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SAMMANFATTNING  

Sedan  slutet på 1970-talet  har  i  Sverige  forskning bedrivits 

ayseende möjligheten till energilagring i lersediment. Forsk-

ningen  har  även visat att  de  leriga sedimentens geotekniska 

egenskaper påverkas av temperaturvariationerna. 

I denna  rapport har  sulfidjordar, vilka år typiska  for  stora 

delar av norrlandskusten studerats med ayseende på tempera-

turens inverkan på  de  geotekniska egenskaperna.  Studien har  

även visat att stora likheter  foreligger  mellan  deformation  

på grund av förhöjd temperatur och krypning  under  lång tid 

vid  konstant  effektivspanning.  

Rapporten inleds med en litteraturstudie.  

I undersökningen ingår standardödometerförsök och  CRS-försök  

samt  långvariga krypförsök  av  ödometertyp, utförda i tri-

axialceller. Försöken  har  genomförts i  temperaturer  mellan  

5  och  60°C, samt med en  varaktighet  av  mellan  1  dygn och ca  2 

år.  I  en  försöksserie  har temperaturen  cykliskt varierats  for  

att simulera inladdning och uttag  av energi. 

De  gjorda undersökningarna  har  koncentrerats till kompres-

sionsegenskaperna. Förkonsolideringstryck, kompressionsmodul-

er, krypegenskaper  samt  konsolideringskoefficientens  forand-

ringar på grund av temperaturvariationer  har  studerats. 

Resultaten visar  klart  att egenskaperna förändras med tempe-

raturen. Genom det relativt stora antalet  forsok  kan  forand-

ringarna även uttryckas kvantitativt. 

Kompressionsegenskaperna påverkas redan vid rumstemperatur 

så mycket att  en  korrektion av bestämda parametrar till 

insitutemperatur är nödvändig. Förkonsolideringstrycket, cr 

minskar med ca  1%/°C,  modulen ML  minskar med ca  0.3%/°C  medan 



modulen  M'  är i stort sett oförändrad med ökande temperatur. 

Förändringen av konsolideringskoefficienten följer det 

fysikaliska sambandet 

n(T2) 
cv(T1) = cv(T2) n(T1)  (3.4)  

Temperaturens inverkan på krypegenskaperna ar framträdande. 

Vid bestämning av dessa med normala krypförsök underskattas 

krypningarnas storlek. Genom att beskriva deformationsfor-

loppet med det dubbellogaritmiska sambandet  deformations- 

hastigheten, 	som funktion av tiden,  t,  kan krypningen 

beräknas.  

Den  primära  deformation  åskådliggörs i detta samband med  en  

rät linje med lutningen  1:2,  medan det påföljande deforma-

tionsförloppet får lutningen mi:l.  

Ur  dessa samband  har en  beräkningsmodell tagits fram ur 

vilken  de  totala deformationerna vid aktuell temperatur kan 

bestämmas. 
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1 BAKGRUND 

Sedan  slutet på 1970-talet  har  i  Sverige  forskning bedrivits 

ayseende möjligheten att säsongslagra värmeenergi i lersedi-

ment. Teoretiska  modeller  för beräkning av varmeflode,  model-

ler  för olika typer av inlagringssystem  har  utvecklats och 

några fullskalelager  har  byggts. Ett stort antal aspekter på 

lagrens funktionssätt, deras ekonomi  samt  även i viss mån 

deras miljömässiga konsekvenser  har  belysts. Vid LuH och vid 

CTH, avdelningarna för geoteknik  har  undersökningar beträf-

fande  de  geotekniska konsekvenserna av energilagring stude-

rats, främst förändringarna av lerors förkonsolideringstryck 

till följd av temperaturhöjningar. 

I  de  översiktliga inventeringar av potentiella lagrings-

platser för värmeenergi som gjorts,  har  konstaterats att ett 

flertal sådana områden finns längs norrlandskusten och  de  

större älvdalarna.  De  i detta sammanhang aktuella områdena 

består av sulfidlera och sulfidsilt till ett djup av mer  an 

8-10 m.  Sulfidjordarna  har en  stor fördel vid lagring av 

energi, nämligen  den  höga vattenkvoten. Eftersom huvuddelen 

av  den  inlagrade energin lagras i vattnet, innebär det att 

relativt stora energimängder kan lagras  per  volymssenhet. 

I  en  tidigare  rapport  från LuH, Geotekniska  konsekvenser av  

värmelagring i sulfidjord,  1985, har  påvisats förändringar  

av de  geotekniska egenskaperna. Detta gäller framför allt 

förkonsolideringstrycket,  som funktion av  försökstemperatu-

ren, bestämt i  CRS-försök,  figur 1.1.  Här framgår att cr 

minskar linjärt  med  ökande  temperatur  från insitutemperaturen  

+5°C  upp till åtminstone  +50°C. Det  innebär att  det  förelig-

ger risk för att  en  höjning  av temperaturen  i  en  sulfidjords-

profil medför att förkonsolideringstrycket sjunker  så  mycket 

att oönskade vertikala  deformationer  uppstår.  
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Figur 1.1.  Förkonsolideringstryck från  22  CRS-försök, ut-

förda i  temperaturer  mellan  5  och  70°C. 
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2  SYFTE  

2.1  Allmänt 

Denna laboratoriestudie var ursprungligen planerad för att 

undersöka temperaturens inverkan på sulfidjordars  deformations-

egenskaper,  samt  att i  en  beräkningsmodell möjliggöra beräk-

ningar av förväntade sättningar inom ett värmelager i sulfid-

jord. Undersökningen avsågs att genomföras med flera serier 

av kompressionsförsök med olika förfaranden.  Under  försökens 

gång  har  syftet vidgats till att omfatta inte bara effekterna 

av förhöjd temperatur utan även sulfidjordars kompressions-

egenskaper i allmänhet. Sambandet och likheterna mellan  

normal  krypning och tid  samt  krypning vid "temperaturbelast-

ning" och tid  har  visat sig vara mycket stora.  

2.2  Försöksuppläggning 

I  den  tidigare,  1984,  genomförda studien genomfördes några 

ödometerförsök i standardödometrar med stegvis pålastning,  

men  även med stegvis förändring av temperaturen  under 

konstant last.  Dessa försök visade att deformationernas 

tidsförlopp vid temperaturökningar inte var av samma typ som  

den  primära till följd av  en  lastökning, figur  2.1.  Här 

framgår att förloppet mer påminner om  den  sekundära 

konsolideringen vid  en normal  lastökning vid  konstant  

temperatur, dvs förloppet blir linjärt vid redovisning i 

lin e -  log t.  

I  den  föreliggande rapporten  har  därför stor möda lagts ned 

på att systematiskt undersöka samband mellan  deformation,  tid 

och temperatur för olika belastningsfall. Krypförsök  har  

utförts i temperaturintervallet  5'C  -  45°C.  Avsikten var att 

utföra försök även i temperaturer upp mot  70°C.  Detta 

medförde dock alltför många försökstekniska  problem  med fram-
för allt proverna, i  form  av uttorkning  men  även stora  

3 
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Figur 2.1.  Konsolidering för temperaturbelastning och vanliga 

belastningssteg, Eriksson  (1985). 
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Slutligen  har en  mycket omfattande  serie  CRS-försök genom-

förts  på en  lerig sulfidjord, där försök utförts  vid tempe-

raturer på  mellan  5  och 45*C  på  nivåer från  3  -  21 m under  

markytan.  En  jämförande  serie  standardödometerförsök  har  även 

utförts  på  samma material.  

5 



3  LITTERATURSAMMANSTÄLLNING  

3.1  Allmänt 

I detta kapitel görs  en  genomgång av litteratur med anknyt-

ning till sambanden mellan deformationer och temperatur-

inverkan. Det kan konstateras att  under  senare år  har  mycket 

litet publicerats angående temperaturens inverkan på jords 

deformationsegenskaper. Från  de  undersökningar angående tem-

peraturens inverkan på hållfasthet och krypegenskaper, 

framför allt med ayseende på krypbrott, som utförts kan 

konstateras att gemensamma nämnare finns för krypegenskaperna 

för såväl hållfasthet som deformationer. I denna litteratur-

översikt  har  därför ett antal artiklar inom detta område 

medtagits. 

I nedanstående genomgång indelas litteraturgenomgången efter 

ett antal rubriker knutna till olika parametrar som bestämmer 

jords kompressionsegenskaper.  

En  av  de  väsentliga parametrarna vad gäller temperaturens 

inverkan på jordars kompressionsegenskaper är vattnets visko-

citet, nw (m
2/s). Detta gäller i första  hand  konsolideringens 

tidsförlopp, där  den  påverkar såväl  permeabiliteten,  k  (m/s)  

som konsolideringskoefficienten, cv  (m2/s).  

En  andra egenskap som  har  viss inverkan är vattnets densitet. 

Varitationen hos denna, inom det aktuella temperaturinterval-

let är så liten  (1.0  -  0.98)  att  man  i praktiken kan bortse 

från  den.  

I figur  3.1  nedan  visas  sambandet mellan viskositet och tem-

peratur.  

6 



I figur  3.2  redovisas även resultat från utförd korrek-

tion till 4*C enligt sambandet nedan, skrafferat område: 

n(T) 
cv(4°) = cv(T) n(4°) 
	 (3.5)  

För svenska förhållanden innebär detta att cv-talet bestämt  

vid normal  rumstemperatur  ger  alltför höga värden  på det  

cv-tal  som råder in-situ.  

cv,. 	a 0.61 c  tu 	vlab (3.6) 

Simons (1965)  noterar i  en  serie försök på norska leror att 

volymkompressibiliteten, my, minskar med ökande temperatur i 

det undersökta intervallet  6.5  -  21°C.  Detta är, menar  

Simons,  ett rimligt konstaterande eftersom kompressibiliteten 

beror på styrkan hos bindningarna i kontaktpunkterna, vilken i  
sin  tur beror på egenskaperna hos det  fast  bundna vattnet. 

Minskningen av my  i temperaturintervallet är enligt försöks-

resultaten ca  11%.  Konsolideringskoefficienten, cy, minskar 

enligt  de  utförda försöken med  19  %, således nästan dubbelt 

så mycket, dvs förhållandet 

cv(6.5°)/cv(21°) =  0.81  

I försöken noteras även förhållandet 

k(6.5°)/k(21°) =  0.70  

vilket mycket väl överenstämmer med det teoretiska värdet då  

permeabiliteten  är  en  linjär funktion av inversen till visko-

siteten ( ekv  3.1  och  3.4),  vilket ger 

= 0.68 

9 



I 	 

Laguros (1969)  redovisar resultat från kompressionsförsök på 

fyra olika jordar. Försöken  har  utförts vid  15, 21  och 41*C. 

I figur  3.3  redovisas cv-värden beräknade enligt Taylors 

modell, dvs deformationen plottas som funktion av Vi. Av 

figuren framgår att temperaturens inverkan är mycket liten 

och för jordtyp  A  och jordtyp C är tendensen till och med  

den  omvända, att cv  minskar något med ökande temperatur. 

Parkin  (1981)  och  Lun  och Parkin  (1985) beskriver  hur  man kan  

utvärdera  konsolideringskoefficienten med  hjälp  av en  metod 

kallad  "Velocity Method".  Metoden bygger på  att  man  plottar 

sambandet konsolideringshastighet -  tidsfaktor  istället för 

sambandet mellan  konsolideringsgrad  och  tidsfaktor. Det  

teoretiska sambandet  kan med relativt god  noggrannhet beskri-

vas  enligt figur 3.4.  Denna representation  har  fördelen  av  att  

vid en  redovisning  av  aktuella mätvärden erfordras  ingen  

passning mot konsolideringsförloppets tidigaste  skede  där i 

ödometerfallet även  elastisk deformation  påverkar kurvans 

utseende. Inte  heller  kurvans sista  del  där  både  primär  och  

sekundär  konsolidering pågår  behöver undersökas för  en  be-

stämning  av  cv. I  figur 3.5 visas  ett exempel  på en  "veloci- 

40 30 

4220  

x 10 

O • 1 

2  21 	40  

Temp. °C  
Figur 3.3.  Samband mellan temperatur och konsoliderings- 

koefficient för fyra jordar,  Laguros (1969). 
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Figur 3.4.  Teoretiskt samband mellan konsolideringshastighet 

och tidsfaktor enligt Terzaghi. 

ty plot"  för  en  silt.  Enligt  Terzaghis  teori  blir i inled 

ningen kurvans lutning  1:2 (parabel)  varefter  deformations-

hastigheten  går  mot noll och kurvans teoretiska lutning 

asymptotiskt mot  en vertikal linje vid 100  %  primär  konsoli-

dering.  För  de  flesta jordar blir  linjen  dock inte  vertikal, 

efter den  inledande  2:1-fasen, beroende på  fortgående kryp-

deformationer. 

Detta illustreras i  figur 3.5  där sambandet mellan deforma-

tionshastighet,  (5,  och  tid visas  för ett ödometerförsök. 

Lutningen  hos den  senare  delen av  sambandet,  log 6-log t, har  

betecknat  med m',  är  en  motsvarighet till  Singh  -  Mitchells  

krypparameter,  m.  I  figur 3.6 har  värdet  på m' for de  i  figur 

3.5  redovisade  laststegen  sammanställts. 

I  en  serie försök redovisar Parkin och  Lun  inverkan av last-

stegens varaktighet, provhöjden  samt  lastökningsförhållandet 

vid ödometerförsök av standardtyp. Här framgår att cv-talen  

11 
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silt, Parkin  (1981). 
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påverkas aysevärt av variationer i dessa förhållanden. Last-

stegens varaktighet påverkar lutningen hos  den  inledande 

delen av kompressionssambandet i nästkommande laststeg så att 

lutningen minskar till ned mot  1:2.3  i logt/logS-skala, 

vilket innebär att i  en  logt/lin-redovisning avviker kurvan  

klart  från  en  parabel. I figur  3.7  redovisas sambandet i 

logt/logS-skala.  

Figur 3.7. Effekten  av laststegens varaktighet på  den  initi-

ella lutningen hos sambandet logt/logi,  Lun  och 

Parkin  (1985).  

