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Förord

Fordringarna på Vägarnas standard har fr 0 m andra världskrigets slut

ökat mycket påtagligt. I vissa avseenden, exempelvis beträffande kom-

fort och säkerhet, har fordringarna ökat i snabbare takt än fordonsan-

talet. Komforten och säkerheten är liksom även Vägarnas kapacitet i

betydande grad direkt eller indirekt funktioner av Vägarnas bärighet.

Utvecklingen har givit anledning till att på elasticitetsteorin grunda-

de avancerade beräkningsmetoder framtagits och till utarbetandet av på

samma teori grundade datorprogram. För rätt utnyttjande av såväl meto-

derna som programmen erfordras siffermässig värdering av bl a materia-

lens bärighetsegenskaper.

För bestämning på laboratoriet av jord- och vägbyggnadsmaterials bärig-

het tillämpas i allmänhet utomlands sedan mer än 40 år tillbaka den s k

CBR metoden. Enär man med denna arbetar med tryckintensiteter, som be-

tydligt överstiger de intensiteter materialen vanligtvis utsätts för i

en väg, utvecklades och konstruerades i början av 1950-talet vid då-

varande statens väginstitut (SVI) av N Odemark, E Saare och E Julner en'

laboratorieapparat och ett förfarande för bestämning vid normala belast-

ningsintensiteter av olika materials elasticitetsmoduler (E-moduler).

Apparaten, som även tillverkats vid SVI, omnämndes första gången i

Svenska Vägföreningens tidskrift nr 1 1952.

En på denna apparat och detta förfarande grundad laboratoriemetod, SEB

metoden, för bestämning av jordmaterials bärighetsegenskaper under olika'

betingelser har sedermera utvecklats. Arbetet härmed hartill väsentlig

del utförts av S Engman. Metoden tillämpas av väg- och trafikinstitutet

(VTI) och den har under senare tid bl a kommit till användning vid

institutets undersökningar av egenskaperna hos bärlagergrus av olika

petrografisk uppbyggnad.

Föreliggande rapport angående E-modulapparaten och SEB metoden har ut-

arbetats med anledning av det på olika håll ökade intresset för bestäm-

ning av olika materials bärighetsegenskaper och E-moduler för erhållan-

de av erforderliga konstanter vid dimensionering av väg- och flygfälts-

överbyggnader.

-

 



Sammanfattning

 

Vid statens väginstitut, SVI (fr 0 m 1971-07-01 statens väg" och trafik-

institut, VTI), har utvecklats, konstruerats och tillverkats en labora*

torieapparat, E :_mgdglapparat_modell_§Ylj§lJ för belastningsförsök i

liten skala och av statisk karaktär. IVE - modulapparaten utsätts fram*

ställda prov av jordmaterial för tryck av en cirkulär stålstämpel. Stämp-

eln kan belastas så, att medeltrycket i kontaktytan.med jordprovet blir

av inom apparatens belastningsområde (0 - l kN) önskad storlek. Normalt

åstadskommes med stämpeln tryck, som förekomma eller beräknas uppkomma på

'olika niVåer i en vägs överbyggnad, underbyggnad eller undergrund. När

proven belastas observeras genom deformationsmätningar provens elastiska

och plastiska uppträdande. Elasticitetsmodulen (Ewmodulen) för de fram-

ställda proven bestäms med ledning av den uppmätta elastiska deformatio-

nen. Provens överyta kan förses med s k väglast, vars massa kan varieras

så,-att proven per ytenhet erhållerden.be1astning materialet i fält ut-

sätts för av ovanpå liggande lager av viss tjocklek, densitet och vatten-

halt.

Med §E§_megoden (Swedish Earth Bearing Method) kan ett jordmaterials

elasticitetsmodul och bärighetsegenskaper bestämmas genom belastningsför*

sök i E-modulapparaten på prov, som vanligen framställts i särskilda

cylindrar med volymen 5 000 cm3, s k E-modulcylindrar. I cylindrarna pack-

as jordmaterialet med valt arbete vid olika vattenhalter till skrymdensi-

teter vanligen svarande mot respektive materials densitetskurva enligt

,någon normerad metod eller till densiteter, som visst material kan påräk-

nas ha, när det ingår som lager i en väg. Enär proven per ytenhet normalt

icke utsätts för större belastningar än vad materialet ifråga blir utsatt

för i en väg, kan bestämningarna upprepas sedan proven vattenmättats,

lagrats på önskat sätt eller torkats. Med ledning av de genom försöken er-

hållna E-modulerna kan E-modulkurVor eller bärighetskurvor uppdragas för

materialet. Bestämningar kan även utföras på med E-modulcylindrar in situ'

upptagna "ostörda" jordprov.
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BESTÄMNING I E-MODULAPPARAT AV JORDMATERIALS BÄRIGHETSEGENSKAPER

ENLIGT SEB METODEN (SWEDISH EARTH BEARING METHOD)

1. Inledning

Vägtrafikens utveckling under de två senaste decennierna har varit

anmärkningsvärt stark. I Sverige har således antalet personbilar

under perioden 1950-1970 ökat från ca 252 000 till ca 2 290 000

(uppgifterna hämtade ur AB BilstatiStiks publikation "Bilismen i

Sverige" med utgivningsåren 1963 och 1971), dvs med över 900

procent. Antalet lastbilar har under samma period ökat från ca

85 000 till ca 145 000, dvs med ca 59 procent. Godstransport"

arbetet har under samma period i allt större utsträckning över-

flyttats till landsvägarna, samtidigt som en påtaglig förskjut-

ning ägt rum mot tyngre lastbilar. Den procentuella andelen last-

bilar med lastförmåga överstigande 6 ton har sålunda fr 0 m 1953

ökat från ca 4 till ca 30 procent och andelen bilar med lastför-

måga överstigande 10 ton från ca 0,04 till ca 12 procent. Även om

den procentuella årliga tillväxten av lastbilarnas transportarbete

fortsättningsvis icke kommer att bli lika stor, som den fr 0 m 1950

har varit, tyder enligt "Vägplan 1970" prognoserna på, att last-

bilarnas transportarbete under tiden fram till 1985 kommer att bli

ca tre gånger Större än det arbete lastbilarna nu (1970) utför.

Trafikutvecklingen har resulterat i allt större fordringar på vägar-

nas (även flygfältrullbanornas) kvalitet, främst med avseende på

deras bärighet, jämnhet, kapacitet och trafiksäkerhet. De ökade

kvalitetsfordringarna, olika för olika typer av vägar och banor,

har givit anledning till fortsatt utveckling eller modifiering av

tidigare framtagna på elasticitetsteorin för s k skiktade system

grundade beräkningsmetoder, ex avden vid statens väginstitut, SVI

(fr 0 m 1971407-01 statens väg- och trafikinstitut, VTI), utarbeta-

de ekvivalentmetoden, och till tillkomsten av på samma teori grunda- _

de avancerade mer eller mindre generella datorprogram. Av de senare

kan nämnas det av California Research Corporation i USA utarbetade

Chevron-programmet och det av Shell framtagna Bistroprogrammet.

Goda teoretiska hjälpmedel står härigenom till förfogande för

konstruktion av överbyggnader, som, med hänsyn till den
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enligt prognoserna sannolika trafikutvecklingen, är både rätt samman-

satta och givna ekonomiskt optimala dimensioner.

För att de teoretiskt grundade beräkningsmetoderna skall kunna nyttig-

göras på ett rationellt sätt, erfordras emellertid en siffermässig värd-

ering av en mängd faktorer, som har stor inverkan på beräkningsresulta-

tet. Jord- och Vägbyggnadsmaterialen måste sålunda klassificeras icke

endast genom angivande av jordartstyp och tjälfarlighetsgrupp utan även

genom, att materialen karaktäriseras med avseende på sina bärighetsegen-

skaper.

