modellarbete som en följd därav.
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Deformation properties of fine-grained soils

Final report from the project "Testing fine-grained soils"

by Maria Arm

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping

Summary

Background

The Institute was comissioned by the National Road Administration to develop an

analytical or mechanistic design method replacing the empirical method currently

used in building directives such as BYA 84. A mechanistic design method, which

is used to calculate the strength of the pavement, demands knowledge of the

properties of the components used in the road. The Institute's comission was

therefore to investigate and describe bound and unbound materials (fine-grained

and coarse-grained subgrade soils, and various pavement materials).

The aim of the project reported here was to determine the deformation proper-

ties of fine-grained soils and to build up a database of these. The database would

then be used primarily to create a new classification of material groups in the

BYA building directives and might eventually be included in the new design

method.

Mechanistic design methods are often computerised, a frequent input parameter

being the E modulus for each layer. If the programme is of the finite element type,

the E modulus is normally described with the aid of various models such as a

function of the deviator stress.

In dynamic triaxial tests, a small sample of the material to be investigated is

exposed to a large number of simulated traffic loads in the laboratory, the resulting

deformations being measured and stored. The elastic deformation is used to calcu-

late the E modulus, while the permanent deformation is normally described as a

function of the number of loads and can thus be used as a failure criterion. Using

dynamic triaxial tests, it is possible to demonstrate that common road building

materials are not linear-elastic. In road design, attention should therefore be paid

to the stress dependence of the E modulus.

Method

The project comprised both laboratory and field tests on fine-grained subgrade

soils.

In the laboratory, dynamic triaxial tests were performed on undisturbed samp-

les. In addition, complementary analyses have been performed, including determi-

nation of grain size distribution, water ratio, dry density, plasticity index and capil-

larity. Determination of CBR, California Bearing Ratio, has also been carried out,

in several cases using undisturbed samples.
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During sampling in the field, measurements have been made with static and

dynamic cone penetrometer, mini falling weight deflectometer and vane apparatus.

The aim has been to determine possible relationships between the results from

these simple field methods and the dynamic E modulus as determined from the

triaxial tests.

A number of falling weight deflectometer measurements on the finished road

surface have also been made.

A total of 75 specimens from eleven sites have been tested. The fine soil content

varied between 10 and 100 %, i.e. both clay, silt and sand have been represented.

The samples have been subjected to triaxial tests according to a predetermined

loading programme using six sequences in which the dynamic vertical stress has

been successively increased. The stress and the elastic and permanent deformation

have been measured during testing and the E modulus has then been calculated.

The samples were 200 mm high and 100 mm in diameter.

Since undisturbed samples have been used, there are no identical twin or triplet

samples. Instead, samples from the same sampling site and sampling depth have

been compared with each other, with the dispersion that this involves. When ana-

lysing the results, however, all the samples have been treated as single samples.

To be able to use the triaxial test for evaluating the material, it is necessary first

to determine whether it is the E modulus or the permanent deformation that is to

be the evaluation criterion and which stress range is relevant. The results from the

project can thus be used in different ways. The E moduli obtained may be inserted

in computerised design programmes, either as a constant mean modulus for a cer-

tain layer or in an equation taking into account stress dependence. It is also

possible to set an upper limit for the permanent deformation of the finished road

surface and to use the given equations to obtain the maximum permissible load on

the subgrade. The minimum pavement thickness required is then chosen so that

this load is not exceeded.

Dynamic E modulus /

The tested soil types may be grouped into E modulus ranges or assigned a mean

modulus. However, it should be remembered that the E modulus is stress depen-

dent. Therefore, the mean modulus applies only to a certain stress level, e.g. at a

dynamic vertical load of 20 kPa as in the table below. The grouping used in the

table is based only on the geological term and pays no attention to water ratio, for

example.

E modulus range and mean modulus for all triaxially tested samples at a dynamic

vertical load of20 kPa, (MPa) "
 

 

 

 

Soil type No. of E modulus Mean Standard

samples range modulus deviation

clay 11 19-108 50 22.2

varved clay 31 16-60 35 19.3

silty clay 5 75-108 93 15.6

sandy clayey silt 4 28-34 30 3.0

silt 1 23 23

sandy silt 12 29-61 37 8.1

clayey sand 1 44 44

silty sand 1 36 36
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The mean moduli obtained in triaxial tests agree well with the E moduli assu-

med in the San Remo project and which have subsequently been used in

BYA 92/ROAD 94.

In a comparison between triaxial and falling weight deflectometer moduli, mix-

ed results were obtained. Silt shows good agreement with E moduli of approxima-

tely 30-40 MPa in both cases. Clay, however, has a lower modulus in triaxial tests

in three cases and a higher modulus in two cases.

The following relationship between triaxial modulus and CBR value on un-

disturbed samples of varved clay has been obtained:

Euyn = 15.4 + 3.0 CBR with r? = 0.98

If a stress dependent E modulus is to be used instead of a constant mean modu-

lus, one of the following equations can be used. The modulus is specified here as

being dependent on the deviator stress at different water ratio ranges. The E modu-

lus for clays proved to be more stress dependent than the E modulus for silt.

For clay, the equation is based on nine samples:

E= 2724 (r? = 0.88) if wp - w is 31-49 %dev

For varved clay, 30 samples

E=1588-:0;;" (r? = 0.56) if wp - w is 0-36 %dev

For silty clay, 5 samples

E = 1901-07); (r? = 0.79) if w is 13-27 %dev

For silt, 19 samples

E = -w""" (r* = 0.67) if w is 8-29 %

In the following equation, the E modulus is specified as being dependent on the

dynamic vertical stress instead.

For clay, the equation is based on nine samples:

E=57-0.5-:0, (r* = 0.53) if wy-w is 31-49 %

Permanent deformation

A failure criterion of 3 % vertical plastic deformation has been used. Two out of a

total of 12 clay samples failed at 64, = 40 kPa or lower, while the figure for the

silt samples was 14 out of 19.

The following relationships were obtained between permanent deformation, d»,

number of loads, N, and deviator stress, 04. The relationships apply to two diffe-

rent water ratio ranges.

For silt

5, = 11-107 -N*F -okt (r* = 0.73) if w is 8-15 %

and

5, = 32.107 - -ok (r* = 0.79) if w is 20-29 %
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If the equations are used for an example with one million vehicle passages and

a deviator stress of 30 kPa, the calculated permanent deformation will be about 1

mm in the "dry" silt and 4 mm in the "wet" silt.

For varved clay, a similar classification based only on water ratio does not give

such a large variation. If, however, the water ratio is linked to the liquid limit, the

following relationship is obtained:

5, =4.5.107 N'" with r* = 0.64

if the water ratio is close to the liquid limit (w; - w is 0-16 %). This corresponds

to 0.3 mm permanent deformation when using the same example as above with

one million vehicle passages and a deviator stress of 30 kPa. If the water ratio is

far below the liquid limit (w; - w is 23-36 %), the deformation will only be one

third as great.

The influence of various parameters on strength

The influence of density, grain size distribution, water ratio, plasticity index and

capillarity on deformation and E modulus has been studied. In general, the silt

samples show the best relationships, which may possibly be explained by the fact

that the silt is more homogeneous than the clays, in particular the varved clays. In

several cases, the varves are not horizontal but sloping.

The parameter showing the clearest relationship to permanent deformation is

the water ratio in silt. An increasing water ratio gives increasing permanent de-

formation.

So far, the analysis of the results has not shown a very clear relationship

between any of the parameters studied and the E modulus for the samples investi-

gated. The parameter that nevertheless shows the clearest relationship to the E

modulus is the uniformity coefficient for silt. The larger the uniformity coefficient,

the larger the elastic deformation and thereby a lower E modulus.

Results stored in a database

A database containing the results of the laboratory tests from the project has been

built up.

Five pages of information are available for each sample tested. These are divi-

ded up between geodata, comments, triaxial test data, 0-E diagrams and dia-

grams. All properties and the sample number and soil type can be used as search

concepts.

Further work

This report describes the results of calculations and comparisons made so far.

However, a more detailed analysis of the test results is required in order to discuss

the interdependence of further parameters and to include more parameters in one

and the same model. This can now be done as better and faster computerised aids

are available, such as statistical software for PCs. A new statistical analysis of the

data considered especially interesting and further work on models following such

an analysis is therefore recommended.
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1 Bakgrund och syfte

Vägverkets byggnadstekniska anvisningar, BYA 84, innehåller en empirisk metod

för dimensionering av vägöverbyggnader. Nackdelen med en empirisk metod är

att den inte är flexibel. Den gäller bara för de förhållanden den är framtagen för

och bör därför inte användas för nya material eller nya trafiklaster. Därför är en s k

analytisk eller mekanistisk dimensioneringsmetod under utveckling. VÄG 94 kan

sägas vara ett litet steg i denna riktning eftersom tabellerna där bygger på analytis-

ka beräkningar i bl a San Remo-projektet [Arm M, 1992] och ekvationer för töj-

ning i beläggning och undergrund finns angivna.

En mekanistisk dimensioneringsmetod, som ju ger en hållfasthetsberäkning av

vägöverbyggnaden, kräver kunskap om de ingående vägdelarnas egenskaper. Man

behöver t ex veta maximalt tillåten påkänning på terrassytan eller ha tillgång till

mätbara styvhets- och deformationsegenskaper hos de olika vägmaterialen. De

mekanistiska metoderna är ofta datorbaserade och en vanlig ingångsparameter är

E-modulen för varje ingående lager. Är programmet av typen finita element brukar

E-modulen beskrivas med hjälp av olika modeller, t ex som beroende av devia-

torspänningen.

Med hjälp av dynamiska treaxialförsök kan man visa att vanliga obundna väg-

byggnadsmaterial inte är linjär-elastiska. E-modulen är spänningsberoende vilket

bör beaktas vid vägdimensionering. Dynamiska treaxialförsök går till så att ett litet

prov av det aktuella materialet utsätts för ett stort antal trafikliknande belastningar

i laboratoriemiljö och deformationerna som uppkommer vid belastningarna mäts

och lagras. Den elastiska återgående deformationen brukar användas till att beräk-

na E-modulen och den permanenta kvarstående deformationen brukar beskrivas

som funktion av antalet belastningar och kan därigenom ge ett brottkriterium.

Utvecklandet av en ny dimensioneringsmetod åt Vägverket sker på VTT och i

uppdraget ingår också att karakterisera bundna och obundna vägmaterial (fin- och

grovkorniga terrassmaterial, samt de olika överbyggnadsmaterialen).

Målet för det projekt som redovisas här har varit att bestämma deformation-

segenskaperna hos finkorniga jordmaterial och att bygga upp en databas med des-

sa. Databasen skulle sedan kunna användas för i första hand en ny materialgrupp-

sindelning i BYA eller dess efterföljare och på lite sikt kunna ingå i den nya di-

mensioneringsmetoden. _
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2 Metod

Projektet har omfattat både laboratorie- och fältprovningar på finkorniga terrass-

material. I laboratorium har dynamiska treaxialförsök utförts på ostörda prov.

Dessutom har kompletterande analyser gjorts. I samband med provtagningen i fält

har mätningar med olika utrustningar gjorts - statisk och dynamisk konpenetrome-

ter, minifallvikt och vingborr. Syftet har varit att hitta eventuella samband mellan

resultaten från dessa enkla fältmetoder och den dynamiska E-modulen bestämd

vid treaxialförsöken.

Provtagningsplatser med finkorniga terrassmaterial har valts ut. För att ha möj-

lighet att göra uppföljningsmätningar med fallvikt på färdig väg har företrädesvis

terrasser på vägar under byggnad valts. På några provtagningsplatser har en sådan

fallviktsmätning gjorts någon gång mellan två och fyra år efter provtagningen.