Även lastökningsförhållandet, dvs förhållandet mellan spän-

ningarna vid två på varandra följande laststeg, påverkar 

mycket starkt tiden till  100%  primär konsolidering i 

logt/lin-skala. Detta innebär således att denna tid påverkas 
av  den  sekundära konsolideringen, vilket i  sin  tur påverkar 
det beräknade värdet av cv. Provtjockleken påverkar också 
denna utvärderingen av cv  beräknat såväl enligt Casagrandes 

som Taylors metod, vilket även noterades av Berre och  Iversen 
(1972).  cv minskar således enligt dessa undersökningar med 

ökande provtjocklek.  
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Lun  och Parkin  (1985)  förordar således  en  utvärdering av cv  
ur ett logt-logä-samband där provkurvan passas mot  den  teo-
retiska i området omkring krökningen mellan  de  approximativt 

räta linjerna (kurvan i figur  3.4  passas över exempelvis 

någon av kurvorna i figur  3.7).  På detta sätt fås  en minimal  
inverkan av  de  ovan nämnda faktorerna och författarna redo-

visar härvid ett representativt urval av ett stort antal 

försök. I tabell  3.1  nedan  har  ett urval av dessa värden 

sammanställts. Värdena  har  valts så att  de  så nära som möj-

ligt representerar provhöjd, lastökningsförhållanden och 

tider för vanliga standardödometerförsök. Tider med lång 

varaktighet  har  även medtagits för att ge  en  möjlighet till 

jämförelse med laststeg där krypning speciellt studerats (upp 

till  14  dagars belastning). 

Tabell  3.1.  Jämförelse mellan cv, utvärderade med olika me-

toder, Parkin  (1985).  

LASTSTEG 
(kPa) 

FÖREGÅENDE  
LASTSTEGS  
VARAKTIGHET 

KONSOLIDERINGSKOEFFICIENT  m2/s  10-9 

TAYLOR  
,--- vt /lin8 

CASAGRANDE 

logt/linS 

HASTIGHETSMETOD 

logt/log  

100-200 t100 7.3 
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1
  

100-200 t100 5.4 

200-400 1 dag 7.6 

150-300 10  dagar  3.8 

100-200 14  dagar  6.0 

100-200 14  dagar  5.4 

Av tabellen framgår att det utvärderade cv-talet genomgående 

blir lägre med Casagrandes metod,  samt  att hastighetsmetoden 

och Taylors metoder ger nära nog lika värden.  Man  konstaterar 

vidare att hastighetsmetoden uppvisar minst  variation  i 

utvärderat cv-tal då ovan nämnda förhållanden varieras. I  en 
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försöksserie  har  även utvärderingen av cv  studerats i  tempera- 

turintervallet 10-30°C. Man  konstaterar att om hänsyn tas 

till vattnets viskositet så är för  de  undersökta proven 

cv  *7)w  =  konstant  och oberoende av utvärderingsmetod. 

Försöken redovisas inte tillräckligt noggrannt,  men  det före-

faller som om proven genomförts i  konstant, men  för  respekti-

ve  försök olika temperatur, då för ett laststeg i princip 

identiska kurvor redovisas för  10, 20 respektive 30°C.  Kurvan 

för  30°C  visar dock  en  marginellt  mindre deformation  än  de  

övriga två.  Effekten  av  en  temperaturändring  under  pågående 

försök redovisas i figur  3.8  där temperaturen ökas från  10  

till  20°C.  Detta medför  en  snabb ökning av deformationshas-

tigheten, vilken efter  hand  avtar och ger  en  logt/logi-kurva 

parallell med  den  ursprungliga.  

Figur 3.8.  Inverkan av  en  temperaturändring på konsolide-

ringsförloppet redovisat som logt/logS,  Lun  och 

Parkin  (1985). 
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Denna accelererade  deformation  vid temperaturändringen för-

klaras med att lerskelettets struktur inrättar sig efter  de  

nya förhållanden som uppstår på grund av  den  varierande 

termiska expansionen hos vatten och lermineral. När detta  har  

skett fortsätter deformationen på samma sätt som före tempe-

raturändringen (det är i detta  fall  fråga om små temperatur-

ändringar och i sammanhanget mycket små deformationer).  

3.3 Kompressionsmoduler 

3.3.1  Allmänt 

Av  tradition  redovisas kompressionsförsök i  Sverige  i 

lin/log-diagram. Kompressionskurvans lutning i detta  diagram  

beskrivs med  de  båda parametrarna  m  och  ß.  Dessa uttrycker 

spänningsberoendet hos kompressionsmodulen  M  i sambandet  

Au' = MAcz  

varvid  

M  = m(u,) = mul-fi  

(3.7) 

(3.8) 

I äldre svenska beräkningsmodeller används i stället för  m  

och  ß  kompressionsmodulen  c2.  Parametern  c2  är ett mått på 

deformationen vid  en  fördubbling av  den  vertikala  effektiv-

spänningen,  u'.  Mellan dessa två uttryck råder sambandet  

m = 0.69/c2 	 (3.9) 

I samband  med  CRS-försök nyttjas i stället linjära samband 

mellan spänningen,  u',  och  deformationen, c, med  hjälp  av de 

tre  modulerna  Mo'  ML och  M'.  

För  CRS-försöken utrycks sålunda sambandet mellan  u'  och  c 
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I figur  3.9  redovisas utvärdering och  definition  av  de  olika 

parametrarna. 
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Figur 3.9. Definition av moduler  i  CRS-försök,  samt  

definitionsomräden för dessa  moduler. 
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I utländsk litteratur redovisas normalt deformationssambandet 

i ett loguye-diagram, där e är jordens  portal.  Lutningen hos 

kompressionskurvan beskrivs då med kompressionsindex,  Cc,  

eller volymändringskoefficienten, my.  

3.3.2  Kompressionsmodulens beroende av försökstemperaturen 

I  de  ovan nämnda försöken av  Simons (1965)  konstateras att my  

minskar med ca  11  % vid  en  ökning av temperaturen från  6.5  

till  21°C.  Detta skiljer sig från vad  Finn (1951)  konstate-

rade vid sina försök i temperaturområdet  4  till  27°C,  där my  

synes oberoende av försökstemperaturen. 

Paaswell  (1967)  undersökte effekten av temperaturökningar på  

en  lågplastisk, ickeorganisk leras deformationsegenskaper. 

Försöken genomfördes med tre olika metoder.  

1.  lång tid, långsam temperaturökning  

2.  lång tid, stor temperaturökning  

3.  kort  tid, stor temperaturökning 

Proven belastades först med  en  vertikallast vid  en  temperatur 

av ca  20°C  och först när deformationen för denna  last  avstan-

nat höjdes temperaturen enligt var och  en  av metoderna ovan. 

Paaswell menar i  sin  analys av resultaten att vid  den  första 

typen av belastning blir jordens respons lik  den  vid sekundär 

konsolidering, medan för  de  senare två metoderna liknar defor-

mationsförloppet mer  den  primära konsolideringen. Försöken  

har  vid varje laststeg avbrutits redan innan deformationsför-

loppet aystannat helt och temperaturen blivit helt  konstant,  

varför  en  vidare tolkning av försöken blir osäker. I figur  

3.10  redovisas resultat från samtliga tre försökstyper.  Fi-

guren  visar tre laststeg för vart och ett av  de  tre försöken 

och temperaturerna är medelvärden av  de  redovisade för  re-

spektive  laststeg. Paaswell menar att drivkraften för vatten-

strömningen ut ur proven är  den  snabbare uppvärmningen längs  
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Figur 3.10. Deformation  som funktion av uppvärmning enligt 

olika förfaranden vid konstanta vertikalspänning-

ar, Paaswell  (1967).  

provets  rand  och därmed följande minskning i viskositeten  

samt den  genom värmen ökande värmeenergin längs randen. Ju 

högre randtemperaturen är  desto  större blir temperatur-

gradienten  och därmed vattenströmningen ut ur provet. 

Paaswell menar vidare att deformationen avtar genom att tem-

peraturgradienten avtar och porositeten minskar då uppvärm-

ningen aystannar, varigenom även  permeabiliteten  minskar. I 

figur  3.11 har  resultaten från figur  3.10  sammanställts i  

form  av deformationen för  respektive  laststeg som funktion av 

aktuell försökstemperatur. Hår framgår att deformationen ar 

nära nog oberoende av spänningsnivån  men  att deformtionen 

ökar linjärt med ökande temperatur.  En  viss osäkerhet  fore-

ligger  i denna tolkning eftersom, som nämnts ovan, försöken 

avbrutits innan alla effekter aystannat.  

1.1 
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Figur 3.11. Deformation  som funktion av temperaturökningen 

vid  konstant  vertikalspänning efter Paaswell  

(1967).  

Campanella  och  Mitchell (1968)  genomförde  en serie  kompres-

sionsförsök  vid  temperaturerna  25, 38  och  51.C. Vid  dessa 

försök  som  redovisas i  figur 3.12,  är  kompressionsmodulen 

konstant.  I försöken  har  omrörda prov  med  samma initiella  

portal  konsoliderats till  200  kPa  fore  "försoksstart" och  vid 

de  olika temperaturerna.  De  uppnådda  portalen vid 200  kPa 

skiljer  sig  emellertid åt och  man  konstaterar att  en  forkon-

solideringseffekt  på grund av  temperaturerna, liknande  den 

som fås vid  olika konsolideringsspänningar, erhålls. Samma 

principiella  resultat  noterades  av Leonards  och Ramiah  

(1959). Effekten  betecknas ofta  med  uttrycket kvasiförkonso-

lideringstryck och  kan  uppnås antingen genom varaktig  

konstant belastning eller  genom  en  kortvarigare temperatur-

höjning.  
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Figur 3.12. Temperaturens  inverkan  på kompressionen hos en  

illitlera,  Campanella  och  Mitchell (1968).  

Campanella  och  Mitchell  genomförde även  en serie  kompressions-

försök, där proven först konsoliderades till  200  kPa varefter  

temperaturen  i  steg  varierades  på det  sätt  som  framgår  av 

figur 3.13.  Försöken  har  utförts i triaxialcell och  konsoli-

deringstiden  valdes till  10000  minuter, varav endast ca  700  

minuter erfordrades för  100  %  primär  konsolidering.  I  det  

första försöket,  a,  ändrades först  temperaturen  från  18  till  

59°C,  varvid  en  volymförändring  av  samma typ  som vid  primär  

konsolidering  uppkom. Belastningssteget uppvisar även  en  

sekundär  konsolideringseffekt,  där volymändringen är  0.32  

cm3/logcykel  (0.42  %).  Vid den  efterföljande avkylningen till  

18°C fås en  volymökning, dock utan någon  sekundär  effekt. Vid  

efterföljande temperaturcykler noteras liknade  deformations-

mönster, dock utan  den  stora sekundära  effekten som  noterades  

vid den  första cykeln. Författarna redovisar följande förkla-

ring till provens beteende.  

En  snabb temperaturökning ger upphov till  en  portrycksökning 

i provet även om detta är dränerat. ökningen sker genom att  

ZUU 	iuU 4UU DUU OUU 0  
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ningar).  Effekten  blir således  analog  med sekundär konsoli-
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Figur 3.13.  Volymförändring  som funktion av temperaturen vid 

konstant effektiv  vertikalspänning för två olika 

belastningsförfaranden,  Campanella  och  Mitchell 

(1968). 
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I figur  3.13  (b) ändrades försökstekniken så att  den  första 

temperaturcykeln utfördes i flera steg, vart och ett med 

relativt stor sekundär  deformation,  dock väsentligt  mindre  än 

vid det första försöket. Efter  en  temperaturhöjning i tre 

steg till  59°C  blev  den  totala deformationen större än vid 

det första försöket.  Den  totala tiden var i det senare fallet 

tre dygn, vilket innebar  en  längre tid med möjlig krypning. 

Vid  den  tredje lastcykeln ändrades temperaturen från  18  till  

59°C,  varvid provet snabbt konsoliderade primärt, varpå 

följde  en  aysevärt  mindre  sekundär konsolidering än vid det 

första försöket,  0.04  cm3/logcykel  (0.05  %). Förklaringen 

till detta beteende är således att provet vid  de  föregående 

temperaturbelastningarna förkonsoliderats för dessa  59°C.  Så 

länge temperaturen inte höjdes över denna blir  de  sekundära 

deformationerna små. Värt att notera är även att för  den  

andra lastcykeln, uppdelad i fyra laststeg, blev krypningen 

succesivt större vid ökande temperatur, dock med totalt 

mycket små belopp då temperaturökningarna låg  under den  

temperatur som givit upphov till aktuellt "förkonsoliderings-

tryck".  

Plum  och Esrig  (1969)  studerade kompressionsegenskaperna hos  

en  omrörd illitisk lera, med ett lerinnehåll på  96  %. Prover 

konsoliderades initiellt till  12  kPa vid  en  temperatur av  

24°C,  varefter två prover utsattes för ökande vertikalspän-

ning vid  24°C  medan ett tredje prov belastades vid  50°C  på 

samma sätt. Vid vertikalspänningen  280  kPa höjdes tempera-

turen på ett prov från  24°C  till  50°C.  Resultaten redovisas i 

figur  3.14.  Här framgår att det prov som belastades vid  50°C  

var något mer kompressibelt upp till ca  280  kPa. Vid högre 

spänningar uppvisade samtliga prover samma kompressibilitet. 

Någon anledning till förändringen av kompressionsmodulen vid  

just  spänningen  280  kPa finns inte enligt texten och det lig-

ger nära till hands att tolka detta som ett resultat av kurv-

ritningstekniken. Upp till  280  kPa är ökningen i kompressi-

bilitet för provet som belastats i  50°C  ca  14  %, beräknat som  
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Figur 3.14.  Kompressionsförsök på omrörd illitisk lera i  

24°C respektive 50°C, Plum  och Esrig  (1969).  

förändringen av kompressionsindex. Det framgår inte hur last-

ökningen  har  gått till,  men  troligen  har  vid  respektive  tem-

peratur  en  succesivt ökande vertikallast fått verka. Det 

innebär således att sekundär konsolidering tillåtits,  varfor 

en  större slutdeformation för varje laststeg i högre tempera-

tur är naturlig. Ett av proven som ursprungligen belastades 

vid  24°C  utsattes för  en  temperaturökning på  26°C under 

konstant last, 280  kPa, varvid  en  viss portalsminskning 

uppstod. Denna är dock mycket liten. I ett annat försök på 

samma lera  visas  resultat av uppvärmning till  50°C  med på-

följande avkylning till ursprungstemperaturen  24°C.  Härvid 

flyttas kompressionskurvan till höger och materialet uppträ-

der som om det var överkonsoliderat. Kompressionsindex för 

ändras dock inte vid dessa temperaturcyklingar, figur  3.15. 
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Figur 3.15.  Spänning-deformationssamband för  en  illitisk lera 

utsatt för cyklisk temperaturändring,  Plum  och 

Esrig  (1969).  