Enär beräkningsmetoderna grundar sig på antagandet, att jord- och väg-

byggnadsmaterialen uppträder elastiskt vid de spänningar och deforma-

tioner, som trafiklasten normalt åstadkommer i en vägs olika lager,

karaktäriseras materialens bärighetsegenskaper i första hand med elasti-

citetsmodulen (E-modulen), statisk eller dynamisk beroende på bestäm-

ningssättet.

E-modulen bestäms vanligen i fält och genom s k plattbelastningsförsök,

statiska eller dynamiska med exempelvis fallvikt eller vibrator. Under

senare år har även den s k vågutbredningsmetoden i växande omfattning

börjat användas för modulbestämningar i fält.

För att på laboratoriet kunna bestämma ett materials E-modul och bärig-

hetsegenskaper vid de belastningsintensiteter trafiken normalt åstad-

kommer på olika nivåer i en väg, har vid SVI dels utvecklats, konstru-

erats och tillverkats en laboratorieapparat, E-modulapparåt_mgdgll_§Vl-ål3_

fär belastningsförsök i liten skala och av statisk karaktär för bestäm-

ning av E-moduler,dels utvecklats en på apparaten grundad laboratorie-

metod, §E§_metoden;(8wedish Earth Bearing Method), för bestämning av bär-

ighetens beroende av materialens densitet och vattenhalt. Bestämningarna

kan utföras antingen på prov, som framställts i särskilda E-modulcylind-

rar eller på med dessa cylindrar in situ uttagna "ostörda" jordprOv.

Internationellt tillämpas emellertid inte (ännu) på elasticitetsteorin

grundade laboratoriemetoder för bestämning av jordmaterials bärighet.

Den för bärighetsbestämningar mest spridda laboratoriemetoden är sedan

länge "the Standard Method of Test for Bearing Ratio of Laboratory -
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2.1

Compacted Soils", som av American Society for Testing Materials (ASTM)

erhållit metodbeteckningen D 1883m67. Med anledning av sitt ursprung

kallas metoden sedan sin tillkomst i slutet av 1920wtalet vanligen för

CBR metoden ( the California Bearing Ratio Method"). Enligt denna pene-

treras i en apparat de i särskilda CBchylindrar med volymen 2130 cm

packade proven med en kolv, som har arean 19,23 cm . Kolvens penetration

i provet mäts enligt ett noga preciserat förfarande. Den tryckintensitet

som erfordras, för att i provet åstadkomma penetrationen 2,54 mm (0,100

in.) respektive 5,08 mm (0,200 in.) uttrycks i procent av den intensim

tet, 7 MPa (70 kp/cmz) respektive 10,5 MPa (105 kp/sz), som, enligt en

för CBR bestämningar särskilt framställd standardkurva, erfordras för att

åstadkomma samma penetration i ett prov av standardmaterial av krossad

sten (crushed rock). Det erhållna talet utgör materialets CBvaärde vid

den vattenhalt och densitet provet höll under bestämningen.

Emmodulapparaten och dess utrustning

?Freds1313281223: medel L 8.2.1.:51

Ewmodulapparaten av modell SVI-51, fig:a 1-6, består till sina huvuddelar

av stativ (A, I, J), hävstång eller belastningsstång (B) med rörlig last

av vagn (C) med vikter (N och P), vikter för balansering (0 och Q), be"

lastningsstämpel (D) med stämpelstång (E) och styrning (F), E-modulcylind-

er (G) samt utrustning för deformationsmätning (H). Apparaten är placerad

på en skiva av trä, fig:a 2 och 3, som vilar på fyra reglerbara Stöd, var-

med skivan och därmed också stativet kan horisonteras.

Stativet består av en 870 mm lång Unstång (A), UNP 20 med h=200 och b=75

mm, vid vilken två par stående stolpar (I och J) av rör á 50 mm är fäst*

ade med bultar. HäVstången är sammansatt av två parallellt och på cc-av-

ståndet ^J90 mm monterade stålstavar, á 30 mm. Den är upphängd i och vrid"

bar kring en axel (K), som är lagrad i två på överändan av stativets väns-

tra stolpupar (J) monterade kullager.

Vagnen (C), som är utrustad med fyra hjul, förflyttas utmed hävstången med

hjälp av ett tunt över två trissor löpande stålband, som manövreras med

hjälp av en växellåda och en vev (L). Vagnen kan belastas med tre särskilt

formgivna vikten (N och P). Hävstången har en skala och vagnen en visare,
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så att under vagnens förflyttning storleken på den på stämpeln på-

förda lasten kan avläsas. När vagnen förflyttas utmed hävstången,

överförs kraften till belastningsstämpeln via en vertikalt ställd

stång, stämpelstången (E), som styrs av ett på stativet monterat

flyttbart rullager (F). I stativets balk finns två lägen, a_och b_

i fig 1, med plattgänga av svag stigning för det cirkulära med

gängad stålpelare utrustade bordet, på vilket E-modulcylindern

placeras när belastningsförsök skall utföras. Det höj- och sänk-

bara bordet kan låsas på en för försöket lämplig nivå.

E-modulapparaten har tre belastningsområden: A) 0 - 10 N,

B) 0 - 100 N och C) 0 - 1 000 N. Vid försök inom område A) place-

ras E-modulcylindern på detutanför, dvs till höger om, det högra'

stolp-paret (I) i läge a_monterade bordet, fig 1. För att belast-

ningsförsöket skall kunna påbörjas vid belastningen O N på stämpeln,

är hävstångens och den obelastade vid skalvärdet 0 placerade vagnens

massa balanserad med en till vänster om och på visst avstånd från

vridningspunkten fast monterad massa (M). När vagnen, med massan

1,166 kg, befinner sig längst ut på hävstången, dvs med visaren

vid skalvärdet 10, är belastningen på stämpeln 10 N.

Vid försök inom belastningsområde B) med bordet i läge a) belastas

vagnen med vikten (N) med massan 10,503 kg, som, när vagnens

visare befinner.sig vid skalvärdet 0, balanseras med en vikt (0)

med massan 3,954 kg, fig 2. När vagnens visare befinner sig vid

värdet 10 på hävstångens skala är belastningen på stämpeln 100 N.

Det högra stolp-parets (I) uppgift är dels och främst att vid för-

sök inom belastningsområdena A) och B), dvs med cylindern i läge

3, bära stämpelstångens styrning, dels att, vid försök inom samt-

liga tre belastningsområden, uppfånga hävstången med dess rörliga

last om brott uppstår i det belastade provet.

När försök skall utföras inom belastningsområde C) måste bordet,

cylindern, mätutrustningen och belastningsstämpeln med stämpel-

stång och styrning flyttas till läge b_vid det vänstra stolp-paret,

fig 3, och vagnen lastas med två vikter till, vikterna (P) vardera
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6.

med massan 2,495 kg. Även denna massa balanseras, när vagnen är

placerad i position 0, med utöver vikten(0) en vikt (Q) med

massan 2,483 kg. När vagnens visare befinner sig vid skalvärdet

10 är belastningen på stämpeln 1 000 N.

Vid belastningsförsök i E-modulapparaten överförs hävstångskraften

2 stor stämpel av stål (D), fig 4.vanligtVis på en cirkulär 2 000 mm

Stämpeln bör av hänsyn till cylinderns relativt ringa diameter

(178,5 mm) ej vara större, diameter'v 50 mm. Med större stämpel

föreligger risk för uppkomsten av störande randeffekter.

För att åstadkomma möjligast jämnt fördelade anliggningstryck

mellan belastningsstämpel och prov påläggs lasten, när provet fram-

ställts av grovsand eller grövre material, vanligtvis över en kul-

led, fig 4b. Består provet av finsand eller finkornigare material

bör belastningen påföras en vid stämpelstången fast monterad

stämpel, enär risk för snedsjunkning av olika skäl kan föreligga

'om stämpeln ligger fri. Stämpelstångens och i vissa fall även

stämpelns vikt och mätklockans fjädertryck balanseras med en mot*

vikt (R), fig 2, så att försöket kan påbörjas med en i det närmaste

obelastad stämpel. Lasten på stämpeln påförs respektive avtas med

hjälp av växellådan (L) med, inom rimliga gränser för en manuellt

manövrerad apparat, vald och relativt jämn hastighet. När försök

icke pågår kan hävstången låsas i horisontellt läge med en skruv

vid ett stöd (S).