Ostörda prov har tagits upp med hjälp av minst fyra rör per plats. På vissa plat-

ser har även ostörda prov för CBR-försök tagits upp. Sedan har fältmätningar

gjorts på samma plats, åtminstone tre sonderingar eller mätningar med varje ut-

rustning som har använts. Vilka utrustningar som använts har varierat beroende på

jordart mm. Dessutom har stört material tagits hem för senare kompletterande

analyser, t ex CBR.

De fyllda provtagningsrören och övrigt jordmaterial har förvarats i fuktrum

fram till provningen.

Mellan en och tre provkroppar har kunnat beredas av materialet i provtagnings-

rören beroende på mängden sprickor och andra skador. Dessa provkroppar har

treaxialprovats enligt ett förutbestämt belastningsprogram. Därefter har vattenkvot

och torrdensitet bestämts. På provkroppsresterna eller på det störda materialet som

tagits hem har CBR, kornstorleksfördelning, flytgräns och i tillämpliga fall kapil-

laritet bestämts. Provkroppsresterna har också besiktigats och kommenterats av

geolog samt fotograferats.

Vid provtagning och provberedning har provtagningsdjupet för varje provkropp

noterats. Likaså har resultaten från de olika fältmätningarna utvärderats och relate-

rats till motsvarande djup.

Vid treaxialprovningen har spänning, permanent och elastisk deformation re-

gistrerats och dynamisk E-modul beräknats. Resultaten har sammanställts i en

databas och samband mellan E-modul, deformation eller CBR å ena sidan och

vattenkvot med flera egenskaper å andra sidan, har undersökts.
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3 Undersökta jordarter

Finkorniga terrassmaterial, dvs jordarter med finjordshalt större än 40 %, har un-

dersökts. Ett fåtal prov av sand och lermorän har också analyserats. Svårigheten

att få hela ostörda prov av sanden gjorde att vidare provning av denna flyttades till

ett senare projekt, med instampade prov istället. Lermoränproven visade sig också

vara svårprovade och analyserades inte närmare i detta projekt.

Totalt har 79 provkroppar provats, 52 med huvudord lera, 20 med huvudord

silt, 4 st sandprov och 3 st lermoränprov.

Tolv provtagningsplatser, företrädesvis i Östergötland men också i Värmland

och Södermanland, är representerade:

Lera från området utanför VTT provhallar i Linköping samt från E4 vid Nors-

holm.

Varvig lera från E18 Enköping-Bålsta, från E4 vid Norrköping två sektioner

och från RV62 Forshaga-Deje två sektioner.

Siltig lera från RV62 Forshaga-Deje.

Silt från E4 vid Norrköping, från RV62 Forshaga-Deje, från industriområde

Fågelsången i Åtvidaberg och från väg 352 i Aspsele.

Kornstorleksfördelningen för de undersökta jordarterna visas i figur 1. Som sy-

nes ger de en god representation av finkorniga jordar.
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Figur l Kornstorleksfördelningför samtliga undersökta prov
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4 Laboratoriemetoder

4.1 Dynamiska treaxialförsök

Bakgrund till provningen vid VTI

Dynamisk treaxiell provning av obundna material har från och till pågått vid VTI

sedan slutet av sextiotalet, då provningar gjordes på olika typer av leror. Proven

hade diameter 50 mm och höjd 100 mm. Dessa provningar låg delvis till grund för

Bilskatteutredningens betänkande [Fordonsbeskattningen, 1969].

I mitten av sjuttiotalet köptes en ny hydraulpump, ytterligare en hydraulcylinder

samt en ny styrenhet, samtliga delar av fabrikat MTS (MTS SYSTEMS CORPO-

RAÄTION). Dessutom införskaffades en större treaxialkammare tillverkad vid Sta-

tens Vejlaboratorium i Danmark och ett antal stålcylindrar avsedda för provtag-

ning in situ. Dessa cylindrar tillverkades ursprungligen för provtagning inom det

samnordiska s k STINA-projektet [STINA, 1977]. Avsikten var att treaxiell prov-

ning av större prover av obundna material nu skulle starta vid VTT.

Av olika anledningar fullföljdes aldrig denna satsning utan utrustningen kom

att användas till andra typer av provningar på exempelvis bundna material.

Under senare delen av 80-talet blev det åter aktuellt att starta treaxiell provning

av obundna material vid VTT. Den här gången i samband med det Vägverksbe-

ställda projektet "Dimensionering vid nybyggnad" och genomförandet av delpro-

jektet "Provning av finkorniga jordmaterial". Nu visade sig elektronikdelen hos

utrustningen från sjuttiotalet vara föråldrad, samt de båda hydraulcylindrarna

mindre lämpade att använda med hänsyn till önskad kraft och frekvens. Utrust-

ningen kompletterades därför med ytterligare en styrenhet samt en hydraulcylin-

der. Vidare tillverkades vid VTIs verkstad en belastningsrigg till den nya hydraul-

cylindern, speciellt anpassad för den befintliga treaxialkammaren.

Provtagning och provberedning

För provtagning av de ostörda proven har den metod som finns beskriven för

STINA-försöken använts, dvs nedpressning av stålcylindrar med innerdiameter

 

Figur2a och b Nedpressning och uppgrävning av provtagningscylindrar
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mindre grävmaskin typ traktorgrävare, som sedan har utnyttjats för framgrävning

av rören, figur 2. Efter framgrävning har ändytorna på materialet inuti rören jäm-

nats av och rören försetts med täta lock i bägge ändar. Materialet har sedan trans-

porterats och lagrats i fuktrum utan att proven skadats eller ändrat fukthalt. Vid

beredning på laboratorium har först de båda locken avlägsnats. Därefter har cylin-

dern monterats i en speciell uttryckningsanordning, figur 3. En 200 mm lång bit av

 

Figur 3a och b Uttryckning av provkropp ur provtagningscylindern

materialet i cylindern har pressats ut och skurits av, ändytorna jämnats till och

tryckplattor med diametern 100 mm klämts fast mot ändytorna med hjälp av en

specialkonstruerad tving. Därefter har provet rests upp, tillsammans med ändplat-

tor och tving, så att det kommit i vertikal position med samma orientering som

före provtagningen och spänts fast i en speciell jigg. I denna jigg, gemenligen
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kallad "kebab", har mantelytan skalats av med hjälp av en speciell kniv så mycket

att diametern på provet minskat från 125 mm till 100 mm, figur 4. Denna avskal-

ning har ansetts viktig för att ta bort material som antagits ha blivit stört vid ned-

pressningen av stålcylindern. Efter avskalning och eventuell lagning av mantelytan

har gummistrumpa samt tätningsringar monterats och provet varit klart för mon-

tering i treaxialkammaren, figur 5 och 6.
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Figur4 Avskalning av störd mantel- Figur5 Monterat prov i treaxial-

yta i "kebaben" kammaren

Allmänt om provningen
 

Provningarna har utförts på odränerade

prov med dimensionerna 100 mm dia-

meter och 200 mm höjd. Proven har

varit odränerade eftersom detta mest

liknar verkligheten. Trafiklasten är en

snabb belastning jämfört med de lång-

tidsbelastningar man använder inom

geotekniken. Vid all provning har luft

använts som tryckmedium för att skapa

det horisontella sidotrycket. Detta har On

hållits konstant 10 kPa. timing--

Varje prov har först utsatts för en Plexiglas-

statisk förbelastning under 24 timmar, """

där vertikalspänningen har varit 20 KPA Sema -

och horisontalspänningen 10 kPa. Detta

skulle motsvara en konsolidering under

egenvikten av en 90 cm tjock över-

byggnad.

Deformationsmätningen har gjorts

 

   

 

    

   
  

Extern LVDT

  

  

   

Figur 6 Skiss av treaxialutrustning
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externt (LVDTn, Linear Variable Differential Transducer, placerad utanför treax-

ialkammaren). Ett vanligt sätt är annars att mäta deformationer på den mellersta

tredjedelen av provet, för att undvika att även eventuella deformationer i själva

utrustningen kommer med. Extern deformationsmätning valdes i detta fallet därför

att studier har visat att de deformationer som utrustningen kan ge upphov till är

försumbara i jämförelse med de deformationer som uppstår i mjuka material (med

E-modul under 100 MPa). Ingen horisontell deformationsmätning har gjorts efter-

som bestämning av Poissons tal inte var aktuellt.

Lastgivaren har varit monterad inne i treaxialkammaren.

Den dynamiska provningen har varit sammansatt av två delar. En vertikal sta-

tisk last på 20 kPa, som har symboliserat 90 cm överbyggnad liksom tidigare och

utöver detta en vertikal dynamisk last i form av en halvsinusvåg med frekvensen

10 Hz, som har symboliserat den tunga trafiken, figur 7. Frekvensen 10 Hz ger en

belastningstid på 0,1 s och detta motsvarar en axelpassage i ca 70 km/tim. Ingen

viloperiod har tillämpats. Studier av viloperiodens betydelse vid finkorniga mate-

rial, se exempelvis STINA, antyder att inverkan är måttlig. Därför gjordes vid

projektets start en avvägning mellan provningstid och värdet av att införa vilope-

rioder, som resulterade i beslutet att prova utan viloperiod.

Storleken på den dynamiska lasten har valts så att ett normalt lastspektrum

täcks in. Den belastning ett normalhjul ger på terrassytan beror på överbyggnadens

sammansättning och tjocklek samt på klimatet och terrassmaterialet självt. Be-

räkningar med hjälp av BISAR inom San Remo-projektet [Arm M, 1992] har visat

att vertikalspänningen på terrassytan i finkorniga jordar varierar mellan 5 och 50

kPa beroende på överbyggnad och klimat. Följande värden valdes därför på den

dynamiska vertikalspänningen, Gy, 5, 10, 20, 30, 40 samt 50 kPa. På varje spän-

ningsnivå har 100 000 belastningar gjorts. Provningen har avslutats efter samtliga

spänningsnivåer eller när provet har gått till brott.
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Antal belastningar

Figur 7 Skiss av belastningsprogram

Ett brottkriterium på max 3 % vertikal permanent deformation har använts.

Uppgifter om kraft samt elastisk och permanent deformation efter 100, 1 000,

2 500, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 samt 100 000 belastningar har registrerats

för varje spänningsnivå.
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Efter avslutad provning har provet plockats ut ur treaxialkammaren, gummi-

membranet rullats av och provkroppen delats på längden. Därefter har den besikti-

gats av geolog och torkats i ugn för bestämning av torrdensitet och vattenkvot.

43 f: i

 

Figur 8a, b och c Provkropp efter treaxialprovning samt delad provkropp före

och efter torkning, varvig lera, E4 Norrköping

De flesta prov har gått till "brott" genom att uppnå den i förväg bestämda max-

gränsen för permanent deformation, 6 mm. Deformationen kan ha skett jämnt eller

kanske uppstått som en "mage", figur 9a. Många prov har klarat hela belastnings-

programmet utan stora deformationer, medan några prov har gått till riktigt skjuv-

brott, figur 9b.

 

Figur Ya Lerig silt, Forshaga-Deje, Figur 9b Sandig silt, Aspsele,

w = 29 %. w = 8 %.

"Brott" vid Gxyn = 20 kPa Brott vid = 30 kPa

Datorstyrd provning, metodutveckling

När provningarna påbörjades användes en MTS-microprofiler (funktionsgene-

rator) för styrning av provningen. Till en början registrerades elastisk och perma-

nent deformation grafiskt på en skrivare med tidsskala och deformationsvärdena

måste bestämmas manuellt ur denna graf. Med den här metoden måste provningen

delas upp i flera delar, en del för varje dynamisk spänningsnivå.
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Efter en tid inköptes en dator samt ett datorprogram ATS (Automated Testing

Systemf speciellt avsett för styrning av olika materialprovningar i någon typ av

utrustning som arbetar efter ett s k closed-1Ioop-system. Programmet har ett antal

standardtester förprogrammerade, men ger även möjlighet för användaren att själv

skapa olika typer av tester samt olika matriser för insamling av data. Med hjälp av

detta program kunde provningsförfarandet effektiviseras både beträffande tidsåt-

gång och kvalitet. Nu kunde en hel provning utföras i en följd utan uppehåll och

omstart och den manuella avläsningen ersättas med automatisk datalagring.