Habibaghi  (1973)  undersökte två leror,  en  icke organisk  (0.6%  

organsikt kol) och  en  organisk  (8  % organiskt kol) med avse-

ende på kompressionsegenskaperna. Försöken utfördes i  25 

respektive  50*C för  den  oorganiska leran. I figur  3.16  redo-

visas resultat som visar att temperaturen inte  har  någon 

effekt på spänning-deformationssambandet.  Den  organiska leran 

utsattes för liknande deformationsförsök och  har  fås  en  

parallellförflyttning av kompressionskurvan vid temperatur-

ändringar, dvs kompressionsmodulen förändras inte.  En  ökning 

av temperaturen från  25  till  50°C  ger  en  förskjutning åt 

vänster, medan  en  sänkning från  50  till  25°C  ger  en  förskjut-

ning åt höger. Vid  en  utvärdering av förkonsolideringstryck-

et,  o,  ur återbelastningsgrenarna framgår att detta avtar 

från  400  till  300  kPa vid temperaturökningen,  samt  ökar från  

400  till  550  kPa vid temperaturminskningen, dvs  en  ändring 

med  25  % och  37  %, eller  4  -  6  kPa/°C.  

25 



1.6 

1.4 

1.2 

1. 

0. 0 

0.  

Medelvärden,  2  försök  

25°C  

....•  1441‘,  
• . 

e  a'  

.  25°  
.____ _ 

.  50°C  
. 

. . 
. 

. 

1 

. 
10 100 

.  

1 	10 	100 	1000 

Effektivspänning , kPa  

Figur 3.16.  Spänning-deformationssamband för  en  oorganisk 

lera, utsatt för temperaturändring, Habibaghi  

(1973).  

Demars och  Charles (1982)  undersökte ett antal leror med av-

seende på temperaturens inverkan på kompressionsegenskaperna. 

Försöken utfördes i triaxialcell vid temperaturer mellan  25  

och  50°C.  Proven vattenmattades först  under  isotropa förhål-

landen vid  207  kPa och med ett backpressure på  207  kPa.  Dar-

efter konsoliderades proven isotropt för spänningar på mellan  

3.5  och  440  kPa. I figur  3.17 visas  effekten av  en  tempera-

turhöjning för fem laststeg. Vid temperaturhöjningen fås  en  

kompression av provet, vilken delvis kvarstod då temperaturen 

åter sänktes.  Den  kvarstående deformationen vid  respektive  

laststeg var i princip  konstant.  Ett jordprov som utsatts  for 

en  temperaturcykling får således  en konstant, irreversibel, 

deformation.  

AV =AV  ST  + AV REV 
	 (3.11)  

Denna motsvarar  en permanent  förändring av portalet och kan  
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Figur 3.17.  Volymförändring för laststeg mellan 
 3.5  och  55  kPa  

samt  volymförändringen vid temperaturcykling 
 25  -  

50  -  25°C,  Demars och  Charles (1982). 
 

konstateras  ha  ett bestämt värde för varje undersökt jordart, 

och är såsom  visas  i figur  3.17 
 oberoende av spänningsnivån.  

Kompressionsmodulen  förändras således inte. 
 Man  noterar dock 

att förändringen av portalet tycks vara direkt relaterad till 
 

respektive  materials plasticitetsindex, I. För 
 de  utförda 

försöken redovisas sambandet, figur  3.18  

AeST = 
 (0.00048  +  0.00000881  )  AT P  

Eriksson  (1984)  redovisar  resultat 
 från två  CRS-försök 

utförda  på  sulfidlera, där  temperaturen under 
 försökens gänf 

mycket snabbt ändras i  steg på  ca  15°C. 
 Här noteras att  
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Figur 3.18. 
 Portalsändringar som funktion av plasticitets

- index  för  en  temperaturcykel,  25-50-25°C,  Demars och  Charles (1982).  

efter  en kort 
 stabiliseringsperiod blir kompressionsmodulen i 

 de 
 båda försöken lika trots olika temperaturer vid samma 

 deformation,  figur  3.19.  Det kan även noteras att trots  de  olika temperaturförloppen,  har  båda proven vid försökens  slut  nära nog lika  deformation.  Proven  har under  försökens gång 
tillförts ungefär samma energimängd.  
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Figur 3.19.  Kompressionsförsök  av  CRS-typ  med  momentana  and-

ringar  av temperaturen,  Eriksson  (1984). 

3.4 Förkonsolideringstrycket 

3.4.1  Allmänt 

Såsom påvisats ovan påverkas deformationens storlek av  den  

temperatur vid vilken ett kompressionsförsök utförs. Eftersom 

förloppet vid belastning av ett jordprov  under  lång tid  

respektive  vid förhöjd temperatur synes  ha  samma fysikaliska 

bakgrund kommer dessa typer av förlopp att diskuteras inom 

detta aysnitt.  
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3.4.2  Temperaturens inverkan på förkonsolideringstrycket. 

Leonards och Ramiah  (1959)  utförde  en  serie kompressionsforsok 

där  en konstant  vertikalspänning för ett laststeg fick verka  

under 12  veckor. Vid fortsatt belastning noterades att mot-

ståndet mot  deformation  hade ökat och vad  man  kallar ett 

nkvasiförkonsolideringstryck" hade utbildats. Detta forkonso-

lideringstryck låg således högre  an den  maximala vertikal-

spänning provet tidigare varit utsatt för.  

Crawford  (1964)  undersökte inverkan  av  varierande provhöjd 

och  belastningstid samt effekten av konstant deformations-

hastighet. I  figur 3.20 visas effekten av laststegens  varak-

tighet.  En  jämförelse mellan förkonsolideringstrycket, 

utvärderat  vid 100  %  primär  konsolidering  (portrycket  helt  

utjämnat)  enligt  Casagrande,  ur  ett dygns  respektive en  

veckas  belastningstid ger  förhållandet  100  %,  70  % och  50  %. 

För  den  undersökta  jordtypen  spelar  således belastningstiden 

en  mycket  stor roll  för utvärderingen  av  förkonsoliderings-

trycket.  En  liknande  effekt  erhölls även  då  prover  med  höjd-

erna  10  och  20 mm  jämfördes.  Belastningen vid  försöket ökades  
då 100  %  primär  konsolidering hade  uppnåtts.  Det 10 mm  höga 

provet konsoliderades snabbast och  resultatet blev  att 

u'(20mm)/0"(10mm) =  1.15.  För  en serie  prover utfördes komp-

ressionsförsöken  som  CRS-försök  med en  deformationshastighet  

på  mellan  4  och  7  %/tim.  Vid  dessa försök mättes portrycken i 

provens botten och befanns vara  5  och  8  %  av den  vertikala 

effektivspänningen för prover  med  höjden  10 respektive 20 mm. 

Det  utvärderade förkonsolideringstrycket  blev  i båda  fallen 

247  kPa, vilket  kan  jämföras  med  standardödometerförsöken där  

u' blev 265, 185 respektive 133  kPa. Dessa  tre typer av  ödo-c 
meterförsök visar  således  att  det  förkonsolideringstryck  som  

bestäms i  laboratoriet  i mycket  stor  utsträckning är  en funk-
tion av  försökstekniken.  Crawford  gör ytterligare  en  intres-

sant jämförelse mellan försök utförda  med helt  olika  teknik.  

I  den  ena försökstypen,  den  ovan nämnda  med  stegvis  pålast- 
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fling,  bestämdes  den  primära  konsolideringen ur  portrycks-

minskningen och  tog  i  sin  helhet  55 min  till  26  %  deforma-

tion,  dvs  en  deformationshastighet  av  ca  28  %/tim.  Defini-

tionsmässigt utsattes  således  detta prov för enbart  primär  

konsolidering. 

Effsktivapinning, kPa  
100 
	

1000 
133  kPa  

185  kPa  

44  
265  kPa  

,4 

Primary  

4  
I 

I  

En  deg  

En  vecka 
1  
,  

_  

Figur 3.20.  Förkonsolideringstryck utvärderade  som  primär  

konsolidering,  från ett dygn  samt en  veckas  

deformation,  Crawford  (1964). 

Den  andra  typen  är  de  ovan nämnda  CRS-försöken, där  de  upp-

mätta portrycken i medeltal  var 3  -  5  %  av den  vertikala 

effektivspänningen.  Man  räknar  med  att portrycket i provet i 

medeltal är  0.67  * ubotten . Detta är i  princip  försumbart och 

proven  har  teoretiskt enbart utsatts för  sekundär  konsolide-

ring!  I  de av  Crawford  redovisade resultaten framgår att 

dessa kompressionskurvor är i  det  närmaste identiska. Slut-

satsen  av  detta är att  en mer realistisk  modell bör utvecklas  
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där  man  inte låser  fast  sig vid  de  konstlade begreppen primär  

respektive  sekundär konsolidering. 

I  de  tidigare nämnda försöken av  Simons (1965)  framgår inte 

om förkonsolideringstrycket förändrats som funktion av 

försökstemperaturen. Däremot redovisas effekten av lastste-

gens varaktighet, där i två försök laststegen verkat i  12  

timmar  respektive en  vecka. I det senare fallet  har  det 

utvärderade förkonsolideringstryck minskat med ca  10  %. 

Bjerrum  (1967)  presenterar  en  modell för sambandet mellan 

spänning,  deformation  och  tid.  I  modellen  tas inte hänsyn 

till  eventuell  hydrodynamisk  fördröjning  av deformationen. Om 

en jord  utsätts för  en vertikal belastning sker en momentan 

deformation efter vad  Bjerrum kallar  "instant compression  

line".  Parallellt  med  denna  kompressionslinje  finns  linjer 

som  representerar  deformationen vid  olika varaktighet  hos en 

vertikal belastning, figur 3.21. Det  innebär att för  en jord 
som  sedimenterat för något  1000-tal år sedan  skall  man for-

vänta  sig  ett förkonsolideringstryck större än  det som  mot-

svarar  den  största vertikala  belastning jorden  varit utsatt 

för. Detta illustreras  av den  heldragna kraftiga  linjen  i  

figur 3.21. Modellen  visar att även för  relativt  kortvariga 

laboratorieförsök finns  det  skäl att förvänta  sig en effekt 

av laststegens  varaktighet. I denna modell beskrivs  deforma-

tionen således med  begreppen  "instant"  respektive  "delayed" 

compression.  Begreppet  delayed compression  kan delvis  betrak-

tas  som synonymt med  sekundär  kompression då  lutningen i 

line/logt är densamma för båda begreppen. Skillnaden är att 

för  delayed compression  börjar  deformation  direkt  efter  

instant compression.  

Bjerrum konstaterar även att förhållandet mellan förkon-

solideringstrycket, cr. , och insitu-spänningen, cr(;, cro/o-(;, är  
konstant  med vid ökande djup. Förhållandet varierar emeller-

tid med jordens plasticitet, uttryckt genom plasticitets- 
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index,  figur  3.22.  Även sambandet mellan  den  odränerade 

skjuvhållfastheten och förkonsolideringstrycket är  konstant  

med djupet och varierar endast med plasticitetsindex. Av stor 

betydelse i detta sammanhang är Bjerrums konstaterande att  

den  ovan nämnda förkonsolideringseffekt är tveksam, då  man  

vid uppföljning av sättningar för ett antal objekt, där mer 

än  50  % av skillnaden  u'  -  u' har  utnyttjats, noterat avse-
värda sättningar. Det kan här noteras att i  de  kompressions-

samband som  Plum  och Esrig  (1969)  redovisar, figur  3.14,  
finns  en  antydan till att temperaturcyklingen succesivt  for-

flyttar jungfrukurvan till höger och inte enbart "lyfter" upp  

den  till  den  ursprungliga linjens förlängning, resultat som 

således inte är samstämmiga med  de  i denna modell antagna.  

Figur 3.21.  Samband mellan  deformation,  spänning och tid  samt  

det principiella sambandet mellan in-situspänning 

och förkonsolideringstryck för  en  "åldrad" lera, 
Bjerrum  (1968). 
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Figur 3.22.  Typiska samband mellan plasticitetsindex och 

rfu /uo  '  samt  u'/u' för "normalkonsoliderade" c  o  
leror, Bjerrum  (1972).  

Berre och  Iversen (1972)  genomförde  en serie  försök där  man 

ville  undersöka giltigheten  hos  Bjerrums  teori.  Antagandet 

här är att  modellen  är giltig även  då  porsystemet är fyllt  

med  vatten. För ändamålet utfördes försök  på en  lera  som  

uppvisade stora sekundära  deformationer.  Försök utfördes  på  

prov  av  olika höjd för att utröna i vilken utsträckning 

dräneringsvägens längd påverkade  det  sekundära  deformations-

förloppet. Ett prov  med låg  höjd  har således kort  dränerings-

väg och  ligger således  närmast  det  ideala att snabbt  nå  

"instant compression  line" vid en  effektivspänningsökning. 

Ett prov  med  långa dräneringsvägar, bör  således  inte  nå  denna  

linje eftersom en stor andel  "delayed compression"  hinner  ske  

innan porövertrycket utjämnats. I  figur 3.23  illustrerar 

kurvan  a-b-c-d den  teoretiska  modellen.  För  en  verklig lera  

1. 

100  
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Figur 3.23.  Teoretiskt samband mellan  vertikal  effektivspan-

ning och  deformation  för prov med olika långa 

dräneringsvägar, Berre och  Iversen (1972).  

med mycket korta dräneringsvägar följer deformationen  den  med  

a-e-d markerade kurvan och för ett prov med mycket långa 

dräneringsvägar följer deformationen  en  linje av typ  a-f-d.  

Modellen  undersöktes i  en  serie ödometerförsök med  bland  

andra ett prov med höjden  19 mm  och ett med höjden  3  *  150 

mm.  Det senare var utformat som tre, i triaxialceller 

seriekopplade prover vilka dränerades genom kontakt med 

varandras bottenstämpar.  Fri  dränering tilläts endast genom 

överytan i ett av proverna.  Man  kan härigenom förvänta sig 

att  den  provdel som  har den  längsta dräneringsvägen 

konsolidererar längs  en  lägre liggande tidskurva än  de  med 

kortare dräneringsväg.  Man  visar att så är fallet och 

konstaterar att när  de  två (fyra) försöken utvärderats blir  
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förkonsolideringstrycken olika i samtliga  fall,  trots att  de  

tre sammankopplade utsattes för exakt samma laststeg. I 

tabell  3.2  sammanställs resultaten. 

Tabell  3.2.  Samband mellan medeldräneringsväg och utvär-

derat förkonsolideringstryck  for  ett last-

steg, Berre och  Iversen (1972). 