2.2 Eemodulapparatens dimensioner
__ " _ __-_ ___

E-modulapparaten modell SVI-Sl,har, inklusive trästativet den är

monterad på, en största längd av 1 380 mm och största bredd av

370 mm. För att, när E-modulcylindern skall placeras på apparatens

bord, hävstångens fria ände skall kunna ställas i översta läget,

erfordras en fri höjd av minst 930 mm räknat från den bordsyta

varpå apparaten är placerad. Vid försök med last över provets hela

överyta, s k väglast (se 2.4), bör fria bredden för apparaten ej

vara mindre än ca 700 mm. Tillgång erfordras även till en mindre

serviceyta samt erfordras förvaringsutrymmen för cylindrar med

plattor, mätutrustning, vikter, utrustning för vattenmättning

av framställda prov, utrustning för åstadkommande av väglast,

verktyg m m.
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2.3 E - modulcylindern
_mm-._-C-_mmu_

E-modulcylindern (G), figza 1 och 4, har inre diametern 178,5 mm,

inre ändarean 25 024 mm2 och höjden 220 mm. Två typer av cylindrar

förekommer, den ena med avtagbart handtag, fig 4 b, och väggtjock"

leken 5,5 mm, den andra med fast monterat handtag, fig 4 a, och

väggtjockleken 8 mm. Till cylindrarna hör cirkulära stålplattor

av olika utförande, men alla med diametern 270 mm och alla ut-

rustade med två stycken bultar med muttrar. Cylindrarnas handtag,

fig 4, har fyra fästöglor för bultar. Båda ändytorna på en cylinder

kan följaktligen samtidigt vara täckta med plattor, som dras fast

med muttrar.

När av ett jordmaterial ett prov av viss beskaffenhet skall fram-

ställas monteras på cylindern en platta, "instampningsplatta",

vars centrala del med diametern 177 mm har tjockleken 30 mm och

resterande perifera del tjockleken 10 mm. Monterad på cylindern

kommer sålunda av plattans 30 mm tjocka centrala del 20 mm gods

att ligga i cylindern. Vid provens framställning håller härigenom

cylindern volymen 5 000 cm3. I få

Under framställningen av ett prov, är cylindern utrustad med en

50 mm lång på cylinderns övre kant vilande och vid cylindern med

bultar och muttrar fäst förlängningshylsa.*Även den sist påförda

materialmängden kan då ges lika effektiv packning som föregående

lager. Hylsan har cylinderns diameter och väggtjocklek.

När proven efter instampningen på laboratoriet eller uttagningen

in situ avjämnats, förses cylindrarna med plattor,som har dia

metern 270 mm och tjockleken 10 mm. Till E*modulcy1inderns ut"

rustning hör särskilda bottenplattor för vattenmättning av vid

olika vattenhalter framställda eller uttagna jordprov. Till

cylindern hör också en 50 mm lång hylsa med ena kanten slipad

till en egg och en 100 mm lång eller längre hylsa, som båda

används för minimering av störningarna vid provtagningarna

in situ. Hylsorna har samma diameter och väggtjocklek som cylindern.
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2.4 gtrustning_f§r_bglêstning_ay_provets;h31§5öyerytâ)_s_k;v§gla§t_

Utrustningen för åstadkommande av s k väglast, fig:a 5 och 6,

består av en mässingsplatta, som har diametern. 177 mm och i vars

centrum är upptaget ett hål med något större diameter än belast-

ningsstämpelns. Plattan är på den sida, som vilar mot provet för-

sedd med en tryckutjämnande gummiskiva. I mässingsplattan och

gummiskivan har upptagits ett större antal små hål, så att vatten

.och luft relativt obehindrat skall kunna förflyttas i ytskiktet,

när provet belastas eller vattenmättas. Mässingsplattan belastas

med ett ok, som med två spetsiga stöd vilar på plattan i två koniska

fördjupningar..På oket kan vikter av önskad massa hängas, exempel-

vis burkar som fylls med blyhagel.

2.5 Mätutrustning

Mätutrustningen omfattar ett klockstativ (H1) och tre precisions-

mätklockor (H3 och U), figza 4 och 5. När mätningar pågår är klock-

stativet placerat på cylindern, på vilken det vilar i tre punkter.

Stativet består av en icke helt sluten ram varpå tre stycken klock-

hållare är fästade med skruvar. Den hållare varpå den klocka (H3)

är monterad med vilken belastningsstämpelns vertikala rörelser mäts,

'består av en fast och rörlig del. Den rörliga delen kan med skruvar

för grov- och finjustering (H2) och en vinkelväxel förskjutas_utmed'

en på den fasta delen vertikalt monterad gejder. De två andra hållar-

na, varpå de klockor (U) varmed väglastens rörelser mäts, är fasta."

Dessa klockor måste därför ställas in på önskad nivå innan de låses

i hållarnas klämfästen.

.Belastningsstämpelns och väglastens vertikala rörelser mäts normalt

med precisionSmätklockor-med skalindelningen 0,01 mm, i vissa fall

klockor med indelningen 0,001 mm. Stämpelns mätklocka, vars spets

vilar på en i stämpelstången monterad konsol, bör normalt ha ett

'mätområde ej mindre än 10 mm, så att klockan under en bestämning

inte behöver omställas före varje upprepning av belastningen.
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Fig. 1. E - modulapparat, modell SVI - 51. Apparat :för bestämning

av Jordmaterials elasticitetsmoduler ( E - moduler ) och bärighets-

egenskaper ( E - modulkurvor ). Apparaten iordningställd för :försök

inom belastningsområde A) 0 - 10 N.

( A , I , J ) stativ, ( B ) hävstång (belastningsstång), ( C ) vagn,

( D ) belastningsstämpel, ( E ) stämpelstång med styrning ( F ),

( G ) E - modulcylinder, ( H ) utrustning för deformationsmätning

(ursprungligen, som på bilden, monterad på apparatens stativ, numera

placerad på cylindern, fig. 4), ( K ) hävstångens axel (vridnings-

punkt), ( L ) växellåda med vev och tunt stålband för förflyttning

av vagnen, ( M ) vikt för balansering av hävstång med vagn i noll-

läge (skalv'a'rde 0), ( N ) vikt till vagnen :för belastningsområde B)

0 - 100 N, ( P ) kompletterande vikter till vagnen :för belastnings-

område 0) 0 - 1000 N, ( 0 ) vikt för balansering av ( N ) och ( Q )

vikt för balansering av ( P ) när vagnen befinner sig i noll-läge,

( V ) kronometer, _a_ cylinderns placering vid bestämningar inom be-

lastningsområdena A) 0 - 10 H och B) 0 - 100 N, _1_ cylindernsplacer-

ing vid :försök inom område 0) 0 - 1000 N.
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Fig. 2. E - modulcylindem ( G ) placerad i läge 3., vagnen ( C )

lastad ( H ) och motvikt ( 0 ) pålagd för försök inom belastnings-

område B) 0 - 100 N. Provet försett med "väglast" ( T'). ( x ) ut-

rustning för vattenmättning av provet via bottenplattan, ( R ) vikt

för balanseng av stämpelstångens vikt och mätklockans fjädertryck,

( s ) stöd och låssquy för hävstång.

 

Pig. 3. E - modulcylindern ( G ) placerad i läge _'_o_, vagnen ( C )

lastad ( H och P ) och mot-vikter ( 0 och Q ) pålagda för försök

inom belastningsomrâde c) 0 - 1000 N. Utrustningen för deformations-

mätningar placerad på cylindern.