Fem olika styrfiler skapades, en för varje dynamisk spänningsnivå (samtidigt

uteslöts den första spänningsnivån, 5 kPa). I dessa styrfiler fanns uppgifter om

önskat statiskt vertikalt grundtryck, dynamisk last samt det önskade antalet be-

lastningar. Vidare angavs i dessa filer vad som skulle registreras (läge och kraft),

när registrering skulle ske (antal belastningar och intervall) samt var dessa regist-

reringar skulle lagras (filnamn). Genom att koppla ihop dessa fem styrfiler skapa-

des en sjätte styrfil för styrning av hela provningen. Dessutom skapades en pro-

gramsekvens för att se till att provningen avbröts i händelse av brott i provet.

Insamling, lagring och bearbetning av data med hjälp av dator

Uppgifter från elva belastningar i intervallen belastning nr 10-20, nr 90-100, nr

490-500, nr 990-1 000, nr 2 490-2 500, nr 4 990-5 000, nr 9 990-10 000, nr

24 990-25 000, nr 49 990-50 000 samt nr 99 990-100 000 har lagrats. För varje

lagrad belastning har dynamisk last samt elastisk och plastisk deformation regist-

rerats.

Efter avslutad provning har fem rådatafiler innehållande ovanstående värden

funnits på datorns hårddisk och genom att låta dessa rådatafiler gå igenom en

speciell analysrutin har det på hårddisken skapats en datafil som kunde läsas från

datorskärm eller skrivas ut på skrivare.

Denna "analyserade" datafil har innehållit, förutom rena mätvärden, även den

beräknade E-modulen för varje belastning baserad på dynamisk spänning samt

elastisk deformation.

Filen har sedan kopierats över på diskett och importerats till kalkylprogrammet

SuperCalc4. Med hjälp av detta program har beräkningar av medelvärden för E-

modul samt elastisk och plastisk deformation gjorts för varje intervall av elva be-

lastningar. Dessutom har den totala plastiska deformationen beräknats på så sätt

att medelvärdet av den plastiska deformationen i intervallet belastning nr 10-20

sattes lika med noll och övriga medelvärden relaterades till detta "nollvärde".

De beräknade värdena tillsammans med antal belastningar har sedan lagrats i

en SuperCalc-fil. Vidare har ytterligare en fil skapats innehållande värden på per-

manent deformation och E-modul för samtliga spänningsnivåer. I denna fil har

endast medelvärden tagits med.

 

* Levererat av DCS (Digital Control Systems) i USA
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4.2 CBR (California Bearing Ratio)

Princip

CBR är en empirisk metod för att bedöma bärigheten i jord eller stenmaterial.

CBR-värdet erhålls genom att jämföra erforderlig kraft för att uppnå 2,54 mm (0,1

tum) och 5,08 mm (0,2 tum) nedsjunkning i ett standardpackat jordmaterial med

motsvarande kraft vid nedsjunkning i ett standardmaterial. Förhållandet mellan

dessa krafter uttrycks i procent.

Standard

Dimensioner på CBR-utrustning samt mätförfarande har följt AASHTO T 193-81

med ett undantag. Jordmaterialet vattenmättades inte utan provades naturfuktigt.

Packningen av laboratorieproven utfördes däremot enligt metoden för tung in-

stampning, AASHTO T 180, eftersom samma packningsmetod eftersträvades för

samtliga planerade CBR-försök oavsett jordart. För fältprovtagning och genomfö-

rande se nedan under avsnitt Utförande och Utvärdering.

Utrustning

För bestämning av CBR-värdet på laboratoriepackade prov användes följande

utrustning

* CBR-cylinder komplett med bottenplatta, krage och mellanläggsbricka

* Belastningsplattor

* Instampningsutrustning

e Statisk tryckpress

För att bestämma CBR-värdet på in situ-tagna jordprov tillverkades utrustning vid

VTL Fältutrustningen består av cylindrar med invändig dimension motsvarande en

CBR-provkroppsvolym. Till fältcylindern tillverkades en egg och en krage, vilka

monterades ihop med cylindern och trycktes ned i jorden vid provtagningen.

 

Figur 10a och b Fältcylinder med egg och krage för in situ-provtagning

till CBR-försök
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Utförande

Laboratoriepackade prov

Till de laboratoriepackade CBR-proven har använts jordmaterial, som togs upp

samtidigt som proven för treaxialprovning och genomförandet av fältmätningarna.

Det hemtagna jordmaterialet har fram till provningen förvarats i fuktrum för att

bevara jordens vatteninnehåll från provtagningstillfället.

Till varje CBR-provning har erforderlig provmängd framtagits, med eventuellt

material > 20 mm borttaget. I CBR-cylindern har det naturfuktiga materialet

packats in i fem lager med 56 slag för varje lager enligt metoden för tung in-

stampning. Då lera har packats in har i förekommande fall större klumpar delats

sönder till maximal storlek av ungefär 25-30 mm i diameter. Efter avslutad pack-

ning har CBR-provet iordningställts för belastning i tryckpressen.

Belastning i tryckpressen för CBR-bestämning har utförts direkt efter instamp-

ning av provet. Jordproven har provats

antingen med eller utan överlast. Överlas-

ten anbringas med hjälp av ett antal be-

lastningsringar vilka motsvarar den last

som jordprovet utsätts för i sitt ursprungli-

ga läge under en vägöverbyggnad. En be-

lastningsring motsvarar ungefär 10 cm

överbyggnad.

Belastning av jordprovet sker genom att

en kolv med tvärsnittsarean 19,6 cm"

trycks ned i provet med en hastighet av

1,27 mm/min. Erforderlig kraft, som går åt

för att trycka ned kolven, registreras av en

skrivare på ett kraft-deformationsdiagram.

Belastningen pågår tills dess att kolven

tryckts ned minst 0,2 tum (5 mm) i provet.

Vanligtvis sker nedtryckningen till ca 8

mm djup med tanke på eventuella korrige-

ringar vid utvärderingen, se avsnittet om

utvärdering.

Efter utförd belastning vägs materialet

' e * och torkas, för bestämning av vattenkvot

Figur 10c CBR-försök på labprov OCh torrdensitet.

med överlast Varje jordart som laboratoriepackats

har provats minst två gånger.

 

Ostörda prov

Avsikten med den ostörda provtagningen var att CBR-prova jordmaterialet i sin

naturliga lagring. På provtagningsplatsen justerades jordytan till en ostörd nivå

varifrån nedtryckningen skulle ske. På CBR-cylindern monterades en egg och en

krage. I möjligaste mån trycktes cylindrarna ned till nivåer jämförbara med de

uttagna treaxialprovens nivåer. Nedtryckningen av cylindrarna gjordes med hjälp

av skopan på en mindre grävmaskin, figur 10d. Det var viktigt att cylindrarna
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trycktes ned så rakt som möjligt och utan vickningar i sidled för att inte störa den

naturliga lagringen.

Två till fyra cylindrar trycktes ned samtidigt från samma nivå tills dess att övre

kanten av kragen var i marknivå. Det innebar att provkroppens överyta, som sedan

Figur 10e CBR-försök på in situ-prov

Utvärdering

 

CBR-provades, låg fem cm dvs

kragens höjd under justerad jord-

yta.

När provtagningen fortsattes på

djupare nivåer schaktades en ny yta

fram på den nivå till vilken föregå-

ende nedtryckning utförts.

De nedtryckta cylindrarna in-

klusive egg och krage grävdes se-

dan upp och förpackades i plastpå-

sar. Beroende på jordart och på hur

provtagningen lyckades togs ibland

egg och krage bort från cylindern.

Det viktiga var dock att bibehålla

så mycket jord som möjligt utanför

cylindern för att kunna preparera

ett bra prov för CBR-provningen.

På cylindrarna markerades i vil-

ken riktning som de tryckts ned så

att man vid CBR-provningen kun-

de vända provet rätt.

Efter provtagning förvarades

proven i fuktrum fram till prov-

ningen. Inför provningen prepare-

rades provcylindrarna så att jämna

jordytor erhölls i båda ändar. Be-

lastning i tryckpressen och efterbe-

handling utfördes på samma sätt

som beskrivits för laboratoriepacka-

de prov.

Observera att även

provningen på in situ-prov gjorts

på naturfuktiga material utan ytter-

ligare tillsättning av vatten eller

vattenmättnad.

Ur plottade kraft-deformationsdiagram beräknas CBR-värdet. Beroende :på jord-

materialet erhålls olika form på den uppritade kurvan. Ibland blir den konkav

uppåt. Detta beror på ojämnheter i provets yta och kurvan korrigeras därför, figur

10f. Vid utvärderingen jämförs den erforderliga kraften för det s k standard- eller

referensmaterialet med motsvarande för det material som provats. Beräkningen

görs enligt följande
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p
CBR (%)

ref

Där

- P,;; är kraften i det provade materialet

- P;er är den kraft som ger motsvarande nedtryckning i standardmaterialet

(13,78 kN för 2,54 mm och 20,67 kN för 5,08 mm)

Vid redovisning av CBR-resultaten anges

* Utförande * Torrdensitet

* Jordart * CBR i procent vid 2,54 mm

* Vattenkvot * CBR i procent vid 5,08 mm

Om CBR-värdet vid 5,08 mm nedsjunkning är större än vid 2,54 mm görs yt-

terligare en CBR-bestämning. Om CBR-värdet vid 5,08 mm fortfarande är större

anges det som jord/stenmaterialets CBR-värde.

I nedanstående exempel redovisas en beräkning av CBR.

Exempel
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Nedsjunkning

Figur 10f Utvärdering av CBR-försök

Efter korrigering av kurvan blir belastningen

vid 2,54 mm nedsjunkning 3,75 kN, vilket ger CBR = %li; -100 = 27,2%
9

och vid 5,08 mm nedsjunkning 7,35 kN, vilket ger CBR = 35,6 %
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4.3 Geologiska analyser

Följande analyser har utförts:

* Bestämning av kornstorleksfördelning enligt Vägverkets Metodbeskrivning nr 19

e "' lerhalt VVMB nr 23

e " kapillaritet VVMB nr 24

u "' vattenkvot VVMB nr 40

e "" torrdensitet

e " flytgräns enligt Casagrande

e " plasticitetsgräns enligt Casagrande

Vattenkvot, flytgräns och plasticitetsgräns har bestämts på det material som

skalats av, medan de övriga analyserna gjorts på provkroppen efter avslutad treax-

ialprovning. Dessutom har den geologiska strukturen hos varje provkropp stude-

rats. Provkropparna har beskrivits av geolog både före treaxialprovningen och

efter avslutad provning och torkning i ugn. I beskrivningarna finns uppgifter om

tjocklek och orientering av olika skikt, rester av rottrådar, limonitinnehåll och ut-

fällningar av järn osv.

Exempel på kommentar till en torkad provkropp:

434:3 Forshaga-Deje sektion 8/920. Provkroppen består av varvig lera. Varven är

1-3 mm tjocka. Varven är inte planparallella utan har en ellipsform. Var-

ven är också störda i provets nedre del och är något lutande. Enstaka hålig-

heter om 2 mm (av rottrådar) finns också i provkroppens övre del. Det fö-

rekommer partier i och på mantelytan som är limonithaltiga till limonitri-

ka. De är något mer förekommande i provkroppens övre del.

 

Figur Ila och b Provkropp 434:3 efter avslutad provning samt efter delning och

torkning i ugn, varvig lera, w = 26 %, går ej till brott.
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5 Fältmetoder

5.1 SCP (Soil Assessment Cone Penetrometer)

SCPn är ett lätt (2 kg) bärbart instrument för snabb mätning av neddrivningsmot-

stånd. Instrumentets mätområde är 0-15 % CBR, California Bearing Ratio.