Test  
nr. 

Prov 
nr.  

Medeldräneringsavständ  
mm  u'  /  u'  c 	o 

7 7 10 1.44 

H4 H41  72.5 1.30 

H4 H42 223.5 1.23 

H4 H43 373.5 1.13  

Eriksson  (1984)  visar i  en  försökserie utförd  på en  lerig 

sulfidjord  hur  de med  CRS-teknik  bestämda förkonsolide-

ringstrycken,  (7. ,  minskar  med  ökande försökstemperatur. För-

konsolideringstrycket insitu, u
,i
,  kan  uttryckas i förkon-

solideringstrycket bestämt i  laboratorium,  cJr  1, med  ekva-

tionen 

cT 	= u&j.  + 0.63 (T1  - Ti) 	
(3.13)  

där  T1  är  den 
 temperatur vid vilken laboratorieförsöket 

utförts och  T.  är temperaturen insitu. Detta innebär att för-

konsolideringstrycket minskar med ca  6  kPa  per 10°C.  

I samma  rapport  redovisas resultat från ett ödometerförsök 

som utförts med omväxlande lastökningar och temperaturför-

ändringar. Varje förändring  har  fått verka  under 1  dygn var- 

36 



efter en  ökning  av lasten med  lastförhållandet två, dvs  en  

fördubbling  av  föregående  belastning har  skett. Dessa last-

ökningar  har  utförts  vid  insitu-temperatur, ca  +5°C. Tempera-

turen har  även höjts i  steg om  ca  15°C,  upp till  50°C.  Här-

efter  har temperaturen  sänkts och nästa  laststeg  påförts. I  

figur 3.24  redovisas  de  erhållna sambanden mellan  spanning,  

deformation  och  temperatur.  I  figuren har deformationen  för  

de  olika temperaturerna sammanbundits  enligt  samma  princip 

som  Bjerrum föreslagit för tidsintervall  vid  "delayed com-

pression"  (figur 3.21). Efter kompression vid 80  kPa och  50°C  

sänktes  temperaturen  till  5°  och provet avlastades till  40  

kPa. Därefter lastades provet  på  till  80  kPa  igen  och  tempe-

raturen  höjdes till  30°C,  varvid mycket  små deformationer  

uppstod.  En  ytterligare höjning  av temperaturen  till  50°C gav 

en  något ökande  deformation.  Provet visade  sig  vara förkon-

soliderat för  aktuell  spänning,  80  kPa och  temperaturen 30°, 

men vid  höjningen till  50°  uppkom  en deformation  motsvarande  
en  krypning  under 1  dygn i  50°C.  

Denna  deformation  motsvarar  således  ett 48-timmarsvärde  på  

kurvan för  "delayed compression".  Efter konsolidering  ett 

dygn i  5°  och  160  kPa höjdes  temperaturen momentant  till  50°,  

vilket  gav  lika  stor deformation som vid  stegvis temperatur-

höjning och  slutdeformationen  stannade  på  ett-dygnskurvan  for 

50°C. 
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Figur 3.24.  ödometerförsök utförda som krypforsok. Krypning  

har  skett vid olika temperaturer och deformation-

en  har  sammanbundits till  en  kurvskara parallell 

med kompressionskurvan  for  ett dygns belastning, 

Eriksson  (1984). 
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Tidfors  (1987) har  utfört  en  systematisk undersökning av tem-

peraturens inverkan på det utvärderade förkonsoliderings-

trycket för temperaturintervallet  7  -  50°C  för fyra leror 

från olika platser i södra  Sverige.  I figur  3.25  redovisas 

som funktion av ökande temperatur. Försöken visar även att ju 

lägre förkonsolideringstrycket,  o,  är insitu,  desto  större 

blir minskningen. 

Försökstemperatur, °C 

Figur 3.25. Förkonsolideringstrycket som funktion av tempera-

turen, Tidfors (1987).  

I figur  3.26  redovisas minskningen av oW10°C som funktion 

av flytgränsen för  de  fyra undersökta jordtyperna  samt for en  

sulfidlera från Luleå. 

Tidfors redovisar även ett  CRS-försök där provet  under  förso-

kets gång utsattes för  en momentan  avlastning  med en  efter-

följande pålastning,  samtidigt som temperaturen  ändrades,  

figur 3.27. Det  framgår tydligt att förkonsolideringstrycket 

förskjuts åt vänster (nedåt) i  diagrammet vid en  höjning  av 

temperaturen samt  åt höger (uppåt)  vid en  sänkning.  Det  fram-

går inte  av  Tidfors redovisning vilken deformationshastighet  

som  använts,  men den kan  antas vara ca  0.7%  /tim,  vilket är 

snabbt jämfört  med en  tänkbar kryphastighet,  "delayed com-

pression".  
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Försöket visar således entydigt att temperaturen direkt  har  

påverkat förkonsolideringstrycket. Av detta försök framgår 

även att vid  en  och samma temperatur söker sig  deformations-

kurvan till samma "isoterm". Detta resultat  stammer  väl med 

vad Eriksson  (1984)  noterade,  men  skiljer sig från resultat-

en enligt  Plum  och Esrigs  (1969),  figur  3.15. 

3.5  Krypegenskaper  

3.5.1  Allmänt 

Detta  projekt har  inte primärt syftat till att studera sul-

fidjordars hållfasthetsegenskaper.  Eftersom  ett  klart  samband 

finns mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck 

finns  det  skäl att här ägna utrymmme åt vissa  studier som  

gjorts beträffande  temperaturens  inverkan  pa  lerors hållfast-

hets- och krypegenskaper. Ett  flertal  författare  har  behand-

lat detta ämne och därvid framför allt studerat krypningens 

inverkan  på  hållfastheten.  De  flesta  laboratoriestudier  inne-

fattar här triaxialförsök  med  varierande deviatorspanningar, 

där deformationerna studerats  som funktion av  dessa och  som 

funktion av temperaturen. Den  enaxliga krypningen i  odometer-

fallet  är närmast att betrakta  som  ett specialfall  av  tri-

axialfallet,  med den  viktiga inskränkningen att sidodeforma-

tionen i triaxialfallet är oförhindrad.  Det  bör även noteras 

att krypning i insitutemperatur  under  lång  tid har  mycket 

stora likheter  med  krypning  under  betydligt kortare  tid men 

vid  förhöjd  temperatur.  Krypning och  sekundär  konsolidering  

är i  stor  utsträckning synonyma begrepp.  Det  senare är dock 

konstlat, definierat utifrån begreppet  primär  konsolidering.  

Primär  konsolidering  i  sin tur  är ett begrepp  som  i  princip  

innebär att  det  porvattenövertryck  som  bildats  vid en  lastök-

ning  har  försvunnit. I samband  med  ödometerförsok definieras  

det  emellertid ofta från  det  grafiska sambandet logt/linc, 

VE/line  eller  liknande samband.  
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frän makroporer 

Dränering 
genom och frän 
mikroporer 

"1009 Konsolidering  

3.5.2  Temperaturens inverkan på hållfasthets- och kryp-

egenskaper  

Yong  och Warkentin  (1975)  noterar att i verkligheten  kan konso-

lidering  svårligen delas  in  i  primär  respektive  sekundär  

konsolidering  utan snarare bör endast begreppet  konsolidering  

användas (jämför  Crawford  (1964).  I  figur 3.28  illustreras 

detta  med  att  deformationen består av  utpressning  av  vatten  

dels ur makro- dels ur mikroporer,  två förlopp  som delvis  

överlagrar varandra. I början dominerar vattenströmningen  ur 

makroporer,  vilket innebär att ett porvattenovertryck 

existerar. I ett senare  skede  dominerar utströmningen  ur 

mikroporer,  vilken i  princip sker  utan mätbara porvattenover-

tryck. 

Tid (log) 

Figur 3.28.  Konsolideringsförloppet uttryckt som stromning 

ur makro- och mikroporer,  Yong  och Warkentin  

(1975). 

1964  presenterade  Mitchell sin version av  Eyrings  (1941) "Rate  

Process  Theory"  anpassad till jordmaterial.  Modellen  förutsät-

ter att  det  erfordras  en  viss  aktiveringsenergi  för att rubba  
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en  partikel ur sitt jämviktsläge och förflytta  den  till ett 

nytt.  Deformationen  sker med  en  hastighet som bestäms av  den  

frekvens med vilken partiklarna kan ta upp erforderlig energi 

för att passera energibarriärer mellan olika jämviktstill-

stånd.  Den aktiveringsenergi  som i medeltal erfordras kan 

beskrivas med uttrycket  

AE = AE + P(0 + D) (3.15)  

där P är normalspänningen,  AE,  en  fysikalisk-kemisk kompo-

nent,  0 en  spänningsberoende  parameter  och D  en  av dilatan-

sen beroende  parameter.  Enligt Eyring är  den  termiska energin 

i kontakten mellan partiklarna lika med kT där k är Boltzmans  

konstant  och  T den  absoluta temperaturen. Fördelningen av 

energin  bland  partiklarna definieras av Maxwell-Boltzmans 

ekvation. Denna säger att sannolikheten för att någon energi-

nivå är större än eller lika med  AE  kan uttryckas som  

AE 

p(AE) = C e-kT (3.16) 

AE  

där  konstanten  C,  har  ett värde nära ett. Storheten e-kT 

representerar, vid valfri tidpunkt, sannolikheten för att 

vilken bindning som helst skall aktiveras till brott. Det kan 

även uttryckas så att andelen av det totala antalet bindnin-

gar är så stor att  de har  tillräcklig energi för att över-

skrida energibarriären och gå till brott. 

Enligt  Eyring är  frekvensen  för energisvängningarna lika  med  

kT/h, där  h  är  Plancks  konstant. Vid  i dessa sammanhang  nor-

mal temperatur  är kT/h  6.1012  sek-1.  Antalet gånger  per 

sekund, v, som en  godtycklig bindning erhåller tillräckligt  

stor fri termisk energi  för att passera energibarriären  AE,  

blir därför  
AE 

kT -kT v = E- e (3.17) 
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Mitchell  visar att deviatorspänningen kan uttryckas som 

( 

	

e
u1-u3) = A'SAE + AST lnt1 

 - ABST + (o- +2o) ' 	') - 	(3.18) 0 	 1 2 3  

Termerna i denna ekvation kan tolkas enligt följande 

A'SAE 	Bidrag till  den  "sanna" kohesionen, eftersom  AE.  

representerar medelvärdet av det spänningsoberoende 

bidraget till bindningskraften. Vikten av denna  term  

står i direkt  relation  till antalet kontaktpunkter,  

S. 

AST  lne1 Denna  term 
 uttrycker inflytandet av belastnings-

hastigheten. Vidare framgår dess beroende av tempe-

raturen och strukturen då  A respektive A'  är struk-

turtermer, proportionella mot ayståndet mellan 

succesiva jämviktslägen hos partiklarna, figur  3.29.  

Termen är oberoende av effektivspänningen  men  direkt 

beroende av antalet kontaktpunkter. 

ABST 	Denna  term  representerar  en  temperatur och struktur-

beroende korrektion av föregående  termer. Den  be-

skrivs som  en  temperaturberoende  term  vars betydelse 

ökar med minskad partikelstorlek, dvs med ökat antal 

kontaktpunkter.  

0'  
(cri+2cr')- Termen representerar det medelspänningsberoende  1 	3 3  

bidraget till skjuvmotståndet.  Den  är oberoende av 

belastningshastighet och temperatur.  Strukturen  på-

verkar inte  heller  termen på annat sätt än att i e,  

ingår dilatanstermen D.  

Om man  antar att deformationen sker  under konstant  temperatur 

och med  konstant  deformationshastighet kan uttrycket ovan 

skrivas  
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Skjuvkraft 

Ingen  skjuvning 
• 

Skjuvning 
• 

sE 

-•  

	41»  

= konst + konstl  + konst2  1
e  

3 

vilket för ett triaxialförsök kan skrivas  

1 

-4- 	(u'+2u') ,-  1 	3 	3  

e,  

(3.19) 

(0-1  - O 3 )  	— = konst3 -4- 	(u'1+2u') 2 	 3 

eller med skrivsättet  

u' 	= 	(u'+2u') 	1  
ni 	1 	3 	3 

0' tan o'= 7 	och 

c - konst3 ger  

1 
= 	c + u' tan' 1 	3 	2 In 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24)  

3 	2 	, 

vilket i  princip  är  Coulombs  ekvation för skjuvhällfastheten  

r = c + u'tan0' 	 (3.25) 

Förskjutning 

Figur 3.29.  Samband mellan energinivåer och förskjutningar,  
Mitchell (1964). 
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I  en  serie odränerade triaxialförsök utförda vid temperaturer 

på mellan  4.7  och  31.4°C  visar  Mitchell (1964)  att för  en  och 

samma medelspänning minskar skjuvhållfastheten linjärt med 

ökande temperatur. Genom partiell derivering av ekvationen  

3.18  ovan med ayseende på temperaturen och med antagande av 

rimliga värden på ingående storheter beräknas minskningen av 

deviatorspänningen, cl-  473,  till  0.7  kPa/°C.  Figur 3.30  visar  

de  experimentella resultaten, där minskningen kan konstateras 

vara  0.6  kParC, vilket således nära överensstämmer med det 

teoretiskt beräknade värdet.  

wt.; 

180 

170 

160 

1500 

CC 
4....''''.::...........i....., 

d(accr,) 
kPa =0.6 dT 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	a! 

Temperatur,°C 

Figur 3.30.  Temperaturens inverkan på deviatorspänningen vid 

odränerade triaxialförsök  under  lika medelspän-

ning,  Mitchell (1964).  

Shiffman,  Ladd  och  Chen  (1964) har  utfört parallella krypför-

sök  dels  i  en  triaxialcell, Koz  0.5, dels  i  en  ödometer,  KZ 

1.0.  I båda dessa försök noterades lika  stor  kryphastighet.  

Vid en  temperaturökning för triaxialförsöket  med  mellan  5  och  

10°C,  ökade krypningen snabbt för att därefter stabiliseras  

på  samma hastighet  som  tidigare  vid en  återgång till  den  

ursprungliga  temperaturen. 
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For en  annan försöksserie på normalkonsoliderad  respektive  

overkonsoliderad lera redovisades  en  minskad kryphastighet 

med ökande  last  för  den  normalkonsoliderade leran. Detta ar 

naturligt då leran blir totalt sett  mindre  kompressions-

benägen med ökande  last,  figur  3.31.  För  den  överkonsolidera- 

de leran ökade krypningen succesivt med ökande  last under  c 
varefter  den  blir densamma som för  den  normalkonsoliderade 

leran då  u'  överskrids.  