å
ä
5,

_;

 

Pig. 4a.. E -. modulcylinder ( G ), belastningsstämpel ( D ), stämpel-

stång ( E ), styrning ( F ), utrustning för deformationsmätning ( H )

Varav ( H1 ) klockstativ, ( H2 ) mikrometerskruvar för inställning

av ( H3 ) mätklocka.. Cylindem försedd med fast handtag.

 

färgad.

Pig. 4b. Lasten på stämpeln läggs vanligen på via en kulled.

Cylindern utrustad med avtagbart handtag för att provtagningar in

situ skall kunna företagas.
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Fig. 5. Provets övery'ta :försedd med "väglast" ( T ). Väglastens

storlek kan väljas så, att den per ytenhet ger samma tryck, som

lager av visstjocklek i en-väg utövar på underliggande material.

 

Fig. 6. E - modulcylindem ( G ) placerad :l läge 3:, vagnen ( C )

lastad ( N ) :för försök inom belastningsområde B) 0 - 100 N.

Provet försett med"väg1ast'1
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Om det visar sig nödvändigt att få med hela försöksförloppet kan

apparaten naturligtvis utrustas med en mer avancerad mätutrustning,

ex för upptagning 1) av deformationsrörelser med en differential-

transformatorgivare och 2) av belastningsförändringar med en elekt"

risk tryckgivare samt för registrering av 1) och 2) med en potentio-

 

meterskrivare.

3. xFörsöksmetodik enligt SEB-metoden

3.1 \Er§m§t§llpipgiay_prov

Ett jordmaterials bärighetsegenskaper bestäms enligt SEB metoden

genom belastningsförsök i E-modulapparaten på ett antal prov,

minst fyra i vissa fall åtta men vanligen 5-6, som av materialet

 

 

framställts i E-modulcylindrar, alla med arbete av Viss art och.om-
_..øn w

 

fattgigg men vid olika vattenhalter.
...av-wa:

 

Av jordmaterialet, från vilket efter torkning korn > 20 mm bort"

tages, åtgår det till varje cylinder provmängder om ca 10 v 15 kg,

beroende på vilken densitet materialet erhåller när det packas.

För att provmängderna sinsemellan skall få så likartad kornsamman

sättning som möjligt, vilket måste eftersträvas, bör de framtagas_

genom neddelning på lämpligt sätt av hela provet, sedan detta

torkats och korn > 20 mm avlägsnats. Blandningen av material Och,

vatten utförs,av hänsyn till provmängdernas storlek,med fördel i

en motordriven blandare. Det är angeläget att blandningen Blir

homogen, vilket brukar kunna bedömas av att hela Blandningsmängden

antager samma färg, och.att den av hänsyn till vattenavdunstningen

sker snabbt. Den för packningsarbetet i en cylinder iordningställda

materialmängden bör skyddas för avdunstning, förslagsvis med en

fuktig trasa lagd över ytan.

Jordmaterialet packas i E-modulcylindrarna vanligen genom instamps

ning, och i regel med ett arbete per volymsenhet, som motsvarar

det som användes vid skrymdensitetsbestämningar i "proctorcylindrar"

enligt metoderna AASHO standard, T99 (nära motsvarad av "lätt

laboratoriestampning SGF") och AASHO modifierad, Tl80 (nära mot-

svarad av "tung laboratoriestampning SGF").
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På större permanenta jordlaboratorier utförs instampningsarbetet

vanligen med maskinellt drivna apparater, vars fallvikt fritt

får falla på materialet i cylindern. Instampningsapparaten måste

emellertid ha ett sådant utförande, att den ger tillräckligt

manöverutrymme för E-modulcylindern, som är väsentligt större än

proctorcylindern. Apparaten måste sålunda ha tillräckligt utrymme

dels på städet och inom städets styrlist för cylinderns instampnings-

platta och dels mellan fallviktens gejdrar och städet för cylindern

med monterad förlängningshylsa, för att cylindern skall kunna

vridas och horisontalförflyttas så, att fallviktens slag blir

fördelade över materiallagrets hela överyta.

Instampningen kan också utföras med enklare utrustningar med '

manuellt hanterade fallvikter, antingen med vikter som.styrda

av ett rör fritt får falla på jordmaterialet eller vikter som

styrda av en stång får falla på en stålstämpel, som vilar på

materialet. Det sist nämnda instampningsförfarandet omfattas av

metoderna Proctor standard och Proctor modifierad.

Bärighetsegenskaperna hos ett jordmaterial kan också bestämmas

genom försök på prov, som framställts i E-modulcylindrar genom

vibrering. Packning genom vibrering kan ske genom.tre principiellt

olika förfaranden. Enligt förfarande l packas materialet genom -

att det vibreras i en på ett vibrationsbord fastspänd cylinder.

Förfarande 2 innebär en komplettering av förfarande l i det avs

seendet, att materialet under Vibreringen över hela sin överyta

är utsatt för ett stämpeltryck av vald storlek. Enligt den tredje

metoden hålls cylindern fastspänd vid ett städ av viss massa

medan materialet packas med en vibrostamp, som verkar med vald

frekvens och centrifugalkraft.

När ett prov skall framställas i E-modulcylindern förses denna

med den förut omnämnda förlängningshylsan. För att provet skall

få en acceptabelt homogen uppbyggnad, packas materialet Vanligen

i 5 lager. Sker packningen genom instampning måste tillses att

fallviktens slag, trots att de icke träffar efter något visst

system utan slumpvis, relativt jämnt fördelas över provets yta.
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När samtliga lager instampats, förlängningshylsan borttagits

och provet avjämnats med en stållinjal i nivå med cylinderns

fria kant, täcks cylindern med en av de 1 cm tjocka stålplattorna,

som med två bultar och muttrar fästes vid öglorna i cylinderns

handtag. Under försöket i Evmodulapparaten fungerar, sedan

cylindern vänts, denna platta som bottenplatta. Den platta som

under instampningsarbetet fungerade som bottenplatta avlägsnas.

En för belastningsstämpeln jämn och icke genom avjämningsarbete

störd yta erhålles på detta sätt. De för undersökning av ett

jordmaterials bärighetsegenskaper färdigställda proven vägs,

inklusive cylinder och bottenplatta vars vikter är kända, för

bestämning av provens "våta skrymdensitet", ?1, För protokollv

föring av under och efter framställningen av proven erhållna

värden på vikter, vattenhalter och densiteter används med före:

,del protokoll med tabelluppställning enligt exempel i Bilaga 1.

Om man vid undersökning av ett jordmaterials packningSw och

bärighetsegenskaper eftersträvar, att av provernas framställning

i E-modulcylindrarna erhålla en skrymdensitetskurva nära motw

svarande den kurva, som bestämningar enligt viss-densitetsmetod

med annan cylindervolym givit (T99, Tl80 eller annan metodi,

måste storleken på arbetet, vid instampning antal lager, antal

slag och fallhöjd, framtagas genom förförsök. Den energimängd

som per volymsenhet måste tillföras materialet, varierar nämligen

med såväl materialtypen som materialets vattenhalt. Att så är

fallet beror bl a på förhållandet arean på provets överyta/falls

viktens ändyta. Ett förhållande som ger stort kvottal innebär

mindre inverkan av cylinderns väggar och större möjligheter för

vattnet i porerna inom området för fallviktens slag, att vid

volymminskning uppsöka fri porvolym i omgivande material. Store

leken på vattnets förflyttning i provet vid ett så snabbt förlopp,

som ett slag av fallvikten utgör, blir beroende av bl a materialets

permeabilitet.

3.2 \Uttagning in_situ Ev_ägssördêyéjgrdpro3;

När jordprov skall uttas in situ används cylinder med monterbart

-handtag, figza 1 och 4b. Cylindern förses när handtaget avlägsnats

med den 50 mm.långa för ändamålet avsedda hylsan, som.med sin egg
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placeras på jordlagrets yta, För att cylindern när den trycks

in i jordlagret skall kunna fyllas till hela sin volym med material,

'utan att detta samtidigt riskerar att utsättas för packning av det

verktyg, som används, placeras på cylinderns uppåt riktade kant

en minst 100 mm lång hylsa. Även denna hylsa håller vad avser

diameter och väggtjocklek cylinderns dimensioner.