Instrumentet är främst avsett för finkorniga jordar där det är mycket användbart

för att bestämma svaga partier under pågående packning. Det kan även användas i

lös, torr sand, men fast sand ligger utanför dess räckvidd. Soil Assessment Cone

Penetrometer är utvecklad inom brittiska armén där den använts för snabb be-

dömning av om naturlig mark lämpar sig för trafikering. Brittiska armén har även

tagit fram ett Cone Index, CI, för att visa minimum fasthet som krävs för olika

typer av fordon, t ex kräver en Land Rover CI 40 medan en personbil kräver CI 75

för att ta sig fram.

Jämförande tester i finkorniga jordar visar nära korrelation med CBR-värden

mätta in situ med konventionell utrustning. Ändå kan inte SCPn ersätta standard

CBR-provning i laboratorium vid vägdimensionering utan är tänkt att användas

tillsammans med den.

Utrustning

Instrumentet består av ett aluminiumhölje med ett konvext fönster högst upp och

ett handtag på varje sida. Inuti höljet finns en noggrant kalibrerad tryckfjäder som

trycks ihop vid belastning. Toppen

på fjädern är ansluten till två skalor

som syns i fönstret, en för CBR och

en för Cone Index.

Vid nedre änden av fjädern sitter

ett vertikalt skaft som går att för-

länga i sex sektioner upp till 60 cm.

Skaftet är graderat för att underlätta

djupavläsningen.

Längst ner på skaftet skruvas ko-

nen fast. Det finns två koner som

tillhör instrumentet, en med diame-

ter 12 mm för CBR-mätning och en

med lite större diameter för be-

stämning av Cone Index.

När SCPn inte används kan ko-

nen skruvas bort, stången skruvas

isär i flera bitar, själva mätinstru-

mentet skruvas bort och handtagen

vikas undan. Vid transport stoppas

allt i en liten träportfölj och tas lätt

med.
 2 s CX SNASK

Figur 12a Fältmätning med SCP
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Mätning

SCPn trycks ned för hand med hjälp av två handtag. En lättavläst skala på toppen

av instrumentet visar automatiskt den erforderliga kraften uttryckt i in situ CBR-

S värde. Skalan är graderad för att ge

CBR-avläsningar "på den säkra si-

dan", dvs i underkant.

Neddrivningen ska ske i jämn

takt och medelvärdet av fem avläs-

ningar ska beräknas på varje djup,

dvs minst fem sonderingar bör göras

på varje mätplats.

Observera att ett mätvärde endast

gäller vid mättillfället. 

Figur 12b Detalj av SCP

Kommentarer

SCPn är mycket smidig och enkel att använda, men har begränsat användningsom-

råde eftersom den är lite klen. I Forshaga-Deje var den siltiga leran för hård för

SCPn, vilket också avspeglas i övriga fältmetoders resultat. Den dynamiska kon-

penetrometern, DCPn som beskrivs i nästa avsnitt, gav CBR-värden mellan 8 och

14 %, medan E-modulerna från treaxialförsöken blev de högsta i hela undersök-

ningen, 75-108 MPa. Det gick däremot bra att mäta med SCPn i både varviga

leror och i silt.
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5.2 DCP (Dynamic Cone Penetrometer)

DCP är en förkortning av Dynamic Cone Penetrometer och är ett instrument för

snabba in situ-undersökningar av uppbyggnaden hos befintliga vägar byggda av

obundna material. Instrumentet består i princip av en stålstång med 16 mm diame-

ter och en kon av härdat stål i ena änden. Neddrivning sker med hjälp av en rörlig

vikt som släpps från en viss fallhöjd. DCPn kan drivas igenom både enkla och

dubbla ytbehandlingar, men tjocka bituminösa beläggningar bör förborras.

Man kan mäta kontinuerligt ned till 800 mm djup och med hjälp av förlängning

ända ned till 1200 mm.

Flera undersökningar har gjorts för att översätta resultaten så att de kan jämfö-

ras med CBR-resultat, [Van Vuuren, 1969], [Kleyn E.G. & Van Heerden, 1983]

och [Smith R.B. & Pratt D.N, 1983]. Följande ekvation har använts vid VTIs ut-

värdering av mätresultat.

CBR=e*"-.DCP""" (Kleyn och Van Heerden)

där CBR är beräknat CBR-värde i procent och DCP är mm sjunkning/slag.

Om vägens olika lager har skilda hållfastheter kan en DCP användas för be-

stämning av skiktgränser och lagertjocklekar. En normal mätning tar några minu-

ter, men kan ge information som annars skulle kräva en provgrop.

Utrustning

VTIs DCP består av en åtta kilos vikt

med maximal fallhöjd 575 mm och

en 60? kon med diametern 20 mm.

Mätning

Vid mätning dras vikten upp till sitt

toppläge och släpps där så att den

faller ner på sin "bottenplatta", figur

13a. Därigenom trycks konen ned

genom jordlagren som ska undersö-

kas. Detta upprepas tills hela jord-

profilen har drivits igenom.

Under mätningen noteras antal

slag och konens sjunkning i mm.

Resultaten brukar antecknas manu-

ellt, men system för registrering på

fältdator är också utvecklade.

Mätningen kan utföras av två per-

soner, men det går snabbare om man

är tre. En håller instrumentet upprätt,

Figur 13a Fältmätning med DCP en sköter vikten och en läser av och

skriver.

Efter mätningen dras DCPn upp igen. Det sker genom att vikten försiktigt slås

uppåt istället. Om det görs för våldsamt förstörs instrumentet. Ytterligare några

hål bör göras på samma mätplats.

 

VTI meddelande 770 Deformationsegenskaper hos finkornig jord 37



Bearbetning och uppritning av hela DCP-profilen görs med hjälp av dator. Ett

exempel visas i figur 13b.

 

 

Lokal & sektion
Läge & nivå

(InCBR=6.06-1.281nDCP, DCP=millimeter per slag)
som mm m o e nmrmfea a v a a a n n a

: E4 Norrköping, 32/937 (1)
th i0m VM, terra ssniv å

 

 

Provdatum: 1990.05 . 15
Öv r igt :

Linköping 1990 6 7

Av1l nr Antal slag Avl läge Djup DCP CER
(n ) ( mm ) (mm) (mm/slag) (%)

1 0 90 0
2 1 1 27 3 7 37 4
3 2 1 85 65 2 8 6
4 3 18 4 9 4 29 6
S 4 213 1 23 29 &
6 5 2 4 3 15 3 30 6
7 6 2 75 185 2 2 5
8 7 309 219 3 4 $
9 8 338 2 48 29 b

10 9 372 2 8 2 3 4 5
1 1 1 0 40 2 312 30 6
1 2 11 4 3 5 345 33 $
13 1 2 466 376 31 5
1 4 1 4 5 30 4 4 0 3 2 5
d 1 5 5 70 4 80 4 0 4
16 16 6 2 1 5 2 Si 3
17 1 7 & 6 4 5 7 4 4 3 3
18 1 8 706 616 4 2 4
i 9 19 73 8 6 48 3 2 k
2 2 0 75 3 663 15 1 3
21 2 2 830 7 4 0 39 4
2 2 2 3 880 790 5 0 3
2 3 2 4 9 27 © 37 4 7 3
2 4 25 990 900 63 2
2 5 2 & 1946 5 & 5 & 2

  

E4 Norrköping, 32/937 (1)

h VM, terrassnivå
 30
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Figur 13b Resultatfrån DCP-mätning
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Användningsområde

Det går bra att mäta i de flesta typer av friktionsjord eller lätt stabiliserade materi-

al. Det är svårare i jord med grova partiklar och mycket tätt, stabiliserat eller kros-

sat material. VTlIs DCP är gjord för hårda material, vilket innebär att så låga ned-

sjunkningshastigheter som 0,5 mm per slag är acceptabelt, men om ingen mätbar

nedsjunkning sker efter 20 slag går det antagligen inte att fortsätta utan att borra

igenom det hårda skiktet. Lagren under detta kan sedan provas på normalt sätt

igen. Om det tar stopp vid något enstaka tillfälle kan man försöka med ett nytt hål

ett stycke bredvid det gamla.

Om man bara mäter i hårda material blir konen mycket sliten. En allmän re-

kommendation är att konen ska bytas ut när den tappat 10 % av sin diameter. Ko-

nen bör därför inspekteras före varje mätning. Tillverkaren rekommenderar att

konen byts ut efter tio hål i hårda material.

Kommentarer

Mätning i grov eller fast lagrad jord kan vara ganska bekymmersamt. Uppdrag-

ningen av instrumentet efter avslutad mätning är det som vållar mest problem.

Någon form av domkraft vore bekvämt. Det blir ibland nödvändigt att byta kon

oftare än tillverkaren rekommenderar eftersom konen gärna fastnar och blir kvar.
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5.3 Minifallvikt

Den minifallvikt som använts är en lätt fallvikt från Dynatest (Light Weight De-

flectometer, LWD) av ganska gammal årgång, där registreringsenheten modernise-

rats av VTIs mättekniker.

Utrustning

Det finns två storlekar på belastningsplattan, 50 respektive 100 cm? area. Den lilla

har använts i projektet. Simulering av överlast, 4-16 kPa, runtom belastnings-

punkten är möjlig. Denna lilla fallvikt har en begränsad räckvidd på grund av sin

låga vikt. Lasten påverkar endast jordlagren ner till ca 25 cm djup under den större

plattan.

Mätning

Fallviktsmätningar bör göras med olika laster inom ett brett lastspektrum. Detta

uppnås genom att vikten släpps från olika fallhöjder. Samhörande värden för upp-

kommen spänning och deflektion noteras. En linjär regressionsanalys på formen y

= ax" görs. Resultatet ritas upp och deflektionen för spänningen 100 kPa samt ex-

ponenten b i kurvans ekvation avläses. Exponenten behövs för att beräkna en

konstant, n, som tar hänsyn till eventuella randeffekter. Ytterligare en konstant, c,

som beror av spänning, Poissons tal, plattradie och deflektion beräknas. Med hjälp

av de båda konstanterna n och c kan E-modulen nu beräknas för alla möjliga fall

om vertikalspänningen är känd.

Den formeln som använts vid VTIs beräkningar av E-modul är

1,50 r

dO .

= 

där E är beräknad E-modul för jordlagret närmast under plattan, MPa

0 är aktuell spänning, MPa

r är plattradien, i detta fallet 40 mm, mm

dq är registrerad deflektion mitt under plattan, mm

Det är en förenkling av nedanstående formel

_ T/2(1-v*)a:0

2 E

där a är plattradien och v är Poissons tal

 
dy

Kommentarer

För att kunna jämföra med resultat från de andra fält- och laboratoriemetoderna

har E-modulen vid vertikalspänning 20 kPa på provkroppens nivå beräknats.

Av flera skäl är denna minifallvikt ingen modell som kan rekommenderas. Den

har liten djupverkan och den är lite knölig att använda. Nu finns det andra moder-

nare lätta fallvikter t ex LOADMAÄN.

LOADMAÄN är en typ av bärbar fallvikt, som konstrueras, tillverkas och säljs

av AL-Engineering Oy i Espoo, Finland. Den kan användas för mätning på alla
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nivåer i vägkroppen och ger resultat i form av en dynamisk E-modul. Den är

mycket smidig och enkel att använda och ger konsekventa värden, men behöver

förbättras när det gäller ergonomin.

VTIs LOADMAN är inköpt på initiativ av det här projektet. Den har däremot

inte använts här, eftersom alla provtagningar och fältarbeten redan avslutats när

köpet blev klart. Däremot har LOADMAN använts vid flera jämförande mätning-

ar som bl a Klas Hermelin och Krister Ydrevik, VTT, har gjort. Det är främst jäm-

förelser med statisk plattbelastning, DCP och fallvikt som har gjorts både på fin-

korniga och grovkorniga vägmaterial. De jämförande mätningarna görs delvis på

uppdrag av Vägverket. Motivet är att hitta ett alternativ till den statiska plattbe-

lastningen som är normgivande idag, men betydligt mer omständlig än LOAD-

MAN. Resultaten från dessa pågående projekt har ännu inte publicerats.