0.05 

3'0.15 

0. 

0.20 

kPa 
d-800-1600 

Ca =50-10-4 

d-400-800 
Ca=5010-4 

ci=200-40C 
Ca  =8010 

•-•-• 

0400-200 
Ca  42010-4  

........., 

102  10:31 	n  in 
10  

Figur 3.31.  Tid-kompressionskurvor för ödometerförsök  samt  

för triaxialförsök, Shiffman  m  fl  (1964).  

Singh  och  Mitchell (1968)  redovisar  data  från ett  antal  kryp 

försök utförda  både av dem  själva och andra. Sambandet mellan 

kryphastighet och  tid  för olika deviatorspänningar  har  sam-

manställts i dubbellogaritmisk  skala. Såsom  framgår  av figur 

3.32  är detta samband linjärt för  konstant  deviatorspänning.  
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se,  0.3 < (ul-l)max 
1 3 

<  0.9,  är sambandet  deformation  och tid 
u'1-u' 3 

Enligt  Singh  och  Mitchell kan  krypning i bästa  fall  beskrivas  

som  ett  "steady-state"-förlopp inom mycket begränsade tids-

intervall  eller efter  mycket lång  tid. A  andra sidan noterar  

man  att inom  det  spänningsintervall  som  oftast är  av  intres- 

ofta linjärt, figur  3.32.  

Många andra författare  har  noterat att sambandet mellan de-

formationen och logaritmen för tiden är linjärt vilket inne-

bär att  en  generell krypfunktion  skulle  kunna beskriva såväl 

ett linjärt som ett icke-linjärt samband mellan krypningen  

\\44. 

 
Deviatorspänning,  
I % ay initiell  
hållfast  het 

0 BO  -  94  
• 70  -  82 
6  58  -  89  
• 40  -  47  
• 18  -  19 

London  Clay •  
(Data  från  Bishop)  

100 
Tid, dagar 

Figur 3.32.  Deformationshastighet  som funktion av tiden vid  

olika deviatorspänningar,  Singh  &  Mitchell 

(1968),  Bishops  (1966)  försöksdata.  
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och logaritmenen för tiden.  De  ovan visade sambanden mellan 

logartimerna för kryphastighet och tid uppfyller detta kray. 

För att vara användbar bör  en  krypmodell uppfylla åtminstone 

följande krav: 

• Vara giltig inom rimliga spänningsintervall. 

• Vara applicerbar på ett flertal olika jordtyper. 

• Fungera för såväl linjärt som icke-linjärt samband 

mellan deformationen och logaritmen för tiden. 

• Innehålla lätt identifierbara och bestämbara parametrar. 

Sambandet mellan deviatorspänning,  tid  och kryphastighet  kan 

enligt  Singh  och  Mitchell  uttryckas  med  sambandet: 

ln ( 	)) - m ln 

1' 

I t 
t ) 

(3.26)  

där D är deviatorspänningen och  m  lutningen hos sambandet  

log  c -  log t.  

Uttrycket kan efter  omformering  och integrering med ayseende 

på tiden och med hänsyn  tagen  till deviatorspänningen (aD) 

skrivas:  

A  = a + 	 eaD t1-m c 

	

	 (m*1) (1-m) (3.27)  

där  a  är  en integrationskonstant, A en fiktiv  kryphastighet, 

då deviatorspänningen är noll, och  a  är lutningen hos kurv-

skaran i figur  3.33,  dvs 

= el  + AeaD ln t 	(m=1,t>1) 	 (3.28)  

där  e1  deformationen vid t=1 min.  

För att bestämma krypsambanden erfordras två försök där  
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Deviatorspänning, kPa 

Figur 3.33.  Samband mellan kryphastighet och deviatorspän-

ningar för olika kryptider,  Singh  och  Mitchell 

(1968). 

Noble  och Dimirel  (1969) beskriver  kryphastigheten  med  i  

princip  samma resonemang  som  Singh  och  Mitchell. Man kan  inte 

bevisa  de  direkta sambanden mellan deformationshastigheten 

och  de  ingående parametrarna  men  framhåller att  modellen  

stämmer i  de  delar  den kan  kontrolleras. Ett  stort antal  

skjuvförsök  vid  varierande  temperaturer har  utförts  dels på  

silt  och  dels på  lera. Proven  har  konsoliderats för  tempera-

turer på  mellan  2  och  60°C,  varefter  de  skjuvats i olika  tem-

peraturer  inom detta intervall. Försöken redovisas  som funk-

tion av  inversen  till absoluta  temperaturen  och  de  inlagda 

heldragna linjerna sägs vara  regressionslinjer som  beräknats 

från försöksdata  ur "grupper av  försök utförda  vid  samma 

normalspänning och genom att använda medelvärdet  på  vatten-

kvoten inom  gruppen", figur 3.34. 
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Temperatur, •C 

60 50 40 30 20 10 2 
24 

-( 22 
0.  

.c 
> 18 

16 

3.0 	3.1 	3.2 	3.3 	3.4 	3.5 	36 
-1 

Invers  till  absolut  temperatur vid skjuvning, ° K  103  

14 

Författarna menar att det är rimligt att betrakta konsolide-

ring som  en "Rate  Process" med  en  mekanism liknande  den  som 

föreslås för skjuvdeformation. Temperaturens inverkan på kon-

solideringen är kopplad till ökningen av  den  termiska 

energin, vilken medför att bindningarna snabbare passerar 

energinivåerna, vilket således ger snabbare  deformation  vid  

en  högre temperatur än vid  en  lägre. ökningen av konsolide-

ringshastigheten är även kopplad till minskningen av vattnets 

viskositet, vilket möjliggör  en  snabbare dränering.  En  högre 

temperatur ger även upphov till ett ökat antal bindningar, 

motsvarande konsolidering vid  en  högre spänningsnivå. Denna 

effekt var  klart  märkbar för lera  men  svag för siltproven. 

Aktiveringsenergin som  den  uppmättes  under  försöken var för  

Figur 3.34.  Skjuvhållfasthetens  variation  med konsoliderings 

temperatur och försökstemperatur vid skjuvning,  

Noble  och Demirel  (1969). 
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sliten inte mycket högre än för fritt vatten, vilket tolkas 

som att bindningarna inte är särskilt starkt påverkade av 

partiklarnas ytenergi. Sammanfattningsvis påstås att  den  

angivna ekvationen med dess olika koefficienter visar så  god  

överenstämmelse med kryp-och skjuvförsok att  en deformations  

mekanism kan antas styra förloppet oberoende av hur provet 

belastas.  

Plum  och Esrig  (1969)  studerade  den  sekundära deformationen 

vid varierande temperatur i ett försök. 

Ett prov fick konsolidera vid +  24°C  tills  den primara  konsoli-

deringen ayslutats, därefter höjdes temperaturen till +  50°C  

och provet fick fortsätta och konsolidera ca  2  dygn varefter 

temperaturen åter sänktes till  24°C.  Såsom framgår av figur  

3.35  blev härvid  Ca  =  0.001,  dvs  den  föregående krypningen 

vid högre temperaturer gav upphov till  en  fastare struktur 

och minskad krypning, jämfört med det andra försöket som ut-

fördes. 

Provet fick här konsolidera vid  24°C,  vilket gav ett  

Ca  =  0.0048.  Efter  en  ökning av temperaturen till  50°C  fick 

provet på nytt konsolidera  under en  längre tid vilket gav ca 
=  0.0053,  dvs ungefär samma värde som  under den  tidigare 

krypningen vid  24°C.  I detta försök  har  således inte tempera-

turen förkonsoliderat provet.  Man  noterar vidare att  den  

lilla ökningen i kryphastighet mellan  24  och  50°C,  motsvarar 

ca  10  % av ökningen i  absolut  temperatur  323/297°K.  

I  en  annan försöksserie noterar författarna att vid cyklisk 

temperaturbelastning når efter ett antal cykler portrycket 

ett jämviktsläge där temperaturen inte längre ger upphov till 

porvattenövertryck. Detta motsvarar att provet blivit över-

konsoliderat för denna temperatur och således inte deformeras 

mer för denna belastning.  En  liknande effekt  har  tidigare 

beskrivits av  Mitchell (1968). 
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Figur 3.35.  Temperatureffekter vid konsolidering av  en  

illitisk lera,  Plum  och Esrig  (1969).  

Garlanger  (1972)  redovisar  en  beräkningsmodell för sättning-

ar, där hänsyn tas till sekundärdeformationerna.  Modellen  

bygger på Bjerrums synsätt med  en  jord som genomgår ett 

åldrande,  men  Garlangers beräkningsmodell tar även hänsyn 

till förekomsten av porvatten i jorden och således till kon-

solideringshastigheten. 

Följande matematiska formulering av deformationssambanden 

enligt Bjerrum används: 

cr,f, 	 u' 	 t.+ t 
Ae = Cr log 7 + Cc log cr, +  Ca  log 	 u

o 	 c 
(3.29)  

där Cr och  Cc  är lutningen hos kompressionskurvan  under 

respektive  över cr och  Ca  lutningen av kurvan e-log t.  Detta  
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uttryck skrivs om på ett sätt som föreslagits av  Hansen 
(1969)  där Cr,  Cc  och  Ca  byts ut mot koefficienterna  a,  b  
respektive  c. Detta ger: 

u'

l

-b 	ti+ t)-c 
2  = a log {--, eo 	 uo 	u' 	t. C) 	I 

Genom att differentiera detta uttryck  en  gång med ayseende på 
spänningen, med tiden  konstant  fås följande uttryck:  

ae - 	= ae  
u,  

för spänningar mellan  u(')  och cr och  

8e _ be 
- au — u,  

(3.31) 

(3.32)  

för spänningar över  (roc,  samt en  gång  med  ayseende  på tiden 
med  spänningen  konstant fås:  

där  

1 	b 
O 

_ fael 

=i

cefe )-8fu'IE  
tjc 	j U7') c 	c 

u' -a c) ec = e --- o u' 

(3.33) 

(3.34)  

Med hjälp av finita differenser löses  sedan  detta  system for  
angivna randvillkor.  Modellen har  använts för beräkning av 
långtidssättningar för  bland  annat byggnader i  Drammen  med 
relativt goda resultat.  Den har  vidare använts i samband med 

laboratorieförsök,  de  av Berre och  Iversen (1972)  beskrivna, 
med mycket  god  samstämmighet mellan beräknade och uppmätta 
deformationer,  samt  mellan uppmätt och beräknad konsolide-
ringsgrad, figur  3.36. 
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Figur 3.36.  Jämförelse mellan beräknade och uppmätta deforma-

tioner, Garlanger  (1972). 

Finn  och Shead  (1973)  utförde krypförsök i  en  triaxialcell 

där deviatorspänningen varierades så att proven gick till 

brott efter varierande belastningstider. I figur  3.37 visas  

resultaten i  form  sambandet  loge  -  log t.  Här framgår att om 

deviatorspänningen är så låg att provet ej går till brott är 

sambandet rätlinjigt. Även i  de  fall  då brott sker, är sam-

bandet till  en  början rätlinjigt  men  med  en  succesivt lägre 

lutningskoefficient med ökande deviatorspänning.  
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Figur 3.37.  Deformationshastighet som funktion av tiden för 

krypförsök på normalkonsoliderad lera vid olika 

deviatorspänning,  Finn  och Shead  (1973).  

Kavazanian och  Mitchell (1980) beskriver en  beräkningsmodell 

där ett pseudo-elastiskt deformationssamband används.  Model-

len bygger på  Bjerrums modell  med  "instant"  och  "delayed" 

compression.  Vidare redovisas sambandet mellan  deformation  

och spänning, inte  som  i Bjerrums  fall,  endimensionellt, utan 

mellan medelspänningar och  deformationer.  

Denna beräkningsmodell  bygger på en  indelning  av  deformation-

erna i  en  volumetrisk och  en  deviatorisk  andel,  vilka  dels  är 

initiella  dels  fördröjda  (instant  och  delayed).  

CV  = eVi + eVd 

cD =c .+c Dd 

(3.35) 

(3.36) 

De  fyra ingående komponenterna kan  sedan  beräknas ur samband 

som kan bestämmas i laboratorieförsök  under  vissa antaganden.  
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Figur 3.38.  "Instant compression",  beräknad  ur  kompres-

sionsförsök, Kavazanian och  Mitchell (1980).  

Volumetrisk  deformation'  c i  + c  V—  — Vd  

Den  fördröjda  deformation  definieras  ur figur 3.38,  och antas 

börja redan  vid  tidpunkten  1 min, vid  vilken även  den  initi-

ella  deformationen  definieras.  Den  sekundära,  eller  fördröjda  

deformationen kan således  beskrivas  med  kompressionsindex,  

Ca,  redan från  tiden 1 min  i  en  redovisning  av kompressionen  

i  form av log t  -  e.  Redovisningen är  således analog med det  

sätt  pa  vilken kompressionsindex,  Cc,  bestäms, dvs i  form av 

logo'- e,  där  Cc  motsvarar lutningen  av  kurvan. I  modellen  

antas vidare att  det  för olika deviatorspänningar existerar 

ett linjärt samband mellan portalet och  den  effektiva medel-

spänningen, där kurvans lutning är  konstant,  vilket tidigare 

visats,  Singh  och  Mitchell (1968).  Sammantaget  kan  dessa 

samband beskrivas i  en  generell  form av de  volumetriska 

deformationerna,  figur 3.39. 

57 

I0 



Figur 3.39.  Generell volumetrisk deformationsmodell, 

Kavazanian och  Mitchell (1980).  

Deviatorisk deformation  c + c ' Di— — Dd 

De  deviatoriska deformationerna bestäms  ur  odränerade triaxi-

ella försök där spännings-deformationssambandet redovisas  

enligt  Kondner, vilket innebär att sambandet förutsätts kunna 

beskrivas  med en  hyperbolisk  funktion.  Denna  kan sedan  redo-

visas i linjär  skala  och sambanden uttryckas  med hjalp av en  

riktningskoefficient,  b,  och ett  intercept,  a.  Deviatorspan-

ningen normaliseras därefter genom att  den  divideras  med den  

effektiva isotropa konsolideringsspänningen.  De  fördröjda 

deviatoriska deformationerna beskrivs  med den  modell  som  tidi-

gare redovisats,  Singh  och  Mitchell (1968). 