' Är materialet mycket löst kan cylindern tryckas in i jordlagret

med handkraft, är materialet fast kan intryckningen.ske med

hjälp av en domkraft och ett mothåll. När cylindern fyllts, fri"

görs den från omgivande material och provet avskärs med special*

kniv eller rostfri tråd i nivå med cylinderns kanter. OmedelBart

efter provets avjämning skyddas ändytorna med två av de 10 mm

tjocka plattorna, som med bultar och muttrar monteras på cylindern,

så att vattnets avdunstning förhindras.

"Ostörda" jordprov kan endast tas ur grovsand ochtfinkornigare

material med tillräcklig sammanhållning. Cylinderns>och_hylsornas

väggar bör ha god ytfinish för minimering av friktionen mellan

väggar och jordmaterial,och.därmed av risken för att provet

packas när cylindern trycks in i materialet.

De för undersökningen uttagna jordproven vägs snarast, inklusive

cylinder och plattor vars vikter är kända, för bestämning av

provens "våta skrymdensitet", 331 kglde.

3.3 «\Belastningsförsök .

Ett (l) belastningsförsök i E-modulapparaten omfattar vanligen

följande moment. För provet lämpligt belastningsområde väljs

med ledning av dels materialets kornkurva (framställd genom

siktnings" och eventuellt slamningsanalys), dels materialets

skrymdensitetskurva, normalt framställd enligt metod Tl80 och"

dels det instampade provets våta densitet. Vid val av belastningsv

område kan den mycket approximativa regeln gälla, att den totala

deformationen vid första lastpåläggningen till områdets maximala

last (10, 100 eller 1 000 N) lämpligen icke bör överstiga lul,5 mm,

den bör helst vara mindre. Om provets Ewmodul kan uppskattas

på ett ungefär,ger tabellen i bilaga 2 förslag till val av

belastningsområde.
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Cylindern med det instampade provet placeras på E-modulapparatens

cirkulära bord, som inställts på sådan nivå, att hävstången ligger

horisontellt, när den via stämpelstången endast lätt vilar på den

på provets överyta anbringade belastningsstämpeln. Klockstativet

placeras på cylindern och mätklockans spets placeras på stämpel-

stångens konsol, varefter klockan ställs in med hjälp av mikrometer-

0 I O 0. 0

skruvarna pa niva, som ger onskat Visarutslag.

Vid första belastningen (i protokollet i bilaga 3 betecknad med F)

Påförs stämpeln vanligtvis lasten i steg om 1/10 av belastningsom"

rådets maximala last och i intervall om 30 sekunder, tills det valda

maximala medeltrycket mellan stämpel och prov uppnåtts. Före varje

lastökning avläses mätklockan för bestämning av stämpelns nivå i

förhållande till referensplanet, dvs till den kant på cylindern på

vilken klockstativet vilar. Genom den stegvisa lastpåläggningen kan

i ett tidigt skede av bestämningen avgöras, om rätt belastningsområ-

de valts. Avlastningen sker antingen i ett steg med avläsning efter

30 sekunder eller, liksom pålastningen, stegvis i intervall om 30

sekunder. Mätklockan avläses såväl före varje lastminskning som när

stämpeln är helt avlastad och klockan icke direkt indikerar någon

avläsbar av belastningen åstadkommen nu återgående deformationsrör"

else.

Efter den första stegvisa på- och avlastningen utförs en serie om

10 s k snabbelastningar. En snabbelastning innebär, att stämpeln

snabbt påförs hela lasten inom det valda belastningsområdet, att be-

lastningen hålls konstant under 30 sekunder och att stämpeln därefter

snabbt avlastas. Under belastningsförsöket avläses mätklockan efter 30

och 60 sekunder. Lasten påföres och avtages med så jämn hastighet, som

, det går att åstadkomma med apparatens vev och växellåda. Avlästa värd"

en införs i protokoll, förslagsvis med den uppställning protokollet i

bilaga 3 erhållit.

3.3.1 gelaåtgigggfgrgög gå_p_r_0_\: _111651_ _8_ E_ Káålêså __

Vid undersökning av ett jOrdmaterials bärighetsegenskaper är det

av intresse, att laboratoriebestämningarna på framställda prov

utförs under förhållanden, som i så många avseenden som möjligt

svarar mot dem, som i fält råder för materialet i fråga. Om
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materialet i fält exempelvis är överlagrat av andra jordlager

'eller kommer att bära en vägs överbyggnad, bör belastningsför-

söken enligt ovan (3.3) kompletteras med försök På prOV, som

över hela sin överyta och under hela bestämningen per ytenhet

utsätts för samma permanenta last, s k väglast , som det bär

'eller kommer att bära i fält.

"Väglasten" åstadkommes med den under 2.4 beskrivna utrustningen.-

Mässingsplattan i denna utrustning belastas med hjälp av oket

och vikter på detta så, att lasten på provets överyta minus

ytan för belastningsstämpeln blir lika stor, som lasten är eller

kommer att bli i fält på motsvarande yta av materialet. Vid för

Sök på prov med "Väglast", läggs på belastningsstämpeln först

en initiallast, som ger samma medelyttryck som."väglasten".

Därefter ökas lasten tills medelyttrycket mellan stämpeln och,

provets yta blir av den storlek, som.exempelvis det tryck anv

tagen trafiklast skulle åstadkomma på viss nivå i en väg av

antaget utförande. "Väglastens", dvs mässingsplattans vertikala

rörelser mäts med de två på klockstativet fast monterade klockorna,

(U) i fig 5.

3 - 4 Kattanaäitaiag_arar2v

För bestämning av ett jordmaterials vattenkänslighet i avseende

på såväl bärigheten som packningen, kan belastningsförsöken upp"

repas, sedan de i E-modulcylindrarna vid olika vattenhalter och

till olika densiteter instampade proven vattenmättats.

Mättningen tillgår så, att vatten underifrån genom.kapillär upp*

sugning eller under tryckinförs i proven. Vattnet införs via

för ändamålet särskilt tillverkade bottenplattor, som jämnt

fördelar vattnet över provets underyta. Vattenbehållaren är

monterad på ett stativ varpå den kan placeras så, att tryck

åstadkommes, som bör ge förutsättningar för att provet helt

eller upp till viss nivå blir vattenmättat.
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När hela provet står under vattenmättning avbryts tillförseln av

'Vatten vanligen när provets överyta blivit "fuktblank". För att

begränsa vattenavdunstningen från provets överyta, såväl när det

vattenmättas som under belastningsförsöken, täcks provets yta

med en gummi- eller plastduk. Duken får dock icke sluta så tätt

kring cylindern, att luft- och vattentransporten i provet hindras.

När provet vattenmättats vägs det ånyo, för att mättningsgraden

senare,när proven torkats,skall kunna bestämmas.

3.5 Torkning av prov
.---._---_.___ou_

I vissa fall kan det vara av intresse att upprepa belastningsförsöken

på proven, när deras vatteninnehåll efter vattenmättning genom av-

tappning och torkning nedbringats till viss önskad och genom kontroll-

vägningar konstaterad halt. När denna ungefärliga halt uppnåtts av-

bryts torkningen och provet lagras på lämpligt sätt, ex genom för-

segling eller i fuktrum, tills det kvarvarande vattnet åter jämnt

fördelats i provet. Det i proven icke bundna vattnet avtappas via

mättningsplattorna. Cylindrarna placeras därefter utan bottenplattor

liggande i en till +500C uppvärmd och med fläkt utrustad ugn.