LOADMAÄN har också använts i ett examensarbete [Creutz M. & Eriksson J,

1993] och ett SBUF-projekt [Olsson K, 1995] med praktisk handledning från VTT.

Det kan noteras att vid UNBAR4 i Nottingham, symposiet om Unbound

Aggregates in Roads, presenterades tre bidrag som omnämnde LOADMAN näm-

ligen [Chaddock B.C.J. & Brown A.J, 1995], [Henneveld R.J.P, 1995] och

[Rogers C.D.F, Brown A.J. & Fleming P.R, 1995]. Här måste poängteras att VTls

LOADMAN täcker ett mycket större spänningsintervall än det som anges i

[Rogers C.D.F, Brown A.J. & Fleming P.R, 1995]. VTIs utrustning ger spänningar

mellan 20 och 1 295 kPa beroende på vilken belastningsplatta och dämpning som

används.

 

Figur 14 Fältmätning med minifall- Figur 15 Fältmätning med Loadman

vikt
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5.4 Vingborr

Vingborrförsök används för bestämning av den odränerade skjuvhållfastheten i

kohesions- och mellanjordarter.

En fältvingborr består av en vinge (två korslagda tunna plattjärn) fäst vid en

sondstång, vilken används dels för att pressa ned vingen till önskat djup dels för

att anbringa ett vridmoment på vingen, så stort att det leder till brott i jorden.

Stången är upptill kopplad till ett mätinstrument (med eller utan skrivare) för

mätning av det vridmoment som krävs för att brott ska uppnås. För att erhålla

vridmotståndet mot enbart vingen måste stången antingen vara omgiven av ett

skyddande foderrör, i vilket den kan rotera utan friktion, eller också vara försedd

med glappkoppling, som först medger mätning av rotationsmotståndet mellan

stång och jord innan rotationsmotståndet mot själva vingen börjar.

 

Figur 16 Fältmätning med vingborr

Mätning

Utrustning

Vid VTIs fältundersökningar har en

lätt fältvingborr (BORROs Vane tes-

ter) med 40x80 mm vinge använts.

Det är en komplett vingborr med

självregistrerande instrument för di-

rekt registrering av

* ostört prov med stångfriktion

» stångfriktion separat

* omrört prov med stångfriktion

Mätningen kan lätt och snabbt ut-

föras av endast en person. Skyddsrör

behövs inte. Registrering av enbart

stångfriktion är möjlig genom att en

glappkoppling placerats ovanför ving-

en, som därvid kan frikopplas. Som

skarvstänger används vanliga 22 mm

sondstänger med M16-gänga. Alumi-

niumstänger i samma dimension kan

användas om extremt lätt utrustning

önskas.

Det självregistrerande instrumentet

som gängas fast på toppen av sond-

stången är försett med två handtag, ett

diagrambord och tre pennor. Regist-

reringen sker med hjälp av pennorna

på vaxat specialpapper.

Före neddrivning är det lämpligt att spadborra genom torrskorpan för att "spara"

vingen.

Vingen drivs ned genom att man trycker med kombinationsnycklar som fästs

på sondstången eller slår försiktigt på ett slagstycke som placeras på toppen av
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stången. OBS! Instrumentet bör ej vara monterat under neddrivningen. Ett dia-

gramblad sätts i instrumentet och pennorna nollställs.

A Börja provtagningen genom att trycka ned stången så att vingen samman-

kopplas med stången via glappkopplingen. Ställ instrumentet på ostörd provtag-

ning och vrid långsamt tills brott uppnås. Detta sker när diagrambordet följer med

i vridningen.

B Ställ instrumentet på stångfriktion ostört prov. Lyft stången så att vingen

frånkopplas. Vrid långsamt för registrering av stångfriktionen.

C Ställ instrumentet på omrörning, (ingen penna mot diagrammet). Rotera

stången med vingen inkopplad, ca 20 varv. Vrid med fast nyckel, ej med instru-

mentet.

D Ställ instrumentet på omrörd provtagning och vrid långsamt tills brott upp-

nås igen enligt A.

E Ställ instrumentet på stångfriktion omrört prov. Lyft stången så att vingen

frånkopplas. Vrid långsamt för registrering av stångfriktionen igen enligt B.

Beräkning

Erhållet vridmoment för ostört prov (M;) respektive omrört prov (M;) subtrahe-

ras med stångfriktionen (M;) i båda fallen. Vingfaktorn (Vc) avläses i en tabell

(beror av vilken vinge som använts). Skjuvhållfastheten Tr och (T, erhålles ge-

nom formeln

_ M

VC

för beräkning av sensitiviteten används formeln

T

S -- Tfu

t

(Tfn )t

Kommentarer

I projektet användes vingborren i både lera och silt. Man kan kanske invända att

det inte är skjuvhållfasthet som mäts i silten. Emellertid är de uppmätta värdena

inte orimliga. 20-25 kPa i Norrköpingssilten där terrassen var mycket våt

(vattenkvot 20-24 %). Motsvarande CBR-värden från SCP- och DCP-mätningar

var 2-6 %. Motsvarande treaxialmoduler (34-39 MPa) blir missvisande eftersom

de upptagna in situ-proven måste lufttorka innan de gick att bereda till provkrop-

par. Vattenkvoten är alltså inte densamma vid fält- och laboratoriemätningen.

Vid mätningarna i Ätvidabergssilten som var torrare (vattenkvot 10-15 %) blev

skjuvhållfastheten 107-142 kPa, vilket kan jämföras med CBR-värdena 7-14 %

och E-modulerna 28-34 MPa.
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6 Databas

En databas med laboratorieprovningsresultat från projektet har byggts upp. För

varje provkropp som har undersökts finns fem sidor information uppdelade på

* Geodata

* Kommentarer

* Treaxdata

* G-E-diagram

* N-Ö-diagram

Resultat från fältmätningar samt CBR-provning i laboratoriet finns inte i data-

basen eftersom dessa inte kan knytas direkt till någon treaxialprovad provkropp.

De är istället samlade i en annan sammanställning som behandlas i avsnitt 7.3.

Alla egenskaper samt naturligtvis provnummer och jordart är sökbara begrepp.

Databasen är byggd i 4th Dimension för Macintosh och finns i två exemplar, ett

hos projektledaren på VTT och ett hos Vägverkets kontaktperson i Borlänge.

Geodata

innehåller uppgifter om

- provnummer

- jordart

- vattenkvot

- flytgräns

- plasticitetsgräns

- plasticitetstal

- kapillaritet

- torrdensitet

- finjordshalt

- silthalt -

- Terhalt enligt TNC1953

- Terhalt enligt SGF 81

- graderingstal

- krökningstal

- tjälfarlighetsklass enligt BYA 84

- materialtyp enligt VÄG 94

Kommentarer

innehåller kommentarer

- till provtillverkning

- till treaxialprovning

- till torkad provkropp

Treaxdata

innehåller uppgifter om

- provnummer

- jordart
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- permanent deformation efter 100 000 belastningar

med Gay = 3, 10, 20, 30, 40 och 50 kPa

- elastisk deformation efter 100 000 belastningar

med Gåyn = 5, 10, 20, 30, 40 och 50 kPa

- dynamisk E-modul efter 100 000 belastningar

med Guyn = 5, 10, 20, 30, 40 och 50 kPa, beräknad som 04dividerad med

elastisk deformation

- "deviatormodul" efter 100 000 belastningar

med = 15, 20, 30, 40, 50 och 60 kPa, beräknad som 04» dividerad med

elastisk deformation

c-E-diagram

- visar E-modulens spänningsberoende för alla provkroppar av en viss jordart på

en viss provtagningsplats.

N-ö-diagram

- visar den permanenta deformationen som funktion av antalet belastningar med

flera olika spänningsnivåer i samma diagram.

 
 

  

   

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Geo0-data för prov nr 437: sid 1

Jordart [lera ___] (___ Rubryt __)

Vattenkvot 40] %

Flytgräns [71] %

Plasticitetsgräns %

Plasticitetstal |Kommentarer)

Kapillaritet [TJ m ( Treax-data )

Torrdensitet [J t/m? (_ E-diagram )

Finjordshalt 96) % Graderingstal [_] |(def-diagram )

Silthalt 23) % Krökningstal C-

Lerhalt (TNC 53) [73] Tjälfarlighetsklass [

Lerhalt (SGF 81) 75] % Materialtyp 94 [4 |( nusiuta '
   
[Föregående prov] [Nästa prov]

 

Figur 17 Utdrag ur databas förfinkorniga jordmaterials egenskaper
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7 Resultat

7.1 E-modul

I moderna dimensioneringsmetoder där man beräknar spänningar och deformatio-

ner i vägkroppen krävs det att last-deformationsegenskaper hos vägmaterialen kan

beskrivas med någon sorts ekvation. I det enklaste fallet, där man antar linjär-

elasticitet hos materialen, behövs värden för E-modul och Poissons tal, v.

Värden för E-modulen uppskattas ofta med hjälp av empiriskt framtagna för-

hållanden mellan E och CBR, medan v väljs till ett konstant värde, oftast 0,35.

Ibland bestäms E med hjälp av vissa antagna samband mellan undergrundens och

de övriga obundna lagrens E-moduler.

Med hjälp av dynamiska treaxialförsök kan man visa att materialen inte är lin-

jär-elastiska. Vid vägdimensionering borde därför hänsyn tas till E-modulens

spänningsberoende. E-modulen beräknas här som deviatorspänningen, G4e&, divi-

derat med tillhörande vertikal elastisk deformation, dc.

I figur 18 och 19 visas diagram över E-modulen som funktion av deviator-

spänningen för några ler- och siltprov. Man kan se att E-modulen för lerorna är

något mer spänningsberoende än E-modulen för silten. Detta gäller i alla fall för

den undersökta silten som är ganska sandig.

Högplastiska leror

(MPa) Östergötland
200 

--- Lera 452:1

Lera 452:2

Lera 326:1

|GTC] 32012

---#-- Lera 301:1

--- Lera 301:2

omge CTC 31 Gr2

--- Lera 441;:1

e Lera 441:2

--- -- Lera 437:1

492 |1--0- Lera 437:2

=== -Tera 442:]
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0 10 20 30 40 50 60 70 (kPa)

Deviatorspänning

Figur 18 E-modulen somfunktion av deviatorspänningenför några leror

Två av tolv lerprov gick till brott vid 64%, = 40 kPa eller lägre medan siffrorna

för siltproven var 14 av 19 prov.
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Silt E4 Norrköping

32/937 H10
(MPa)

200

 

med- Silt 1442:1

Silt 1432:2

m--0Q-- Silt 1304:2

-==-8-- Sitt 1304:]

mo- Sit 1432:]

--- Sit 2433:1

---  Silt 2433:2

3
£ 100

   

 
0 10 20 30 40 50 60 70 (kPa)

Deviatorspänning

Figur 19 E-modulen somfunktion avdeviatorspänningen för några siltprov

Följande ekvationer för E-modulernas spänningsberoende har tagits fram.

För lera, ekvationen baseras på nio stycken prov

E = 2724-.0;;" (r? = 0,88) om wp - w är 31-49 %dev

För silt, 19 prov

E= 1978-09" (r? = 0,67) om w är 8-29 %dev

För varviga leror och siltiga leror har också ekvationer tagits fram.

För varvig lera, 30 prov.

E=1588-0;' (r? = 0,56) om wp - w är 0-36 %dev

För siltig lera, 5 prov

E= 1901-67" (r? = 0,79) om w är 13-27 %dev

Ovanstående ekvationer gäller i intervallet 64, = 15-60 MPa.