A 	aD(1-m) 
CA 

 = C
1 
 + 

(1-m)  e 
 t  

(m*1, t1=1) (3.37) 

aD 	t 
CA = el + A  e 	ln — 	(m=1) 	 (3.38) 

tl 
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4  FÖRSÖKSUTRUSTNINGAR OCH FÄLTLOKALER  

4.1  Allmänt 

Laboratorieförsöken  har  utförts  med  ödometrar  av  standardtyp  

samt med  CRS-ödometrar. I  en av  försökserierna  har  triaxial-

celler använts för krypförsök i  konstant temperatur.  Utrust-

ningarna  har  i samband  med  försöken utsatts för temperatur-

förändringar  men  inverkan  av  dessa  på  resultaten är liten och  

kan  försummas.  

4.2  Utrustningar  

4.2.1 Standardodometrar  

För krypförsöken  har  standardödometrar av CTH-typ använts. 

Dessa  har  modifierats för att möjliggöra försök vid olika 

temperaturer. Ändringen består i att provhållarna  har  

installerats i  en  isolerad behållare i vilken vattnets 

temperatur  har  reglerats genom  en  kryostat och med vars hjälp 

det hållits  konstant  inom ca -±  0.5°C. Deformationen har  

uppmätts med längdgivare placerade helt utanför  den  uppvärmda 

och isolerade ödometerlådan.  Den  enda temperatureffekten på 

mätresultaten beror på förändringen av ödometerringen  samt  av 

längdändringen hos  den  lastöverförande stämpelstången.  En  

temperaturändring över hela det aktuella temperaturområdet  5  

-  50°  C innebär ett totalt mätfel på ca  0.02% deformation,  

vilket i sammanhanget är helt försumbart.  

4.2.2 CRS-odometrar 

CRS-ödometrarna är  av  SGI-modell. Ödometerringarna  har  

modifierats genom att diametern  har  minskats till  46.0 mm. 

Anledningen  till detta är att prover  av  sulfidlera  kan  börja 

oxidera  längs  periferin i  kontakt med luftens syre, under  

förvaringen i väntan  på  laboratorietesterna. Genom att stansa  
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in  proverna i dessa ringar avlägsnas  dels  denna oxiderade zon 

och  dels  avlägsnas  en av  slutarbleck eventuellt störd zon. 

Provhöjden  har  i dessa försök valts till  18.4 mm.  Höjden är 

vald för att ge samma bredd/höjdförhållande  som  i normala 
CRS-ödometrar.  Temperaturen har  i dessa försök reglerats 

genom  en  värmekabel placerad i vätskebehållaren runt 

ödometerringen.  Med  hjälp  av  styrutrustning  kunde 

temperaturen  hållas  konstant  inom ±  1.0°C. Kraft-  och 

längdgivare  var  placerade utanför och mätfelen  var  här  helt  

försumbara. Portrycksgivaren  var  emellertid placerad  direkt  

under  provet, dock utanför  den  isolerade ödometern,  men med  

direkt  kontakt med  provet  via  portryckskanalen. Genom att 

proven fick anta omgivningens  temperatur  innan försöken 

startades, värmdes även portrycksgivaren upp. Inverkan  blev  

härigenom mycket begränsad och genom att portrycksgivaren 

nollades före försöksstart påverkade  temperaturen  endast 

givarens förstärkning, vilket  gav  ett försumbart fel  (<0.5  

kPa över hela  det  aktuella  området). 

4.2.3  Triaxialcell för ödometeterförsök  

Den  tredje utrustningen som  har  använts är triaxialceller av 

Wykeham Farrancemodell. Försöksuppställningen  har  i  sin  

helhet stått i temperaturreglerat  rum  med  konstant  temperatur  

(5  ±  1.0°C).  Avläsning av deformationen  har  utförts med 

mekaniska indikatorklockor, varför mätnoggrannheten  har  varit 

ca ±  0.002 mm.  För att förhindra provens horisontaldeforma-

tion  har  i dessa försök samma typ av ödometerringar som i 

SGI:s skjuvbox använts. Detta innebär att  den  vertikala de-
formationen  har  kunnat ske med  minimal  friktionsförlust 

eftersom provet i horisontalled stöttats av tunna stålringar 

som följt provets vertikala rörelser.  
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4.3  Försöksmaterial  

4.3.1  Norra Sunderbyn, Luleå 

Norra Sunderbyn är beläget ca  20 km  från Luleå längs väg  97  

mot  Boden.  Provtagningsplatsen ligger på nivån +  3 m  ca  200 m  

från Lule älv. Jorden består på platsen av ca  9 m  lerig sul-

fidjord, varav  den  översta metern  har  oxiderats. Platsen  har 

under en  följd av år använts som försökslokal av geoteknik-

avdelningen vid LuH, och framför allt  har  nivåerna  4  -  6 m 

under  markytan visat sig relativt homogena. I försöken som 

beskrivs nedan  har  material härifrån i stor utsträckning 

använts. Allmänna geotekniska  data  redovisas i figur  4.1  

nedan. Det kan även noteras att förkonsolideringstrycket, 

bestämt ur standardödometerförsök i rumstemperatur vid ett 

flertal olika tillfällen, är  konstant, 45  kPa  (±3  å  4  kPa) på 

samtliga dessa tre nivåer. 

Vattenkvot,  .1. 
0 40 80  

TiftrkPa Kornstorlek  , 3/4  
120 0 10 20 0 2040608  

Figur 4.1.  Sammanställning av geotekniska  data  från 

Norra Sunderbyn.  
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4.3.2  Gammelgården, Kalix 

Platsen är belägen norr om Kalix älv ca  10 km  väster om 
Kalix och ca  20 m  från älvstranden. Markytan är belägen ca  
2 m  över Kalix älv. På platsen består sedimenten av  en  lerig 
sulfidjord till mer än  22 meters  djup. Jorden  har  oxiderats 
ned till ca  2.5 m under  markytan. Därunder är  den  helt svart. 
Materialet  har en  för sulfidj ord relativt vanlig tendens 

att spricka upp vertikalt i samband med provtagning. Dessa 

sprickplan är aldrig oxiderade vid provtagningen,  men  oxide-
rar ofta snabbt vid provförvaring i syrerik miljö. Sprick-

planen uppkommer inte genom oförsiktig provtagning utan  har  
sitt ursprung i sulfidlerans struktur, varvid dessa sprickor 

öppnas genom minskningen av horisontalspänningarna vid 

provtagningen. Enstaka prover i denna undersökning  har  varit 

spruckna,  men  genom förvaring i kväveatmosfär i ca + 5*C  har 
oxidation  undvikits. 

Denna  lokal ligger  ca  300 m  från  den plats  där Vägverket och 

SGI utfört provbelastning i  form av en  bankuppfyllnad,  Holtz  
och  Holm (1973),  "Belastninsförsök  på  svartmocka". Denna  

lokal har  även beskrivits  av  Schwaab  (1976). 
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Figur 4.2.  Sammanställning av geotekniska  data  frän 

Gammelgärden, Kalix.  
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4.3.3  Vånafjärden och  Lampen,  Kalix 

Dessa platser är belägna vid  E4, 7 respektive 11 km  öster om 

Kalix. Materialet  har  här undersöks i samband med  en  

utredning ayseende ombyggnaden av  E4.  Vägen  har  här satt sig 

över  1.5 m,  vilket till  en  stor  del  kan förmodas bero på 

"sekundära" deformationer. Sammanställningen i figur  4.3  

omfattar resultaten från  4  borrpunkter i  Lampen.  Punkterna är 

belägna inom sektionerna  7/600  -  7/760.  Spridningen i resul-

tat hos  de  bestämda egenskaperna är stor,  men  skillnaden 

mellan  de  olika borrpunkterna är inte större än variationen 

hos  en  egenskap bestämd på två olika prover från  en  och samma 

provnivå i ett borrhål. Så kan t.ex. vattenkvoten variera 

från ca  70  % till  120  % i  en  enda provtub. Dessa resultat 

kan även ses som representativa för materialet från Vånafjär-

den.  De  skiljer sig dock något vid okulärgranskning, då  

o° 	 

2  

E 
4 

•eri > 
Z 6 

8  

10 	  
1012 14 16 

p,tim3  

Figur 4.3.  Sammanställning av geotekniska  data  för 

Vånafjärden, Kalix.  
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materialet  från  Lampen  är  en  till  synes helt svart  och  

homogen  lerig sulfidjord, medan  materialet  från Vånafjärden 

innehåller ljusare  band av  lerig  silt  eller  siltig lera (ca  

20%).  I båda lokalerna uppgår glödgningsförlusten  på  samtliga 

nivåer till mellan  5  och  7  %.  
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5  LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR  

5.1  Standardödometerförsök, Norra Sunderbyn  

5.1.1  Allmänt 

I ödometrar av standardtyp  har en  stor serie försök genom 

förts vid varierande spänningar, försökstider och tempera-

turer . Försöken  har  utförts på prover från Norra Sunderbyn, 

tagna  4  till  6 meter under  markytan. I denna  rapport  redo-

visas i huvudsak resultat från nivån  4 meter.  Det finns inget 

som principiellt skiljer försök eller resultat från  de  olika 

nivåerna åt, med undantag av att några prover från nivån  6 

meter  visat sig innehålla ett något fastare material än för-

väntat, varför jämförelse mellan krypförsök vid olika tem-

peraturer är något vansklig. Detta är ett vanligt  problem  med 

nästan alla till synes homogena sulfidjordar. Skillnaden i 

struktur (eller fasthet) kan ibland ses med hjälp av röntgen-

genomlysning. Någon jämförande studie av röntgenbilder  har  

dock inte gjorts för dessa prover.  

5.1.2 Förkonsolideringstrycket 

Standardödometerförsök  har  utförts vid temperaturer på mellan 

+  5  och +  55°C.  För varje undersökt temperaturnivå  har  minst 

två försök utförts och i redovisningen nedan  har  dessa 

kurvors medelvärden använts. Av i denna serie totalt  22  

försök  har  endast ett utelämnats på grund av att kurvan av 

oförklarlig anledning helt avvek från normalt mönster.  De  

utvärderade förkonsolideringstrycken,  o,  avviker som mest ±  

4  kPa från det använda medelvärdet vid aktuell temperatur. I 

bilaga  1  redovisas ett antal representativa försökskurvor. 

I figur  5.1 visas  förkonsolideringstrycket som funktion av 

temperaturen, i intervallet  5  -  55°C.  Såsom framgår här 

minskar det utvärderade förkonsolideringstrycket med ökande  
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temperatur. I figur  5.2  redovisas  de  beräknade medelkurvorna 

för samtliga försökstemperaturer.  

ou  

60  

40  

20  

n  

• 
• 

•  

• • •  

0 10 20 30 40 50 
 

60  
Temperatur,°C 

Figur 5.1.  Förkonsolideringstrycket som funktion av 

försökstemperaturen, Norra Sunderbyn  

5.1.3 Kompressionsmodulen 

Det framgår av figur  5.2  att kompressionsmodulen, Mo,  under  

förkonsolideringstrycket,  o,  minskar med ökande försöks-

temperatur, medan modultalet  m,  över förkonsolideringstrycket 

är i det närmaste  konstant. En  svag tendens till ökning av 

modulen  m,  kan dock urskiljas, figur  5.3, men  även senare 

redovisade försök visar att  en  verklig förändring inträffar 

(kapitel  5.7).  Avvikelsen från medelvärdet är endast -±  0.4,  

vilket är av ungefär samma storleksordning som spridningen 

mellan  de  enskilda försöken.  
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Figur 5.2.  Kompressionsförsök utförda i temperaturintervallet 

mellan  5  och 55*C, Norra Sunderbyn.  
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5.1.4 Konsolideringskoefficienten  

I  figur 5.4  redovisas minimivärdet  på konsolideringskoeffi-

cienten,  cv, för samtliga försök i  form av  medelvärden för  

respektive  temperaturnivå. Utvärdering  har  gjorts  enligt  

Casagrandes metod. cv-talen uppvisar endast  en  mycket  svag 

tendens  till minskning  med  ökande  temperatur.  Värdena redo-

visas här  dels helt  okorrigerade  med  hänsyn till vattnets  

viskositet dels  korrigerade för viskositen till jämförelse-

temperaturen + 5*C.  Eftersom  ett ödometerförsök, oberoende  av  

försöksteknik  ger  ett cv-tal  som  egentligen  består av  produk-

ten cvm bör  en  jämförelse göras mellan cv-tal korrigerade för  

viskositeten  till  en  jämförelsetemperatur, lämpligen  in-situ-

temperaturen. Om  cv-talet korrigeras  på  detta sätt  fås  i  

princip  ett  konstant  värde för försöken utförda  vid tempera-

turer  högre än 25*C.  Det kan  dock noteras att jämfört  med  

försök utförda  vid  tidigare tillfällen är  de  i denna försöks-

serie  vid 5 respektive 15°C  uppmätta cv-talen något låga.  De  

tidigare försöken  har  givit cv-tal nära  2  10-8m2/s. Någon 

annan förklaring än  en  viss  inhomogen  uppbyggnad  av material-

et på  denna nivå  kan  inte  ges.  cv-talen  har  även utvärderats  

enligt den av  Parkin föreslagna  metoden,  dvs  laststegen  redo-

visas i dubbellogaritmisk  skala  i storheterna  deformations-

hastighet och  tid.  I  figur 5.4  redovisas även dessa värden 

såväl okorrigerade  som  korrigerade till  5.C.  Här framgår att  

konsolideringskoefficienten  blir något högre än  vid  utvärde-

ring  enligt  Casagrandes lin/log-metod. I bilaga  2  redovisas 

några representativa försökskurvor.  
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Figur 5.4.  Konsolideringskoefficienten, cv, som funktion 

av temperaturen, Norra Sunderbyn.  

5.1.5  Krypmodulen 

I samtliga försök  har  krypmodulen,  as,  utvärderats för last-

stegen  20, 40, 80  och  160  kPa. Det framgår av figur  5.5.  att 

någon skillnad i krypmodul inte kan urskiljas mellan dessa 

försök trots att temperaturen varierar mellan  5  och  55°C.  

Modulen  as har  utvärderats som krypningen:  

et - et 2 	1  
log t2  - log t1  (5.1)  

där  t1 respektive t2  representerar tidpunkter efter det att  

100  % "primär" konsolidering uppnåtts, sådana att  t2  =  10 t1.  

I figur  5.5  redovisas samtliga värden dels i  form  av modulens  
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medelvärden för  respektive  temperatur dels spännvidden för 

samtliga försök vid  de  olika temperaturerna. I samtliga för-

sök  har as 
 utvärderats för tider kortare än ett dygn, dvs för 

standardödometerförsök. Det framgår dock att krypmodulen  har  

ett maximum i spänningsområdet omkring och något över  o,  med  

en  tendens till minskning med ytterligare ökande spänning. I 

aysnitt  5.2.  redovisas krypförsök där krypningen tillåtits 

fortgå  under 16  dygn eller mer. 