I prov av material med hög finkornhalt (halten korn <0,074 mm) sker

avgången av det bundna vattnet långsamt. Vid torkningen av prov

uppbyggda av sådana material,kan den genom kapillärspänningen

' (undertrycket i porvattnet) uppkomna tryckspänningen i korn-

skelettet förorsaka en betydande krympning av framför allt de prover,

som instampats vid höga vattenhalter. Volymminskningen sker huvud-

sakligen radiellt. Genom krympningen kan både horisontella och

vertikala sprickor uppkomma i proven. Proven är om detta tillstånd

uppstår olämpliga för belastningsförsök.

3 e 6 ' äsetämaiagjy_ E-aöåulez_ 9.611 aperitaiagjx â-aoáulksrzos
Vi. « « 3.*

För varje prov av ett material i en försöksserie uppritas deforma-

tionskurvor med ledning av de vid försöken i E-modulapparaten i

belastningsprotokollet, bilaga 3, införda värdena. Kurvorna upp-

ritas förslagsvis i diagram-av utförande som i bilaga 4. Av de vid

respektive snabbelastning uppmätta rörelserna; som utgör ett

mått på proVets såväl totala som plastiska deformation under be-

lastningsstämpeln, erhålls provets elastiska deformation såsom

skillnaden mellan dessa värden.

VTI Rapport Nr 31



20.

Det belastade provets elasticitetsmodul (E-modul, M Pa) beräknas

med ledning av medelvärdet för de vid de 10 snabbelastningarna er"

hållna elastiska deformationsvärdena. E-modulen beräknas ur

Boussinesq's formel för deformationen i mitten av en cirkulär

belastningsyta med jämnt fördelad belastning på ytan av ett homo-

gent medium (Poissons tal = 1/2).

 

där E = elasticitetsmodulen (Evmodul, M Pa) för ett prov av ett

I visst vid viss vattenhalt till viss densitet instampat

material,

1,5 = konstant för cirkulär belaStninngta

a = belastningSstämpelns radie, m m,

64 = medeltrycket i kontaktytan mellan belastningsstämpeln

och provets överyta, M Pa,

s ' = elastiska deformationen i centrum av belastningsytan, m m,

deformationen beräknad såsom medeltalet för de elastiska

' deformationer,som erhållits vid 10 snabbelastningar.

Eemodulkurvor eller bärighetskurvor uppritas i särskilda E-modul"

diagram, exempel diagram B i bilaga 5. Uppritningen sker med hjälp

av de punkter, som prickats in i diagrammet med ledning av värdena

på de vattenhalter och Enmoduler, som i respektive försöksserie er-

hållits vid bestämningar dels omedelbart efter provens packning,

dels efter deras vattenmättning och dels när proven torkats till

viss'vattenhalt.

3 4 7 - åeâtämaiagjz 1615132112525_ skivadeneiaei .0.4.1. sättaiagågraâ

De i E-modulcylindrarna framställda provens vattenhalt bestäms

när samtliga belastningsförsök genomförts. Vattenhalten kan bes

stämmas påen mindre del av respektive prov. Av hänsyn till att

vattnet genom avdunstning och/eller vattenmättningen kan vara
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något ojämnt fördelat i provet,blir bestämningen tillförlitligast,

om den omfattar hela provet. Om det finns anledning anta, att

vattnets fördelning i provet är mycket ojämn, bör vattenhalten

i provets kärna och i dess perifera del bestämmas var för sig.

När proven tagits ur cylindrarna, med verktyg, genom slag mOt

cylinderväggen, eller med hjälp av domkraft, söderdelas de på

plåtar med känd Vikt, varefter de vägs och placeras i torkugn

med fläkt. Sönderdelningen utförs för att de olika proven skall

torka under samma förutsättningar och någorlunda snabbt. Torkningen

bör ske vid en temperatur av +llO i SCC till konstant Vikt.

Vikten hos det ugnstorkade materialet betraktas som vikten för

provets fasta partiklar. Om torkningen sker vid högre temperatur

än vad som här föreslagits, föreligger risk för, att det "fasta"

materialets Vikt minskar, genom att kemiskt bundet vatten bortgår

och/eller att kemiska reaktioner startas.

Provens Vattenhalt beräknas i procent av torrsubstansens vikt

enligt formeln

w - w

W
d

där wl = vattenhalt i procent av torrsubstansens vikt

W = materialets vikt inklusive vatten, g

wa = materialets vikt exklusive vatten, g

Provens torra skrymdensitet erhålls med formeln

a? :ld__
dl V

där'3;1 = provets torra skrymdensitet, kg/dm3

V volymen för den cylinder vari provet framställts, dm

Sambandet mellan de för respektive prov erhållna värdena på vatten-

halt och skrymdensitet,som protokollförts i tabellen enligt bilaga

2, markeras i skrymdensitetsdiagrammet, diagram A i bilaga 5, med

punkter. Genom att sammanbinda punkterna i diagrammet, som har

vattenhalten som abskissa och skrymdensiteten som ordinata, med

en 1inje,erhålles densitetskurvan för de i E-modulcylindrarna

framställda proven. I diagrammet uppritas lämpligen även de
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densitetskurvor, som erhållits genom bestämningar på samma material

med normerade metoder, vanligen AASHO Tl80.

I skrymdensitetsdiagrammet är inlagda kurvor, s k mättningsgränser,

som visar sambandet mellan skrymdensitet och vattenhalt hos material

med olika kompaktdensitet då porvolymen i respektive material är

helt fylld med vatten. Med porvolym avses här endast volymen av de

öppna porerna mellan kornen och i kornens yta i ett kornskelett.

Volymen av de slutna porerna i de enskilda kornen inräknas icke.

Indirekt påverkas emellertid värdet på den öppna porvolymen av den

slutna porvolymen, genom att den senare volymen, beroende på bestäms

ningssättet, mer_eller mindre påverkar värdet på kompaktdensiteten.

I diagrammet är även kurvor inlagda, varmed den totala, den luft"

fyllda och den vattenfyllda porvolymens procentuella del av hela

provet kan avläsas.

Mättningsgraden beräknas enligt formeln

www: Å
W 32 (wa 1)--37l

vattenhalten räknad i procent av torrsubstansens vikt

 

där W'

21
?i

Mättningsgraden för de olika proven kan även bestämmas, ehuru med

II

0 . 3
'provets vata skrymden31tet, kg/dm

S materialets kompaktdensitet, kg/dm3

något mindre noggrannhet, med hjälp av kurvorna i skrymdensitets"

diagrammet, bilaga 5. I diagrammet utgör, uttryckt i procent av

hela provet, a provets porvolym, b den vattenfyllda och 0 den

luftfyllda delen_av volymen. Kvottalet för b/a utgör mättnings-

graden för provet.

 

4. _Allmänna synpunkter

Vid E-modulbestämningar enligt här skisserad laboratoriemetod,

SEB metoden, förstörs icke provet genom belastningarna. Bestäm-

ningarna kan därför, när försöken omedelbart efter provens fram!

ställning utförts,upprepas sedan exempelvis a) proven lagrats i
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fukt- eller kylrum,å

b) proven genom kapillär uppsugning eller under visstvattentryck

vattenmättats,

c) det icke bundna vattnet avtappats via bottplattorna eller

d) det kapillärt bundna vattnet avlägsnats genom provens torkning

till konstant vikt i ugn vid +SOOC.

[Av bärighetsbestämningarna på ett jordmaterial med SEB metoden

erhållna skrymdensitets-, deformations- och Enmodulvärden redo-

visas i protokoll och diagram med förslagsvis den uppställning

som framgår av bilagorna l a 5. De som resultat erhållna densitets-

och E-modulkurvorna ger i många fall, som i exemplet i bilaga 6,

god upplysning om.det undersökta materialets packnings- och

bärighetsegenskaper.

SEB metoden kan, liksom även CBR metoden, principiellt anses vara

en utveckling av densitetsmetoden, då bärighetsbestämningarna

utförs på prov, som framställts på liknande sätt. SEB metoden

ger emellertid resultat, varmed icke endast materialens benägenhet

för kornomlagring vid olika vattenhalter under packningsarbetet

kan bedömas utan även materialens bärighet och stabilitet vid

olika densiteter och vattenhalter och efter olika lagringssätt

kan värderas.