I följande ekvation anges E-modulen som beroende av den dynamiska vertikal-

spänningen istället.

För lera, ekvationen baseras på nio stycken prov

E = 57-0,5-:0, (r* = 0,53) om wp - w är 31-49 %

Om man vill förenkla beräkningarna och använda sig av en konstant E-modul,

som en del dimensioneringsprogram på PC kräver, kan tabell 1 vara till hjälp. Där

har de undersökta jordarterna grupperats i E-modulintervall och medelmodulen

har beräknats. Observera dock att tabellens värden gäller vid dynamisk vertikal-

spänning 20 kPa, att spridningen är stor och att grupperingen är gjord enbart efter

geologisk benämning utan hänsyn till t ex vattenkvot.

Modulen för lera visar ganska stor spridning. Detta kan förklaras av att ett av

lerproven skiljer sig markant från de övriga. Provets E-modul, 108 MPa, är
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mycket högre än de övrigas. Närmast lägre är 65 MPa. Lerhalten är bara 44 %,

medan de övrigas lerhalt ligger mellan 62 och 76 %. Dess plasticitetstal är också

lågt, 19 % jämfört med 36-48 %. Provet finns med i lergruppen eftersom det de-

finitionsmässigt, med lerhalt > 40 %, är en lera. Om man utesluter det på grund av

de extrema värdena blir lerornas medelmodul 44 MPa och standardavvikelsen 12.

Tabell 1 E-modulintervall och medelmodul för samtliga treaxialprovade prov-

kroppar vid dynamisk vertikalspänning, Gy», = 20 kPa, (MPa)

 

 

 

 

   

jordart antal prov E-modulintervall medelmodul standard-

avvikelse

lera 11 19-108 50 22,2

varvig lera 31 16-60 35 19,3

siltig lera 5 75-108 93 15,6

sandig lerig silt 4 28-34 30 3,0

silt 1 23 23

sandig silt 12 29-61 37 8,1

lerig sand 1 44 44

siltig sand 1 36 36
 

Ett av de siltiga lerproven var också lite speciellt och har därför inte tagits med

i tabellen. Provets E-modul på 31 MPa var inte ens hälften så stor som de övrigas.

Inga andra egenskaper skiljde särskilt mycket. Det kan noteras att provcylindern

var lite stukad så att det var svårt att få ut något prov och när detta provades var

det först i gruppen. De övriga provades efter ett sex månader långt provningsup-

pehåll på grund av flyttning av treaxialutrustningen till en annan plats i institutet.

De siltiga lerprov som finns redovisade i tabellen har en kanske oväntat hög E-

modul. Detta kan troligen förklaras med att vattenkvoten hos provkropparna är

gynnsam ur deformationssynpunkt. Ett prov har vattenkvoten 13 %, medan de

övrigas ligger mellan 20och 24 %. Man kan uttrycka det som att en "lagom" våt

siltig lera är mycket deformationsstyv.

7.1.1 Jämförelser mellan treaxialmoduler och San Remo-moduler

I San Remo-projektet, som ligger till grund för överbyggnadsdimensioneringen i

VÄG 94, användes ett datorbaserat dimensioneringsprogram med konstanta E-

moduler. I tabell 2 är de antagna värdena på E-modulerna skrivna som ett intervall

eftersom de varierades för dimensioneringsperiodens olika årstider.

Tabell 2 Jämförelse mellan treaxialmoduler vid Gy = 20 kPa och antagna E-

moduler i San Remo-projektet, (MPa)

 

 

 

 

  

treaxialprovad jordart antal prov treaxialmodul antagen E materialtyp

medelvärde i VÄG 94 i VÄG 94

lerig sand 1 44 35-100 M3

siltig sand 1 36 35-100 M3

lera 11 50 30-50 M4

varvig lera 31 35 30-50 M4

siltig lera 5 93 10-45 M5

sandig lerig silt 4 30 10-45 M5

silt 1 23 10-45 M5

sandig silt ) 12 37 10-45 M5
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Om man jämför de moduler som antogs i San Remo-projektet med de som har

uppmätts vid treaxialförsöken hittar man inga stora skillnader.

Ett mer detaljerat sätt att göra jämförelsen på är att titta på varje årstids E-

modul för sig. Med hjälp av provtagningsdatum kan de ostörda treaxialproven

grupperas i årstider och medelmodulen för varje årstid jämföras med motsvarande

i San Remo-projektet. I tabell 3 kan man se resultatet av denna jämförelse.

Tabell 3 Årstidsvis jämförelse mellan treaxialmoduler vid Ciyn = 20 kPa och

antagna E-moduler i San Remo-projektet, (MPa)

 

 

 

 

 

VÄG 94 Treaxialförsök

materialtyp årstid antagen modul medelmodul modulintervall

M3 tjällossning 35 - -

senvår 50 36 36

höst -- - -

MA4 tjällossning 30 - --

senvår 40 26 16-43

höst 50 42 19-65

MS tjällossning 10 - -

senvår - 20 33 28-39

höst 45 58 23-108
       

7.1.2 Jämförelser mellan treaxialmoduler och fallviktsmoduler

San Remo-modulerna togs fram med ledning av erfarenheter från fallviktsmät-

ningar på färdig väg. Sådana fallviktsmätningar har också gjorts inom ramen för

detta projekt. FWD-mätningarna gjordes vid ett tillfälle mellan två och fyra år

efter provtagningen, i samma sektion och om möjligt på samma plats.

I tabell 4 är fältmoduler, utvärderade genom tillbakaräkning med hjälp av ite-

rationsprogram, angivnatillsammans med motsvarande treaxialmodulintervall. I

F-D som står för Forshaga-Deje i Värmland (lera, siltig lera, varvig lera) är fall-

viktsmodulerna lägre än treaxialmodulerna. I Norrköping och Enköping (varvig

lera) är de högre och för silten i Forshaga-Deje och Åtvidaberg är de ungefär lika

stora.

Det är svårt att diskutera orsaken till skillnader och likheter eftersom FWD-

resultaten saknar uppgift om till exempel vattenkvot, vilket kanske har betydelse

när mätningen inte skett vid samma årstid som treaxialproven togs upp. Följande

kan ändå nämnas.

- Fältmätningarna i Forshaga-Deje, gjordes i regn.

- Värdet 21 MPa för Forshaga-Deje 10/294 representeras av ett enda prov.

- Norrköpingsleran var mycket våt när in situ-provtagningen gjordes i maj

1990. Det innebar svampiga prov med vattenkvoter mycket nära flytgränsen,

vilket gav låga moduler vid treaxialprovningen.
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Tabell 4 Jämförelse mellan treaxialmoduler och E-moduler utvärderade från

fallviktsmätningar på färdig väg, Cx» = 20 kPa, (MPa)

 

 

 

 

 

Jordart Provtagn- o Treaxialförsök FWD "Djärf-

mätplats datum E tid E modul"

lera,

siltig lera F-D 8/848 8809 (30) 75-115 9210 =20 21

varvig lera F-D 8/920 8809 24-65 9210 =20 25

varvig lera F-D 10/294 8809 21 9210 =50 46

varvig lera Enköping 8810 25-50 9210 60-70 61

varvig lera Nkpg 31/560 9005 (blött) 18-37 9208 =60 54

silt F-D 16/020 8809 23-40 9210 30-40 38

silt Åtvidaberg 9005 27-37 9206 =40 22
      

7.1.3 Jämförelser mellan treaxialmoduler och "Djärfmoduler"

Lennart Djärf, VTT, har tagit fram en ekvation för beräkning av undergrundsmodu-

ler från fallviktsmätningar, [Djärf L, 1993]. Han använder sig av dog-värdet, dvs

deflektionen 90 cm från belastningscentrum. Kolumnen "Djärfmodul" i tabell 4

ovan innehåller E-moduler beräknade med hjälp av denna ekvation. Som synes ger

den god överensstämmelse med värdena i fältkolumnen i alla fall utom ett. Att

"Djärfmodulen" blir mycket lägre i Åtvidabergssilten förklaras av att överbyggna-

den på denna industriplan är tunnare än de normala BYA-konstruktioner som

Djärfs ekvation grundar sig på. Jämförelsen med laboratorievärdena blir i övrigt

densamma som gjorts mellan treaxialmoduler och fallviktsmoduler tidigare.

7.1.4 Jämförelser mellan treaxialmoduler och California Bearing Ratio

värde

CBR-försök har gjorts både med och utan överlast och på störda och ostörda prov.

I tabell 5 redovisas försök som gjorts på in situ-prov från samma plats och nivå

som treaxialprovkropparna har hämtats från. Medel-CBR redovisas som 2,54-

värde vid 70 cm överlast och medelmodulen är beräknad vid dynamisk vertikal-

spänning 20 kPa.

Tabell 5 Jämförelse mellan medelmoduler från treaxialprovning och medel-

CBR, för varvig lera i Östergötland

 

 

 

 

 

Treaxialförsök CBR-försök

antal prov medelmodul antal prov :medelvattenkvot: medel-CBR

(%) (MPa) (%) (%)

- - - 4 25 2

3 25 35 4 24 6

3 28 38 3 26 8

4 45 24 2 47 3

5 49 21 2 49 3
       

Linjär regression ger ekvationen

Euyn = 15,4 + 3,0 CBR med r* = 0,98
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7.2 Permanent deformation

Modeller för permanent deformation är inte lika vanliga i litteraturen som model-

ler för elastisk deformation. De som finns brukar beskriva den permanenta defor-

mationen som funktion av antalet belastningar. Ett exempel för en lera ges i figur

20. På y-axeln visas den vertikala permanenta deformationen, d,, med linjär skala

och på x-axeln antalet belastningar, N, med logaritmisk skala. I figuren finns flera

kurvor som var och en representerar öj-N-sambandet för ett spänningsförhållande,

o' /g, .

dp-N-samband brukar ibland beskrivas matematiskt som en rät linje i ett log-

lin-diagram med ekvationer på formen

dp = a + b log N

där a och b är konstanter som beror av materialet och pålagda spänningar.

Varvig lera Forshaga-Deje 8/920
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Figur 20 Permanent vertikal deformation, &, somfunktion av antalet

belastningar, N, för varvig lera från Värmland

Linjär regression för diagrammet ovan har gjorts. Resultatet visas i tabell 6.

Tabell 6 Permanenta deformationens konstanter a och b samt

förklaringsgraden rför en varvig lera vid olika

spänningskvoter. Ekvationen &, = a + b log N

 

 
jordart provnummer 0!" /g, a b r?

varvig lera 434:1 7 -96,85 28,70 0,94

6 -56,16 19,69 0,98

5 -27,59 12,14 0,996

4 -13,71 7,58 0,96

3 -1,88 1,91 0,85

2,5 -0,41 1,12 0,92
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Emellertid passar inte alltid den räta linjen. Det syns i nedanstående figur 21

som gäller för en sandig silt. Avvikelsen är störst för stora spänningskvoter och

många belastningar. Här kan man dessutom se vikten av att använda många be-

lastningar vid provningen (åtminstone 100 000).

Linjär regression för silten ger förklaringsgrader mellan 0,67 och 0,79 beroende

på spänningskvot.