Figur 5.5.  Krypmodulen,  as,  som funktion av effektivspanning 

och temperatur, Norra Sunderbyn.  

5.1.6  Krypparametern  m'  

Krypningen  har  även utvärderats uttryckt som krypparametern  

m' for  dessa standardförsök. I tabell  5.1  redovisas denna som  
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funktion dels av vertikalspänningen och dels av försökstem-

peraturen. Där framgår att  m'  i stort sett är oberoende av 
såväl vertikalspänning som temperatur.  En  svag tendens till 

minskning av  m'  för spänningen  40  kPa kan skönjas, medan för 

spänningarna  80  och  160  kPa modulen ökar något.  De  redovisade 

värdena är även här medelvärden av två försök. Dessa resul-

tat skiljer sig något från vad som redovisats av Eriksson  

(1989).  Ett skäl till detta kan vara skillnaden i försökstid 

mellan  de  två serierna. Detta kommer nedan att belysas ytter-

ligare i aysnitt  5.2.2.  Försöken redovisas även i figur  5.6. 

En  svag,  men  dock tendens till förskjutning av krypmodulens,  
m',  minimivärde mot lägre värden på vertikalspänningen med 

ökande temperatur kan urskiljas. Denna är mycket svag,  men  

såsom redovisas för andra försök nedan, återkommer denna ten-

dens även i  de  försöken. 

Tabell  5.1.  Krypparametern  m'  utvärderad ur standard-

ödometerförsök som funktion av spänning och 

temperatur 

TEM>N\e'  40  kPa  80  kPa  160  kPa MEDEL  

5°C 1.205 1.057 1.197 1.153 

15°C 1.200 1.084 1.347 1.210 

25°C 1.113 1.183 1.331 1.209 

35°C 1.028 1.309 1.365 1.234 

45°C 1.069 1.276 1.400 1.248 

55°C 1.075 1.242 1.406 1.243  

MEDEL  1.115 1.192 1.346 1.218 
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Den  här beskrivna försöksserien skiljer sig något från  de  

övriga, dels genom att krypparametern är något högre än vid 

andra försök, dels genom att sambandet mellan temperaturen 

och  m'  är något avvikande.  Man  borde kunna förvänta sig  en  

med ökande temperatur ökande krypning,  men  så är i denna 

serie fallet endast för spänningsnivån  40  kPa, medan  de  

övriga visar  en  svag  men  motsatt tendens.  

Effektivspänning, kPa 

Figur 5.6.  Krypparametern  m°  som funktion av  effektiv-

spänning och temperatur, Norra Sunderbyn.  
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5.2  Krypförsök, Norra Sunderbyn  

5.2.1  Allmänt 

Krypdeformationer kan hos sulfidjordar, utsatta för tempera-

turändringar ge upphov till stora sättningar. I ett antal 

krypförsök  har  därför deformationen hos sulfidjord utsatt för  
konstant  vertikalspänning studerats. Försöken  har  utförts på 
olika sätt för att motsvara perioder med förhöjd temperatur,  
men  även för att simulera effekten av upprepad inlagring  
respektive  uttag av värmeenergi ur  en  jordmassa. Trots det 

relativt stora antalet försök är det svårt att med säkerhet 

tolka  de  resultat som erhålls. I första  hand  beror detta på 

att även till synes homogena provnivåer är så inhomogena att  
den  naturliga variationen alltför mycket påverkar utvärde-

ringen. Eftersom krypning är ett förlopp som är beroende av, 

förutom jordprovets sammansättning och geologiska historia, 

temperatur, spänningsnivå och tid, fås ett stort antal 

variabler, vilka påverkar  den  utvärderade krypparametern 

(i  form  av  as  eller  m').  

För att i någon mån eliminera problemen med  den  naturliga 

variationen vid utvärdering av samband mellan krypparametrar-

na  m'  och  as,  tid och temperatur redovisas i det följande  de  

flesta försök i  form  av medelvärden av dubbla försök. Kryp-

ningen  har  för  de  olika materialen utvärderats ur standard-

ödometerförsök och långvarigare krypförsök. I aysnitt  5.1.4  

redovisades dessa resultat för  en  serie standardödometerför-

sök. Nedan redovisas tre serier med krypförsök med olika var-

aktighet, belastningsförlopp och temperaturändringar.  

5.2.2  Standardkryp försök 

Med standardkrypförsök ayses här försök i standardödometrar 

vid vilka ett  laststegs  varaktighet är längre än  en  vecka, i 
denna serie  har  kryplaststegen fått verka  under  något mer än  
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två veckor.  Laststegen har  i denna försöksserie varit  10, 20, 

40, 80  och  160  kPa. Varje försök  har  utförts på dubbla prover 

och  har  genomförts för temperaturerna  5, 15, 25, 35  och  45°C.  

För laststegen  10  och  20  kPa  har  pålastning skett vid  5°C  och  

under  ett dygn. För dessa försök  har  endast i undantagsfall 

konsolideringen följts  under den  primära  fasen.  Krypningen  

har  således endast registrerats  en  gång  per  dygn.  Om den  tra-

ditionella redovisningen av krypförsök med deformationen 

plottad mot logaritmen för tiden används för dessa försök 

kommer sambandet inte att kunna redovisas med  en  krypmodul. 

Det visar sig att vid  en  viss tidpunkt får krypkurvan  en  

brytpunkt och krypningen fortgår därefter med ökad hastighet 

(i logaritmisk tidsskala). Genom att förloppet inte följdes  

under  det första dygnet  har  i dessa försök vare sig denna  
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Figur 5.7.  Exempel på krypning för några laststeg vid 

olika spänning och temperatur, Sunderbyn.  
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brytpunkt eller krypmodulen kunnat registrerats annat än i 

undantagsfall.  En  systematisk redovisning av dessa värden  har  

därför inte kunnat göras. I samtliga  de  fall  som tidsavläs-

ningar  har  utförts,  har  emellertid  en  brytpunkt kunnat kon-

staterats på krypkurvan i ett  deformations-log t diagram.  

Detta fenomen  har  inte studerats närmare i denna försöks-

serie,  men en  antydan till accelererad krypning efter  en  viss 

tid  har  i olika försökssammanhang noterats,  se  även , 

aysnitt  5.3.  I figur  5.7  illustreras detta med exempel från 

olika laststeg utförda vid några olika temperaturer. Det 

framgår även att tidpunkten för uppträdandet av denna bryt-

punkt kan variera relativt mycket. I figuren redovisas för-

sök, utförda vid  5, 15 respektive 35  °C. Försöken skiljer sig 

åt i redovisningen genom att för försöken utförda vid  5°C  

ingår upplastningen till aktuell vertikalspänning, medan för 

försöken utförda vid  15  och  35°C har  upplastningen och  den  

primära deformationen inte registrerats. 

Av figuren framgår att vid  5°C  sker konsolidering på förvän-

tat sätt med ett inledande paraboliskt samband följt av ett 

rätlinjigt  (den  primära konsolideringen), vilket övergår i 

sekundär  deformation.  Efter ca  1  dygn ökar emellertid lut-

ningen hos deformationskurvan ytterligare. Detta framgår tyd-

ligt för laststeget  40  kPa. För laststeget  80  kPa inträffade 

emellertid ett avbrott i kylningen efter ca  3  dygn. Detta gav 

upphov till  en  mycket kraftig ökning av krypningen.  Under  

dessa  3  dygn höjdes temperaturen från  5  till ca  23°C  och 

krypningen uppgick  under  denna period till ca  0.9 mm  vilket 

motsvarar  en deformation  av  4.5  %. Då kylsystemet åter 

startades uppkom inte några ytterligare krypdeformationer för 

detta laststeg  under den  dryga vecka försöket därefter 

pågick. För laststeget  160  kPa kan däremot inte någon tydlig 

brytpunkt på  den  sekundära deformationen urskiljas  under de 

16  dygn försöket pågick. Det innebär inte att  en  sådan inte 

uppkommer. I ett annat försök utfört vid  35°C  uppkom denna 

brytpunkt med  en  åtföljande kraftigt ökad krypning först  
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efter ca  19  dygn och krypningen fortgick med denna hastighet 

tills försöket bröts efter  74  dygn. Vid  19  dygn, ändrades 

krypmodulen från  as-4 0.009  till  0.075!  Denna kurva ingår även 

i  en  försöksserie som redovisas i aysnitt  5.2.4.  

Krypmodulerna  a  och  a  

För försöken utförda vid  15°C  uppkommer  en markant  brytpunkt 

på krypkurvan efter ca  2  dygn. Denna tidpunkt motsvarar 

egentligen  1  dygn då upplastningen och  den  primära 

konsolideringen skett vid  5°C under  ett dygn, varefter 

temperaturen höjts till 15*C.  En  utvärdering av krypmodulen 

för krypningen mellan  1  och  16  dygn  visas  nedan i figur  5.8.  

Här redovisas krypmodulen  at  som funktion av  den  vertikala 

effektivspänningen.  at  har  definierats på samma sätt som  as' 
men  betecknar krypmodulen utvärderad för tider större än 

tiden fram till brytpunkten. Vid  en  jämförelse mellan  as  och  

at  framgår att värdet på 
 as 

 mycket litet påverkats av för-

sökstemperaturen, medan  at  i stort ökar med ökande  tempera- 

Effektivspänning, kPa  
10 20 40 80 160 320 640 

o 15C 

ED 250 

U 35° 

.e. 45 ° ...k. 

.. 

Figur 5.8.  Krypmodulen  at  som funktion av vertikal-

spänning och temperatur.  
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tur.  En  tendens som framgår av figur  5.8  är att krypmodulen  
at har  ett maximum i spänningsområdet något över uct. Detta 

maximum förskjuts med ökande försökstemperatur mot lägre 

spänningar. Såsom redovisats ovan tycks det inte gå att med  
en  krypmodul entydigt beskriva deformationsförloppet efter  
den  inledande konsolideringsfasen. I stället för  den  
traditionella beskrivningen av krypningen 

cs = as  log -.5L t 
P 

(5.2)  

skulle den  behöva beskrivas med två parametrar enligt 

följande  

tb es = aS log f- + at  log Et, 
 

P  

Krypparametern  m' 

(5.3)  

Försöken  har  även utvärderats i  form  av kryphastigheten  t,  

som funktion av tiden, båda i logaritmiska skalor. Lutningen, 

krypparametern  m',  uppvisar i denna dubbellogaritmiska redo-

visning ett i det närmaste linjärt samband för tider över ett 

dygn. Användningen av krypparametern  m'  beskrivs i kapitel  7.  

I  de  fall  tidsavläsning skett  under  det första dygnet inleds 

sambandet med lutningen  1:2,  vilket således stämmer väl med 

det teoretiska sambandet för "primär" konsolidering. I nedan-

stående tabell sammanfattas krypparametern  m',  för tiden 

mellan  1  och  16  dygn för nivån  4 meter.  Som framgår av tabell  

5.2  kan någon tendens till förändring av krypparametern  m'  

med varierande vertikalspänning inte urskiljas. Det kan även 

noteras att endast  en  mycket svag förändring av  m'  fås med 

ökande temperatur. Såsom också framgår av nedan redovisade 

försök är temperaturens inverkan störst i intervallet  5  -  

25°C.  Det kan även konstateras att jämfört med  de  värden som 

redovisats i tabell  5.1  är krypparametern  m'  något  mindre 
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Tabell  5.2.  Krypparametern  m'  som funktion av vertikalspän-

ning och temperatur utvärderade för  1  -  16  dygn. 

TEMP\N\u'  40  kPa  80  kPa  160  kPa MEDEL  

5°C  ----  0.994 1.187 1.091 

15°C 0.880 0.891  ---  0.886 

25°C  ---  0.905 0.776 0.840 

35°C 0.947  ---  0.834 0.891 

45°C (0.852) 0.891 0.896 0.880  

MEDEL  0.893 0.920 0.923 0.918  

för krypningen  1-16  dygn än  den  som beskriver krypningen 

omedelbart efter  den  "primära". Skillnaden i krypparametern  

m'  är ca  1.22  mot  0.92  för  de  olika försöksserierna. Det 

måste dock påpekas att några av försöken uppvisar  en  relativt 

stor spridning vilket gör tolkningen av  m'  något osäker 

eftersom registrering av krypning endast skett  under  tiden 

två till  16  dygn,  en  tid som motsvarar ca  en 10-potens i 

tidsskalan. Vidare är det här väsentligt att notera att kryp-

ningen i princip består av effekter enbart av temperaturen 

och "sekundär" krypning. Med "sekundär" krypning ayses här 

krypning enligt  den  traditionella definitionen, dvs ingen  del  

av vad som normalt räknas till primär konsolidering ingår. 

Ett högre värde på  m'  visar att krypningen aystannar snabbare 

än  den  gör för ett lägre värde på  m'.  För dessa försök visar 

sig således  1-dygnsförsöken ge ett högre  m'-värde  (1.22)  än  

de  långvarigare  (0.92),  och därmed beräkningsmässigt  en  

större krypning. I  de  kompletta försök där kryphastigheten  

79 



registrerats redan från början, fås  en  något annorlunda bild, 

eftersom  all deformation  efter ca  50  % "primär" konsolidering  

faller  utmed  en  i det närmaste rät linje och därmed påverkar 

kurvans lutning. 