SEB metoden, liksom även CBR metoden, kan emellertid, på grund

av provningscylindrarnas relativt begränsade volym, endast tillämpas

för bestämningar på prov framställda av material under en viss

maximal kornstorlek. För CBR metoden har kornstorleken enligt

ASTM maximerats till respektive 4,76 och 19,7 mm, beroende på

CBR cylindrarnas volym. För SEB metoden har den.maximala korn-

.storleken anpassats till skrymdensitetsmetodens 20 mm.

Vid försök enligt såväl SEB metoden som CBR metoden föreligger

svårigheter att vattenmätta prov som framställts av material

med hög finkornhalt och som instampats vid vattenhalter nära den

mot visst arbete svarande optimala vattenhalten och till densiteter

nära den maximala.
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Bärighetsbestämningar på material, som till betydande del innehåller

ler och finmjäla, bör om möjligt utföras på in situ uttagna "ostörda"

jordprov med olika vattenhalt. Dessa material förlorar nämligen, när

de på laboratoriet vid provens framställning bearbetas i sitt natur-

liga tillstånd, på grund av sina sensitiva egenskaper i hög grad sin

hållfasthet. Deras egenskaper förändras i än högre grad när de vid

inblandning av vatten kraftigt bearbetas. När prov framställs vid

vattenhalter under materialets fältvattenhalt, vilket förutsätter

att materialet torkas och mals i kollergång eller krossas, blir för-

ändringarna så stora, att likheterna med materialet i fält kan ifråga"

sättas, bl a utsätts hygroskOpiciteten för stark påverkan. Egen*

skaperna hos dessa jordarter är icke reversibla när materialen be-

handlats på detta sätt. De resultat som uppnås av belastningsförsök

på laboratoriet på prov, som framställts under sådana villkor bör

följaktligen användas med stor försiktighet. Den naturliga vatten-

halten för material med hög lerhalt ligger vanligen väsentligt högre

än den på laboratoriet för samma material framställda optimala vatten-

halten. Densitets- och bärighetsbestämningar på framställda prov,

vars tillstånd i hög grad avviker från det, som materialet befinner

sig, kan antagas befinna sig eller genom olika åtgärder erhåller i

fält, torde undantagsvis ha praktiskt intresse. Försöken på de "ostörda"

proven bör, av hänsyn till den eventuella förekomsten av inhomogeni-

teter och ojämnheter hos proven; utförasmed en av stämpelstången

styrd stämpel.
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.. _ Bilaga

Provet ProvtagninQSplals...Ãfgáudçfa....................Länmå..."

Jordart Provlagningsdj u p .Ci/Z?..... ..

 

Bestämning av maximal skrymdensilet och optimal vattenhall
hos jordarter

 

 

enligt metod l) T99 n) T180 E] :104% .
' (AASHO standard ) ( AASHO modifierad ) V

cylinderns volym cm3 (944 D) 1000 E] (944 D) 1000 D _
fallviktens vikt kg 2,5 4,54 4,54
fallviklens fallhöjd m 0,305 o,z.57 0,477
antal inslampade lager st 3 5 5
antal slag per lager st 25 25

utfört instampningsarbete :J/dm3 570 2600 27,20
maximal kornslorlek mm (19,6) 20 (19,6) 20 20

instampningsapparal: 1) maskinell 2) manuell

 

provet har efter torkning delats ica 3kg prover Umedelst delningsapparal &

' 2)manuelll

                                         

inslampningsförsök nr 1 2 3 4 * 5 6 7 8 rad

tOrkplåt nr 3' 67' /3 6 5 9'

(Eiifråägåidltååmâi 9 /2533 /2ø02/24/9 /2á/2 /âá/ä /23// A

*90999 '97 9 3573 3% 3220 40/ 5290 5%? B
mate'la'mängd 3 9 /2/50 /22/2/364//22M 42430 //9/4' C
li-'ifååttåâiteåäiäåi 99999 °^ 2 4 *6 g /0 /2 D _
W999 9999999999 9 ;243 4099 ,722 97/9 man /430 .E

;inåiiülåä tigt W 9 :93405 :24942725593259103 244% ;749552 *F
g 99 99' v 9 /3 3/3 334573w? /3/9'49/32/2 /3/7é4 9
åinslampatfuldigtprov.ww F-G 9 M??? agé //yây//éáz//âgá///gä H

gtäåtlfáiüfåå V) "° m? 5% 5,25 ;av 39:? A242 1
g* 999 i 9'999? 9 /93 406 6/95 554 9.24 //90 K
5 pr°V9*9.*° a Vikt'wd 'K 9 /0/á0 /âáiä //050 /owá/áâø/mø L
E 99°V99t°rra skrymdenälift 10L00 9919"? 2.02 2/3 ,23% 2/6 24? ,em M
3 intsotfkrgiåt ngt prov 9 /áééé #462 /20972 /2034 77/39 7/55/ N
:á torkplåt (tårar g 383 390 3/72? 40/ 3000 39/7 0

*999999991 W 99 '9 9 /4293 4,92 mm //533 //540 0/5? P
E intsåitináiäi mat pm 9 www/05,7 //4/,1///9'4/4/7áX/63é3 R
gm'kp'åmm) 9 353 390 5,709 40/ 3% 39/7 5
:E *999W* 999* 99 R'5 9 /009/ ágáz/,rátâg/qzzi /asw ?9% T

mezumwwwwm it°/. av fuktigt prov p ° [9,17 åéá 5776 7.30 69,92 /aéfâ

79).':Chti'åt'at9prov #99 'le [9/ 3,320 6,/0 7790 9.6?? /Mä Z

:2323:29 Öåbârezrverad den

materialets kompaktdensatetjs: ;366 ,cc-;dä

9-02/73
SvEn

    

Bestämningen utförd av
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BILAGAWW

EwmqpqLAPPAggr, MODELL SVI»51

 

VAL AV BELASTNINGSOMRÄDE

BELASTNINGSSTÄMPEL: radie a '27:- 25 mm yta Y = 2000 mm2
3

BELASTNINGSINTENSITET: 6 31%* MPa

Ow* MPaliELASTICITETSMODUL: E

 

 

 

    

 

  

 

 

  

OE

iELÃSTICITETSMODULE' .BELASTNINGSOMRÄDE

E-MODUL . A * B _ ? C

9:0 6 10 N P=O - 100 N' _ P=O - 1000 N
(1 kg) * _ (10 kg) (100 kg)

60 = 0,005 MPa 60 = 0,05 MPa : 00 = 0,5 MPa

kp/cmz MPa ELASTISK DEEORMATION, SOF MM

1 0,1 |1,890|

2 0,2 |0,945|

4 0,4 '0,47?
6 0,6 0,315

8 0,8 0,236 ' 2,360

10 1 0,189 1,890

12 1,2 0,156 1,562

15 1,5 0,126 [1,260l

'20 2 0,095 [0,945I
25 . 2,5 0,076 '0,756\
30. 3 0,063 , 0,630

40 4 0,047 0,473

50 5 \0,038/ 0,378

75 7,5 |0,025I 0,253

100 10 '|0,019l 0,189 1,890

150 15 0,013 0,126 g 1,260;

200 20 0,009 _0,095 1 0,945:

300 30 0,006 >0,063 '0,630\

400 40 I 0,047 0,473

500 50 , 0,038 _ 0,378

,750 75 [0,025] 0,253

1000 100 10,019] 0,189

2000 200 0,009 0,095

3000 300 0,006 0,063

4000 400 0,047

5000 500 ' \0,038)

7500 750 ' [0,025i

10 000 '1000 ; |0,019;

   

   



LABORATORIEBESTÄMNlNG AV ELASTIClTETSMODUL ( E - MODUL )