Sandig silt E4 Norrköping 32/937
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Figur 21 5, somfunktion av Nför sandig siltfrån Östergötland

Om man ritar om diagfammet så att även den permanenta deformationen plottas

med en log-skala får ekvationen formen

log ö, = a + b log N

Figur 22 visar att detta uttryckssätt ger ett mer rätlinjigt samband för silten. Tabell

7 visar log-log-ekvationens parametrar för silten, men även för den tidigare

nämnda varviga leran.
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Sandig silt E4 Norrköping 32/937
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Figur 22 &, somfunktion av Nför sandig siltfrån Östergötland,
log-log-diagram

Tabell 7 a och b samt i för en varvig lera och en sandig silt
vid olika spänningskvoter.
Ekvationen log &, = a + b log N
 
 

 

  

jordart provnummer G!" /g, a b r?
varvig lera - 434:1 7 1,53 0,17 0,99

6 1,45 0,16 0,998
5 1,32 0,15 0,99
4 1,20 0,13 0,99
3 0,70 0,12 0,88
2,5 0,53 0,12 0,92

sandig silt 1432:2 6 0,07 0,73 0,998
5 0,20 0,60 0,998
4 0,60 0,46 0,998
3 -0,50 0,53 0,998     
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7.21 Silt

Resultaten i tabell 8 nedan visar den beskrivna log-log-modellen för samtliga un-

dersökta siltprov, 19 st från fyra platser. Siltproven har delats in i två grupper be-
roende på vattenkvot.

Tabell 8 a och b samt f för samtliga siltprov vid olika spän-
ningskvoter. Ekvationen log & = a + b log N
 

 

 

      

jordart vattenkvot ot" /g, a b r?

[%]
8-15 7 -4,10 1,35 0,83

6 - 1,66 0,80 0,77

5 1,82 0,53 0,42

4 2,53 0,36 0,61

3 0,13 0,39 0,71

silt 2,5 -0,99 0,37 0,44

20-29 6 0,08 0,75 0,98

5 1,11 0,61 0,90

4 1,76 0,49 0,81

3 0,54 0,44 0,53

2,5 1,93 0,23 0,29
  

En nackdel med log-log-modellen som använts ovan är att den inte innehåller

någon spänningsparameter. Om även spänningen ingår i modellen behövs det bara

en ekvation för varje material för att förutsäga den permanenta deformationen. En

sådan modell presenteras nedan. Spänningen uttrycks där som deviatorspänningen,

Gdev. Den gäller givetvis vid en given vattenkvot och densitet. Skulle även dessa

materialparametrar ingå i modellen krävs betydligt fler provningar än vad detta

projekt har kunnat inrymma.

När modellen utökats med en spänningsparameter ser den ut enligt följande

log d, = a + b log N + c log G4ey

och för samma siltprov som tidigare blir a, b och c enligt tabell 9.

Tabell 9 Konstanterna a, b och c samt iför samtliga
siltprov.
Ekvationen log &= a + b log N + C l0g G4ev
 

 

 

jordart vattenkvot a b c r?

[%]

silt 815 043 3,70 0,73

20-29 -8,06 0,50 2,76 0,79
        

För att göra ekvationen

log ö, = a + b log N + c log Guev

mer praktiskt användbar kan man skriva om den på formen
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&_ AQ b C
öp e 'N .Gdev

med värdena i tabell 9 blir den då

5, = 11107 : N**- okt med r? = 0,73

respektive

5, = 32.107. N" - ok med r* = 0,79

Ett sifferexempel visar att den "våta" silten får mer än tre gånger så stor permanent

deformation som den "torra". Om N är 10* och Gaev är 30 kPa blir nämligen ö, 1,2

11 2
mm för den "torra" silten och 3,8 mm för den "våta".
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7.2.2 Leror

Log-log-modellen med spänningsparameter

log döp = a + b log N + c l0g G4ev

ger för de varviga lerorna a, b och c-värden enligt tabell 10. Totalt är det 30 styck-

en prov. Även dessa har delats in i två grupper beroende på vattenkvot. Den andra

gruppen har vattenkvoter nära flytgränsen och är något mer spänningsberoende än

den första.

Tabell 10 a, b och c samt *för varviga leror indelade efter

flytgräns.

Ekvationen log 8,= a + b log N + c log G4&

 

 

 

 

     

jordart vattenkvot a b c r?

[%)]

varvig lera 23 36 under Wp '3,96 0,33 1,27 0,48

0-16 under wp -5,41 0,30 2,01 0,64

 

Uttryckt utan logaritmfunktion blir ekvationerna

5, = 19-107 -N"" - 01% med r* = 0,48

respektive

5, =4,5:107 -N** -o%% med r* = 0,64

Ett sifferexempel visar att den
11 2
våta"

resultatet enligt tabell 11.

varviga leran får ungefär tre gånger så stor

permanent deformation som den "torra". Om N är 10% och Gdev är 30 kPa blir

nämligen öp 0,1 mm för den "torra" varviga leran och 0,3 mm för den

Om de varviga lerorna delas in efter vattenkvot utan hänsyn till flytgräns blir

11

Tabell 11 a, b och c samt i för varviga leror indelade efter

 

 

 

vattenkvot.

Ekvationen log &= a + b log N + c log G4e&

jordart vattenkvot a b c r?

[%)]

37-49 -5,28 0,34 1,77 0,49
       

Uttryckt utan logaritmfunktion blir ekvationerna

5, = 12.107 -N"* - olet med r* = 0,50

respektive

5, = 5,1: 107 N'" - oil; med r* = 0,49
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Samma sifferexempel som tidigare där N är 10% och Gdev är 30 kPa ger inte så stor

skillnad mellan de två grupperna av varviga leror. d, blir 0,18 mm för den "torra"

varviga leran och 0,23 mm för den "våta".

Som väntat är det inte bara vattenkvotens storlek som har betydelse utan vat-

tenkvotens relation till flytgränsen för den aktuella leran måste också studeras.
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7.3 Jämförelser mellan fält- och laboratorieresultat

Jämförelser mellan de olika fältmätningarnas resultat och resultaten från CBR-

och treaxialprovning i laboratoriet har gjorts för alla provtagningsplatser. Två av

dessa presenteras i detta avsnitt.

För varje provtagningsplats har en "tvärsektion" ritats upp för att visa varje

provkropps läge i djupled. En tabell med resultat från geologiska analyser till-

sammans med fält- och laboratorieprovningsresultat har också sammanställts.

Provkropparna har då grupperats efter provtagningsdjup för att underlätta jämfö-

relser.

De provkroppar som har beretts av materialet i en provtagningscylinder har

numrerats med :1, :2 och :3 så att :1-provkroppen alltid är den djupast liggande i

varje cylinder.

Den ena provtagningsplatsen som redovisas här är blivande terrass under E4

vid Norrköping sektion 31/560. Jordarten är varvig lera och de nedtryckta prov-

tagningscylindrarna har benämnts nr 1307, 1316, 1431, 1436 och 1437. Provtag-

ningsdjupet för respektive provkropp framgår av figur 23. Den angivna referensy-

tan ligger 22 cm under terrassnivå.

Norrköping 31/560
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Figur 23 Provtagningsdjup för provkroppar av varvig lera från

E4 vid Norrköping, sektion 31/560

Tabell 12 visar resultat för provkropparna i figur 23, grupperade efter provtag-

ningsdjup. En del kommentarer och förklaringar följer här:

e WVattenkvot, flytgräns, plasticitetstal och lerhalt har bestämts på det material

som skalats av vid provberedningen före treaxialprovningen.

e 3 olika CBR-värden anges. Lab-CBR anges för in situ-prov med motsvarande

provtagningsdjup och vattenkvot som treaxialprovkropparna. Värdet är beräk-

nat vid 2,54 mm intryckning och 70 cm överlast.
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e CBR-värdena från SCP- och DCP-mätningarna är medelvärden av 3-4 sonde-

ringar på treaxialprovkropparnas nivå.

e E-modulen från fallviktsmätningarna är resultat från mätning med minifallvikt

med 50 cm? plattarea och 16 kPa överlast. E-modulen är beräknad vid 0, = 20

kPa på provkroppens nivå.

e Den angivna skjuvhållfastheten är medelvärdet av 3-4 sonderingar med

BORROS vingborr på provkroppens nivå.

e E-modulen från treaxialförsöken är beräknad efter 100 000 belastningar med

Odyn = 20 kPa.

Tabell 12 Sammanställning av resultat från fält- och labundersökningar för

provkroppar av varvig lera från E4 vid Norrköping, sektion 31/560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov W Wp Ip lerhalt CBR E T s

nr [%)] [%)] [%] [%] [MPa] [kPa] [MPa]

-53 -81 lab SCP DCP fallv vingb treax

1431:3 47 58 36 68 68 3 1 1 = 6 37 25

1436:3 40 56 35 69 69 3 1 1 = 6 37 17

1437:2 48 54 33 70 70 3 1 1 =18 35 27

1316:2 45 51 30 68 68 3 1 1 =12 32 29

1307:1 49 50 28 63 63 2 2 2 (=15) 29 23

1316:1 49 51 30 65 65 2 2 2 (=15) 29 33

1431:1 48 49 26 63 63 3 2 2 (=15) 29 17

1436:1 49 49 30 63 63 2 2 2 (=15) 29 16

1437:1 48 49 27 64 64 3 2 2 (=15) 29 16
              

Det som är anmärkningsvärt i tabell 12 är variationerna i treaxialmodul mellan

provkroppar som är upptagna från samma nivå. I den översta nivån med tre prov

avviker prov 1436:3, vilket kanske kan förklaras med skillnaden i vattenkvot. I

den nedersta nivån har ett prov (1316:1) en hög modul, tre prov en låg modul och

ett prov (1307:1) ligger mitt emellan. Till detta har ingen förklaring hittats. Man

kan bara konstatera att båda provkropparna från cylinder 1316 har en hög modul.

Jämförelse av den geologiska strukturen hos prov 1316:1 och 1431:1 har också

gjorts, men inte gett någon förklaring, se avsnitt 8.6. Det troliga är att en viss

spridning inte kan undvikas när det rör sig om in situ-prov och många hanterings-

moment innan ett prov är färdiganalyserat.

En jämförelse mellan medelvärden för respektive nivå visar följande. Proven

från den övre nivån har högre lerhalt, är mer plastiska och har en vattenkvot långt

ifrån sin flytgräns. CBR-värdet mätt i laboratoriet sjunker något med djupet, me-

dan CBR-värdet uppmätt med de båda konpenetrometrarna i fält stiger något.

Skjuvhållfastheten sjunker tydligt med djupet och treaxialmodulen sjunker lite.

I figur 24 och tabell 13 redovisas en annan provtagningsplats. Det är fortfaran-

de E4 vid Norrköping, men en annan sektion, 32/937. Här är jordarten silt och

provtagningscylindrarna har benämnts nr 1304, 1432, 1442 och 2433. Angiven

referensyta motsvarar terrassnivå.
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Figur 24 Provtagningsdjup för provkroppar av silt från

E4 vid Norrköping, sektion 32/937

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13 Sammanställning av resultat från fält- och labundersökningar för

provkroppar av siltfrån E4 vid Norrköping, sektion 32/937

Prov nr w wi lerhalt kapillaritet CBR E T E

[%)] [%)] [%)] [m)] [%] [MPa] [kPa] [MPa]

-53 -81 SCP DCP fallv vingb treax

1304:2 23 25 2 4 2,4 2 6 21 23 37

1432:2 22 26 2 2 2,9 2 5 19 25 38

2433:2 21 25 2 4 2,4 2 6 19 25 (36)*

1304:1 24 26 2 3 2,9 3 5 =27) 20 36

1432:1 22 25 2 4 2,6 3 5 =25 20 34

1442:1 20 24 2 4 2,2 3 5 (=27) 20 39

2433:1 21 24 3 4 2,8 3 5 (=27) 20 34
           

*Värde inom parentes innebär brott före 100 000 belastningar

Jämförs resultaten i denna tabell med resultaten i tabell 12 framgår att silten är

mer homogen än den varviga leran, vilket också avspeglas i andra analyser i denna

undersökning.
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8 Diskussion av olika parametrars inverkan på

deformation och E-modul

8.1 Densitetens inverkan på hållfastheten

Torrdensiteten, p4, verkar ha en viss inverkan på den elastiska deformationen, d:,

hos silt vid hög vertikalspänning. Treaxialförsöken har nämligen givit resultat för

fem provkroppar, som efter linjär regression ger följande samband

&,, med r* = 0,64

(elastisk deformation vid dynamisk vertikalspänning 40 kPa har använts och ligger

mellan 167 och 242 um vilket innebär 835-1 210 ustrain.)