APPARAT: E - modulappara'i', modeH MIL-51

BESTÄLWINGEN UTFÖRD AV;

BESTÄMNINGEN 015000 PÃ PROV AV:

/v%®fåi5077

BILAGA 3
M,...

väv...,

[wwu]

 

56777 0/22; 777071777
. »I

DEdrzfääâxäâêå
MÄRKTgéigáåååuu

INSTAMPNINGSARBETE: fa11vikt x failhöjd x antal lager x anta] slag/lager x g H

   

:_05ggq.cv%57m. áfst, 702 m ..10:

:ÃQéQQJ per prov om 5 003, 3/20 J/dmg
VATTENHALT VID INSTAHPNINGEN: w: 65 % 5_

PROVETS VATTENHALT: efter instampning,wi__(§i% eftvaüenmäüning, w: x %

PROVETS VIKT MED CYLINDER: och bottenp1atta,=25393g platta f, - - , 15m_

CYLINDERNS VlKT: med bottenp1atta,ig§ggggg p1atta*f. w - , 5;,:;m_g

PROVETS VIKT: efter instampm'ng ,slagg eft. vattenmättning, ...img

PROVETS svevr-eoevsnm (1000): ?id1-ig,270g/drn3
3:, :åéákg/dm3MATERIALETS KOMPAKIDENSITET:

PROVETS POROSlTET: ' n »a 777 7 MÄTTNlNGSGRAD:,Sw:_é22__%
BELASTNING PÃ PRUVETS ÖVERYTA; VÄGLAST : 5,;::;,vg , z: //' MPa
BELASTNINGSSTÃHPEL: _ radie, 21:25.»30170 , ytav=2007mm2

BELASTNINGSOMRÃDE: A) 0 a 10 N [::] 0) 0_ a 100 N [::] 0) 0_ _ 1000 v Eååä

MAXIHAL BELASTNING: A) 0,005 MPa B) 0,05 MPa 0) 0,5 MPa

LÄST BELASTNlNGSFÖRSÖK NR ' 1

i

   

F F 0 2 > 3 4 5 5 7 0 . 9 {
N - Å DEFORMÄTION M

0 0 0, 790; 0 0055 0, 700 0; 700 0, 790 00,35

700 0.005 0.270?
2 00 0, 700 00:70
000 0775 0000
400 0, 700 0.255
500 02.20 0900 _

000 0, 245* 0000
700 0.270 0,305_ä
800 42950370

900 0,370 0020
7000 0325:435

         

0,250 0,370 (2 345

         

___444

00540;,

 

0, 700. 02,20 0,0 :0 0,079 0,007 0,400 04737 0407 0000
0 0700 / . 20005 0. 700 0.750 0,790 02.235 0000 0,370 0,305 0,303 0,025

305 0, 7135 / ?3072? 0.720 0,705 0,70 0,72% 0,725 07.27 0779 0,700 0,750,
medelvärde för vid försöken 1 -- 10 erhållen elastisk. deformation, SOonjiâéjmm

                  

m

 

.4

  

då: ;13... = _gå-.0= 0,50% E .-= 125 ' g ' 60.... 1:5 2573075 .-.- 75250021
Y ;2060 _ ' ' GE O, 734 v

nhcl vn++nnfv116



              

EXEWEL _. .. 1111/1011
,1.111011/110111501231111111110 AV 51.131101113131100111_ ( 1: a. 1100111. ) W

BESTÄMN! 1101:11 UTFÖR!) Av: /1/, /14 550?? " DEN :7973110112
BESTM11111101211 1111-0110 PÅ PROV AV: sang/2:a 1111110:
PROVETS SKRYHBENSITET'(TORR):. *k :42,ggiwkg/d
PROVETS POROSITET: 11:: W %
PROVETS 1111151111111: efter* 111stampn1ng 11:.- 1.6.1 %

4 _ efter vaHenmäHning 111: / %

112111111110301110; wagvigêä'äigm Sw: gig %
PROVETS 0111:1011 001131110 11120 VÄGLAST : S / qu , /' -___11Pa
BELASTMNGSSTMPEL: radie 21 :25:12 mm , y-1a1/:ggyámm2
MAXIMAL LAST PÃ STÄMPELN: { P : 7Zâk? 0

1110111111 BELASTNING: I * 0= 4251"' 11Pa
0

  

P, N

101001000'

 

9 90 900

8 80 800

..
.a

0 100

      

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

0,1 0,2 0,3 0,1. 0,5 0,0' 0,7, 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2' 1,3 1,4 '1,5

0

E
U

G
E
U

0

'Deformatiom mm

Anm: (_2/ 3=; F .
å

 

73430
SvEn

 



BES'IÄi-øiNiixzo AV DENSITET OCH BÄRIGH ET BI 05.021

 

o ' ' . "'V* ,ro vn; 'v w .' i' v i:) 'A'
I): ra m JOR DMÄFUN/m. . Q7 ?CA c ?WCÃWMF7 MÅRHT «

;x 1

instampningsarbete 570 j /Cim3Kurva e o- metod AASHo 199 (AASHO standard) [
MN* *'43* M XW metod AASHO Tic? (AASiMiO i'nodifieär'ad) ingtampningsarbote _ 26 0 O j /dm3

"V " f' - . i o .. , - .i 'ä_....HM ...2%_mmmêw ;rama-:§05: få; instampmng Sdf boteÃi ?230 J/dm
vann--..v.-pp, man-..

 

Bestämning av maximal skrymdengitot och optimal vattenhalt eriiqt

ii

i

 

Portaic 0 0.1 0.2 0.3 0,1. 0,5 0.6 0.7 0.80.5419
l 1 i A 121421111111111274

. c _ 0 5 70 20 25-3 30 35 40 45 50 porositet. n mimmi. mr'v'olym)|
iviâi'mmgograd Vid 3,00

2,90
280

...1. ha- 0 ...4..-

m ax: ma! s ic f" 3; m -m

densiiei och op'iiw 270 år;
. _ .NLQmai vaitonhaii . ME ?§0 \ 2:53.

. i J i .U 250 g
enlig mmocw B 2,40 \ :2

3,55% .2. 230

:iF- 220
M 2...... 7, 2:, Cá/o få

a '
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Exempel

Resultat av bestämningar på instampat prov av sandig morän, material < 20 mm.

Diagram 1 V .

Streokaä kurva 2 materialets efrymáensiteiskurva enligt metod T 180 (AASHO

modifierad), maximal skrymdensitet Xdlmoz 2,17 lag/M3, optimal'vattemalt

w = 6 procent: Heldragen kurva n materialets skrymdensitetskurva enligt SEB

metoäon, maximal ekrymdensitet 'Xdlmaä 2,2Olkg/ám5, optimal vattenhalt w m

6 procent.

Diagram II

I diagrammet har inlagts Eumodulkurvor för materialet. Kurvorna har frame

tagits genom bestämningar enligt SEB metoden.

Kurva A: E.- modulkurvan framställd med ledning av resultat av bestämningar

på prov, som instempats vid Vattenhalter och till skrymdensiteter (heläregen

kurva i diagram I) nära motsvarande densitetekurvan enligt metod T 180 (strecl

ad kurva i diagram I).

Kurva B: E u modulkurvan för proven under A men efter provens vattenmättning

Kurva G: E - moâulkurvan för proven under A efter avtappning av vattnet i de'

vattenmättade proven och därefter torkning av proven vid + 5000 till konstant

Vikt.

E » modulerna har beräknats med ledning av medelvärdet för de vid respektive

bestämning uppmätta 10 elastiska deformationerna. Av R n modulkurvorna fñam-l

går, att, av de med eemma arbete men vid olika vattenhalter till olika ekrymw

densiteter inotampaáe proven, det vid materialets optimala vattenhalt till

maxiñal skrymdenaitet instampado provet uppvisade den högsta E w modulon när

bestämninaarna unnreoades efter nrovene vattenmättnino.