Elastisk deformation vid lägre vertikalspänningar gav sämre r?, 0-0,21.

Densitetens inverkan på den permanenta deformationen, på E-modulen liksom

på E-modulen vid brott var mycket liten för samtliga undersökta jordarter.

8.2 Kornstorleksfördelningens inverkan på hållfastheten

Graderingstal, krökningstal, finjordshalt, silthalt och lerhalt har undersökts. I

samtliga fall verkar det som om silten visar de bästa sambanden, men inget är sär-

skilt starkt. Resultaten nedan kommer från treaxialförsök.

Graderingstal och krökningstal är båda mått på kornkurvans form. Grade-

ringstal, c,, har beräknats som d,,/d,, och krökningstal som +d;9) .

Inget av dessa tal är intressanta för en lera eftersom d39 är mindre än 0,001 mm

och dj9 är ännu mindre. (Vid kornstorlek 0,001 mm slutar siktdiagrammet). För

silten däremot förekommer graderingstal mellan 2 och 9 och krökningstal på mel-

lan 1 och 2.

Sambandet mellan krökningstal och olika hållfasthetsparametrar är svagt för

silt. Sambandet mellan graderingstal och permanent deformation är också svagt.

Däremot verkar graderingstalet ha en viss inverkan på den elastiska deformatio-

nen, på E-modulen och på E-modulen vid brott.

Linjär regression för siltproven ger ekvationerna

b., =64+9,8-c, med r* = 0,61

E=44-2,0%c, med r* = 0,56

Eyror = 97-67 : loge , med r* = 0,57

(elastisk deformation och E vid dynamisk vertikalspänning 20 kPa har använts. då

ligger mellan 63 och 171 um vilket innebär 315-855 ustrain, E ligger mellan 24

och 39 MPa och Ey: ligger mellan 17 och 85 MPa.)

Finjordshalten anger hur stor del av materialet som är mindre än 0,06 mm.

Den är ca 100 % för lerorna och därför bara intressant för silten där den varierar

mellan 40 och 93 %.

Finjordshalten påverkar inte den elastiska deformationen eller E-modulen hos

silt, medan den har en liten inverkan på den permanenta deformationen. Linjär

regression ger en ekvation med r? = 0,38.
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Silthalten varierar mellan 22 och 77 % för lerorna, men något samband med

den permanenta deformationen finns inte. För silten finns ett svagt samband lik-

nande det mellan finjordshalt och permanent deformation, med r?= 0,48.

Lerhalten (enligt TNC 53) tycks inte ha någon inverkan på den permanenta de-

formationen, varken för leror eller silt.

8.3 Vattenkvotens inverkan på hållfastheten

Vattenkvotens inverkan på den permanenta deformationen och E-modulen från

treaxialförsök liksom på CBR-värdet från SCP- och DCP-mätningar har studerats.

Såsom tidigare visar siltprovkropparna de tydligaste sambanden.

För silten finns ett visst samband mellan vattenkvot, w, och permanent defor-

mation, ö, vid 20 kPa, figur 25.
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Figur 25 ö, somfunktion av vattenkvoten för samtliga siltprov,
Odyn = 20 kPa

Linjär regression ger ekvationen

d, = -35+65- w med r? = 0,64

Sambandet gäller för 16 provkroppar från fyra provtagningsplatser. ö, anges i um.
Förvånande nog har inte något tydligt samband kunnat påvisas mellan vatten-

kvot och E-modul för någon jordart, vilket kan ses i figur 26.
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jordarter, Os = 20 kPa

Däremot kan man visa att siltens CBR-värde från SCP- respektive DCP-

mätningar påverkas av vattenkvoten.
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Figur 27 CBR-värde från DCP-mätning somfunktion av vatten-

kvoten för samtliga siltprov
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Kurvanpassning ger ekvationerna

CBR,» = 35-22 - log w medr*=0,62 w är 10-30 %

CBRpep = 19-9,8 - log w med r*=0,55 w är 6-30 %

8.4 Plasticitetsindexets inverkan på hållfastheten

Endast inverkan på den permanenta deformationen har studerats. Något samband i

form av en ekvation kan inte utläsas mellan plasticitetsindex, Ip, och permanent

deformation. Däremot kan man i figur 28 se att den permanenta deformationen vid

20 kPa inte går över nivån 500 um när provkroppens Ip är större än 10. Ip mindre

än 10 förekommer hos siltiga leror och silt.

Ip är en funktion av flytgränsen, w;, som därför inverkar på samma sätt som Ip.

Det blir små (© 500 um) permanenta deformationer när flytgränsen överstiger 30

%, medan flytgränser mellan 20 och 30 % ger permanenta deformationer på allt

från 400 till 3 500 um. Detta gäller när den dynamiska vertikalspänningen är 20

kPa.
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Figur 28 &, som funktion av plasticitetsindex för samtliga

undersökta jordarter, Gy» = 20 kPa
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8.5 Kapillaritetens inverkan på hållfastheten

För silten finns svaga samband mellan kapillaritet å ena sidan och permanent de-

formation respektive E-modul, båda vid 20 kPa, å andra sidan. Linjär regression

för 17 st provkroppar från tre platser ger ekvationer med r* = 0,35 respektive 0,48.

8.6 Den geologiska strukturens inverkan på hållfastheten

Den geologiska strukturens effekt på hållfastheten är svårbedömd. Man kan t ex

studera kommentarerna som antecknats vid olika tillfällen under provhanteringen

och försöka hitta orsaken till beteendet vid belastning i någon defekt hos provet.

Anteckningarna för provkroppen med nummer 313:2 ser ut så här.

Vid beredning av provkropp:

313:2 910718. Sandig silt, RV62 Forshaga-Deje 16/020. Ett vackert exemplar,

dock lite löst. Blöt finsand. Under bearbetning sjönk det ihop till 193

mm.

Resten av rörets innehåll trycktes ut (för att ev göra ett prov till). Ett löst,

blött prov på drygt 20 cm. Gick inte att lyfta upp utan sprack på längden,

kasserat. '

Under och efter treaxialprovning av provkropp:

313:2 Vid 20 kPa börjar provkroppen bukta ut på nedre halvan. Brott vid 40

kPa efter ca 50 000 belastningar.

Vattenkvot efter test 26 %. Flytgräns 27 %. Torrdensitet: 1,58 t/m".

Efter torkning av provkropp:

313:2 I provet som är delat kan man urskilja ett 2 mm brett parti som löper ver-

tikalt, cirka 10 cm långt. Det kan vara ett vertikalt skikt av lera. I provets

nedre del kan en skiktning av provet skönjas. Limonitklumpar i olika

mäktighet och färgstyrka förekommer.

 

Figur 29a och b Prov 313:2 efter treaxialprovning och efter delning och
torkning i ugn

Det finns egentligen ingenting i den geologiska strukturen som förklarar varför

prov nr 313:2 deformeras till brott vid belastningen 40 kPa. Det troliga är i stället
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att vattenkvot eller snarare relationen mellan aktuell vattenkvot och flytgräns på-

verkar deformationens storlek.

Man kan också jämföra prov som har fått olika E-modul och leta efter skillna-

der i strukturen som kan ha gett upphov till de olika E-modulerna. För att jämfö-

relsen ska kunna renodlas till enbart påverkan från den geologiska strukturen bör

alla andra parametrar vara lika. Det visade sig emellertid vara svårt att hitta sådana

tvillingprov, som inte hade snarlika E-moduler, bland projektets in situ-prov. Efter

mycket letande efter provkroppspar som hade olika E-moduler, men ungefär

samma provtagningsplats, provtagningsdjup, vattenkvot, flytgräns, plasticitetstal,

som inte tryckts ihop vid provtagningen, som haft ett normalt provningsförfarande

utan maskin- eller datorkrångel osv kan följande exempel visas:

I tabell 14 jämförs två prov som kan betraktas som lika, men som har sinsemel-

lan olika E-moduler vid den dynamiska vertikalspänningen 20 kPa. Det är två

varviga leror som är upptagna i samma sektion, Norrköping 31/560, och från

samma djup, ca 0,5 m under blivande terrass. Vidare har de i stort sett samma

vattenkvot, flytgräns och lerhalt, medan plasticitetstalet skiljer lite mellan de båda

provkropparna.

Tabell 14 Jämförelse mellan "tvillingprov" av varvig lera
 

 

 

 

Vid Guyn = 20 kPa Vid Guyn = 30 kPa

Prov nr w Wp Ip E Permanent deform E Permanent deform

[%) [%)] [MPa] [um] [MPa] [um]

1431:1 |48 ;49 17 250 13 1260

1316:1 |49 ;51 :30 33 100 29 230
          

I tabellen kan utläsas att inte bara E-modulen skiljer mellan de båda provkroppar-

na. Skillnaden i permanent deformation är också mycket stor. Konstigt nog går

båda proven till brott på nivån 40 kPa, 1431:1 strax efter start och 1316:1 efter

några tusen belastningar.

Kommentarer vid beredning av provkropp:

1431:1 Lättbearbetat. Lite blöt och kladdig. En liten tendens att bli tvärräfflad

i de grövre varven.

1316:1 203 mm lång. Lite blöt och kladdig att jobba med, annars lättbearbe-

tad. Mycket finlera?

Kommentarer till delad och torkad provkropp:

1431:1 Varvig. De mörka skikten är 2-4 mm tjocka, de ljusare 1-3 mm;

ibland även upp till 4-5 mm.

1316:1 Varvig. Skikten är lite diffusa med mest ljust, lite grövre material. Ett

vertikalt gulnat maskhål (?) löper mitt igenom hela provet.

Slutsatsen blir att det är svårt att förklara modulskillnaden med skillnader i den

geologiska strukturen. Ytterligare jämförelser görs inte här utan får komma med i

en djupare analys vid ett annat tillfälle.
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9 Fortsatt arbete

I denna rapport redovisas resultatet av hittills gjorda beräkningar och jämförelser,

men det finns data till många fler analyser.

Det fordras till exempel en mer ingående analys av provningsresultaten för att

diskutera fler parametrars påverkan på varandra och för att få med fler paramet-

rar i en och samma modell. Detta kan göras nu när bättre och snabbare datorbase-

rade hjälpmedel finns till hands, såsom statistikprogram för PC. Alltså rekom-

menderas en ny statistisk analys av de data som bedöms som extra intressanta och

ett fortsatt modellarbete som en följd därav.

För att ta fram axellastexponenter för olika terrassmaterial måste man fortsätta

analysen av permanenta deformationers variation med spänningar. Det går antag-

ligen att få fram en modern svensk ersättare till den så ofta använda "4-

potensregeln" (från AASHO-försöken).

Mycket fält- och laboratoriearbete är nedlagt och mycket data finns lagrade om

de undersökta jordmaterialen. En parameter, vars effekt på hållfastheten inte

hunnit studeras tillräckligt, är den geologiska strukturen hos varje provkropp.

Provkropparna har beskrivits av geolog både före treaxialprovningen och efter

avslutad provning och torkning i ugn. I beskrivningarna finns uppgifter om tjock-

lek och orientering av olika skikt, rester av rottrådar, limonitinnehåll och utfäll-

ningar av järn osv.

En annan uppgift som finns om varje provkropp är provtagningsdjupet. För två

av provtagningsplatserna har en analys gjorts där djupet kopplats till övriga resul-

tat. Motsvarande analys för de övriga provtagningsplatserna kan säkert bidra till

tolkningen av resultaten.

En liten jämförelse mellan olika fältmetoders resultat har gjorts, men data till

en mer omfattande studie finns.

I detta projekt har treaxialprovningen gjorts utan viloperiod, se avsnitt 4.1. Det

vore önskvärt att göra kompletterande provningar med olika viloperioder för att

studera effekten av viloperiodens längd.
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