I figur  5.9  redovisas två krypförsök, som illustrerar  de pro-

blem  som funnits vid tolkningen av några av försöken. Det ena 

är utfört vid  5°C  och det andra vid  35°C.  I det senare  har  

tidsavlåsning inte utförts  under  det första dygnet och  m'-

värdena är därför något osäkra då provens  deformation  sker 

med  en  viss ryckighet på grund av upphängning  under  försökens 

gång. Detta medför, om upphängning sker  under  det första 

eller andra dygnet,  en  inverkan på kurvans lutning i alltför 

hög  grad.  Försöket vid  5°C  visar även detta på några av pro-

blemen som funnits vid utvärderingen. Vid laststeget  40  kPa 

sker deformationen något oregelbundet beroende på upphäng-

ning.  Man  kan här  se  att efter  en  inledande, snabbt avstan-

nande krypning, sker  en  stabilisering av krypningen  (konstant  

krypparameter  m').  Efter ännu  en kort  period med snabb  defor-

mation  på  kort  tid återgår krypparametern till  den  ursprung-

liga. Laststeget  80  kPa  har  endast redovisats till ca  2  dygn 

då kylningen stannade  under en  period av  3  -  4  dygn, varvid 

krypningen snabbt accelererade. Då kylningen åter kom i funk-

tion, uppkom inte någon krypning. Detta försök redovisas även 

i figur  5.7.  Det kan dock noteras att det linjära sambandet i 

denna dubbellogaritmiska redovisning av dessa försök trots 

detta är bra då  den  kurva som  har den  största spridningen 

kring  den  räta linjen uppvisar  en  korrelationskoefficient 

bättre än  0.90.  Att trots detta några punkter avviker kraf-

tigt från  en  rät linje är inte oväntat. I ödometerförsök av 

denna typ förekommer alltid  en  viss friktion och deforma-

tionen sker något ryckigt. Vidare är deformationerna ofta 

mycket små  under de  relativt korta tidsintervall för vilket 

deformationshastigheten beräknas, varför  en  liten avvikelse i  

deformation  kan ge relativt stort fel över denna korta tids-

period. Sett  under en  längre tidsperiod (några  10-potenser i  
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tid räknat) beskrivs sambandet mycket väl av krypparametern  

m'.  Det bör dock noteras att  de  allra flesta försöken inte 

vållat några som helst tolkningsproblem och  har  kunnat 

beskrivas med  en rat  linje med  en  korrelationskoefficient 

bättre än  0.95,  ofta bättre än  0.98.  

10
1  

10
2 

103 

Tid, min 

Figur 5.9.  Deformationshastigheten  t  som funktion av 

tiden för två ödometerförsök, Sunderbyn.  

5.2.3  Krypning i  20  -  50  °C 

I  en  serie  forsok  utförda med  6  standardödometrar  har  defor-

mationen studerats  under  det första dygnet  for  varierande 

vertikalspänningar och temperaturer. Samtliga  forsok har  regi-

strerats genom sambanden  deformation  och tid, c -  log t, 

respektive  deformationshastighet och tid,  log t  -  log t. For- 
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söken  har  utförts så att för varje vertikalspänning  har  upp-

lastning skett vid +5*C  under  ett dygn, varefter temperaturen 

höjts till  20, 35  och  50°C under  vardera ett dygn. För varje 

spänning och temperatur  har  mellan två och  sex  försök genom-

förts.  Om  sambandet mellan  deformation  och  log t  redovisas, 

fås för laststeg som ej föregåtts av ett kryplaststeg i 

förhöjd temperatur,  den  typiska konsolideringskurvan. För 

kryplaststeg (enbart temperaturlast) övergår sambandet efter  

en  viss tid med ingen eller mycket liten  deformation  i ett 

linjärt samband mellan deformationen c och logaritmen för 

tiden,  log t. Figur 5.10  visar sambanden vid upplastning ge-

nom ökning av vertikalspänningen för  5°C samt  genom tempera-

turökning, varvid  man  kan notera  de  principiellt olika för-

loppen i  respektive  kurvas senare  del. 
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Figur 5.10. Standardödometerforsok. Laststegen 20 - 160 kPa  i  

temperaturer 5 - 50°C, Sunderbyn. 
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Effektivspänning, kPa 
20 ao so 180 320 640 

Liknande resultat  har  redovisats av Eriksson  (1984).  Det fra-
mgår  klart  av resultaten att  den  förhöjda temperaturen ger  en  
konsolidering  samt en sankning  av forkonsolideringstrycket 
vid  den  aktuella temperaturen. Vid förnyad pålastning vid  en  
lägre temperatur uppvisar dock jorden  en  överkonsolidering. 
Vidare tycks  en  lastökning trots stora deformationer över 
inte ge upphov till  en normal  konsolideringskurva. Snarare än 
att uppvisa "primär" och "sekundär"  deformation  visar många 

försök att krypningen mycket väl kan öka efter något eller 

några dygn vid  konstant, men  förhöjd temperatur.  
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Figur 5.11.  Sammanställning av  6  standardödometerförsök i  
5  -  50°C.  Krypning genom temperaturökning.  
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I figur  5.11 har  med utgångspunkt från  en normal  standardödo-

meterkurva, adderats deformationsförloppet vid samtliga  6  

ödometerförsök i denna serie. För varje laststeg utgår såle-

des deformationen från kurvan för  5°C. Deformationen  för samt-

liga temperaturlaststeg  har  således markerats varefter ödo-

meterkurvor för  20, 35  och  50°C  konstruerats. Samstämmigheten 

mellan försöken är som framgår mycket  god.  

Krypmodulen  a  

I figur  5.12  redovisas krypmodulen  as  för samtliga laststeg 

utförda vid 5*C, där konsolideringskurvan uppvisar  den  nor-

mala  formen  (omvänd s-form). I två  fall  utfördes pålastning 

direkt från  40  kPa och  5°C  till  80  kPa och  20°C.  Detta gav 

värden på krypmodulen som  klart  avviker från  de  övriga  

(as  =  0.028 respektive 0.032).  I samma figur redovisas även  

den  utvärderade krypmodulen för temperaturlaststegen  20, 35 

Effektivapänning, kPa 
10 20 40 80 160 320 640 

• 5 'C  
o 20*C 

a 35*C 
4  50•C 
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Figur 5.12.  Krypmodulen  as  som funktion av effektivspän-

ning och temperatur, Norra Sunderbyn  5 m. 
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och  50°C.  Här  har  således inte någon lastökning genomförts, 

utan modulen  har  utvärderats utifrån  en  starttidpunkt då tem-
peraturen  har  ändrats. Det framgår här att krypmodulen,  as,  
utvärderad ur  de  två skilda belastningsförloppen ger lik-

värdiga resulat. 

KrxpEarametern m' 

I figur  5.13  redovisas sambandet mellan krypparametern  m'  och 

temperaturen för samtliga  sex  ödometerförsök. Här  visas  re-

sultaten utan hänsyn till aktuell spänningsnivå. Det innebär 

att för temperaturen  5°C  redovisas medelvärdet av  m'  för fyra 

spänningsnivåer och för övriga temperaturer för vardera två 

spänningsnivåer. Resultaten visar att krypparametern  m'  

minskar med ökande temperatur, dvs vid  en  högre temperatur är 

kryphastigheten större än vid  en  lägre. Av figur  5.13  framgår 

även att kryphastigheten ökar snabbast inom området  5  till  

20°C,  medan  en  ökning på  15°C  från  en  högre temperatur inte 

ger lika stor förändring. I dessa försök beror modulen av två 

skilda förlopp. 

För temperaturen  5°C har  således i samtliga  fall  proven ut-

satts endast för  en  lastökning, medan för övriga  fall  endast  

en  temperaturökning på  15  °C till  20, 35 respektive 50°C  

påförts.  Om man  studerar krypparameterns  m' variation  med 

spänningsnivån kan  en  viss tendens spåras, framför allt vid 

temperaturen  5°C,  där ett relativt stort antal försök  har  

genomförts. Trots  en  viss spridning mellan  de  olika försöken 

uppvisar dessa resultat  den  förväntade bilden, med ett  mini-

mum  hos  m',  dvs  en  maximal  kryphastighet i spänningsområdet 

omkring förkonsolideringstrycket, jämför Parkin  (1981).  

När vertikalspänningen ligger nära eller något över förkon-

solideringstrycket ökar kryphastigheten. Vid spänningar  klart 

under u'  är strukturen fortfarande  intakt  och kryphastighet-
en måttlig. Vid spänningar  klart  över cr ökar åter styvheten  
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Figur 5.13.  Krypparametern  m'  som funktion av temperaturen. 

Varje punkt representerar medelvärden av  2  -  4  

laststeg vid  respektive  försök och temperatur, 

N. Sunderbyn.  1-dygnsförsök. 

(materialet uppträder deformationshårdnande) och kryphastig-

heten minskar. I figur  5.14  redovisas krypmodulen för samman-

lagt  24  laststeg mellan  20  och  640  kPa. Trots  en  viss sprid-

ning, kan ett  klart minimum,  dvs  en  maximal  kryphastighet 

urskiljas i spänningsområdet omkring och något över förkon-

solideringstrycket. För försök utförda vid temperaturerna  20, 

35  och 50*C blir bilden inte så entydig som ovan. Ett samband 

som kan anas i figur  5.15  och som stärks genom  studier  av 

ytterligare ett antal försök är följande:  

Den  maximala kryphastigheten vid försök vid insitutemperatur 

ligger omkring cr  samt  något över detta.  Om  försök utförs vid 

högre temperatur minskar 	och kryphastighetens maximala  
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Figur 5.14.  Krypparametern  m',  som funktion av vertikal-

spänningen för temperaturen  5°C. 
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Figur 5.15.  Samband mellan krypparametern  m',  vertikal-

spänningen och temperaturen.  
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värde förskjuts mot lägre vertikalspänningar.  Den  högre tem-

peraturen ger således upphov till  extra  stora deformationer 

vid låga spänningar eftersom materialet inte  har  någon ten-

dens att uppträda deformationshårdnande förrän efter relativt 

stora deformationer. 

Resultaten i figurerna  5.14  och  5.15  är inte direkt jämför-

bara med  de  i tabell  5.2.  Resultaten i tabell  5.2  innefattar 

krypning  under  dygnen  2  -  16  för ett prov som  under  dygn  1  

utsatts för  en  ökning av vertikalspänningen  samt  därefter 

från och med dygn  2  för  en  temperaturhöjning. I denna senare 

försöksserie är endast fallet med temperaturhöjning till  

20°C,  efter  den  föregående upplastningen till aktuell spän-

ning vid  +5°C,  likvärdig med  de  i tabell  5.2  redovisade.  

5.2.4  Krypförsök vid  5, 20  och  35°C.  

Denna försöksserie  har  utförts på material från Norra  Sunder-

byn, nivån  5 m,  och proverna är upptagna ca  50 m  från  den 

plats  där proverna i tidigare beskrivna försök tagits. 

Försöken  har  genomförts i  8  standardödometrar vid tempera-

turerna  5, 20  och  35°C.  Krypning  har  för  de  olika vertikal-

spänningarna tillåtits ske  under  ca  40  och  75  dygn. I 

figurerna  5.16  och  5.17  redovisas dessa försök. Eftersom  8  

individuella försök ger  en  viss spridning  har  som "bas" för 

krypningen i dessa försök använts  en  medelkompressionskurva 

vid  5°C.  Från denna kurva  har  för olika temperaturer och 

spänningar  den  aktuella krypningen adderats. I figur  5.16  

redovisas fyra försök som belastats vid  5°C  upp till  en  

första krypspänningsnivå.  Temperaturen  höjdes till  20°C under  

ca  40  dygn, varefter temperaturen höjdes ytterligare  15°C  

till  35°C under 40  dygn. Efter avkylning till  5°C  belastades 

provet till  en  ny spänningsnivå vid vilken temperaturen hölls  

konstant under  ca  75  dygn.  De  övriga fyra ödometrarna  har  

belastats på i princip samma sätt  men  här  har  temperaturerna  
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varit  5°C under 40  dygn  samt 20°C  i  40  dygn, figur  5.17.  

Efter detta  har  belastningen höjts vid  5°C  till  en  sista 

krypspänningsnivå där temperaturen höjts till  35°C under 75  

dygn. Det innebär att utöver  de  laststeg som utförts vid  5°C 

under  ett dygn  har  krypningen studerats för sammanlagt  24  

laststeg  under  mer än  40  dygn. Av dessa uppvisar  17 en  bryt-

punkt på krypkurvan, ett  har  hängt upp sig i sista laststeg-

et, och  sex  uppvisar inte någon brytpunkt. Av dessa senare 

försök  har  fyra utförts vid  5°C  och är helt linjära i  en  c -  

log t-redovisning.  De  övriga två är något svårtolkade, ett i 

vardera  20  och  35°C.  

Krxpmodulen a 

I figur  5.18  redovisas samtliga utvärderade värden på kryp-

modulerna  as  respektive at  och här framgår att skillnaden 

mellan dessa är  markant.  För krypmodulen  as  finns  en  viss 

tendens till högre värden för laststegen närmast över  

60  kPa), jämför figur  5.5, samt en  minskning vid högre 

spänningar. Någon markerad skillnad mellan  de  olika tempera-

turerna  har  inte  heller  i denna försöksserie observerats. För  

at  kan dock  en klar  skillnad konstateras. Spridningen är 

alltför stor för att något principiellt samband mellan kryp-

modul, effektivspänning och temperatur skall kunna urskiljas,  

men en klar  tendens till ökande  at  med högre temperaturer kan 

konstateras.  
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Figur 5.16.  Krypförsök utförda i  5, 20  och  35°C under 40  

och  75  dygn, Norra Sunderbyn,  5 m. 
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Figur 5.17.  Krypforsok utförda i  5, 20  och  35°C under 40  
och  75  dygn, Norra Sunderbyn,  5 m. 
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Figur 5.18.  Krypmodulerna  as  och  at  som funktion av vertikal-

spänning och temperatur, Norra Sunderbyn.  

Om  medelvärdet för  as  beräknas, oberoende av spänningsnivå 

fås följande resultat:  

Temperatur 	°C  5 20 35  

Krypmodul 	as  0.017 0.011 0.014  

På samma satt fås  for at: 

Temperatur 	°C  5 20 35  

Krypmodul 	at  0.026 0.031 0.045 
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Såsom konstaterats ovan uppkommer brytpunkten på deforma-

tionssambandet  log t  - c i samtliga  fall  på prover som tidig-

are utsatts för kryplaststeg.  De  prover som tidigare inte 

utsatts för krypning uppvisar däremot inte någon brytpunkt, 

vid belastning över cr. . För  de sex  (av åtta) försök, omfat-

tande sammanlagt  17  laststeg som inte  har  hängt upp sig i 

försökens senare skede redovisas nedan sambandet mellan 

belastningshistoria och tid till brytpunkten på sambandet  

log t  - c. 

Tabell  5.3.  Krypmodulerna  as  och  at  samt  tidpunkten till 

brytpunkten mellan dessa moduler.  

40  dygn  5°C 40  dygn  20°C 75  dygn  35°C 

u'=80-240  kPa e' =  80-240  kPa  u'=120-320  kPa  

as= 0.017 as= 0.010  /9±1dygn/  as  =0.015 /24±1  dygn/  

at= 0.030  at=0.056  

40  dygn  20°C 40  dygn  35°C 75  dygn  5°C 

u'=40-80  kPa  u'= 40-80  kPa  u'= 120-160  kPa 

a5=0.014/15d/  as  =0.011  /  16d  ±  id  /  a5=0.015 /4d  ±  0.5d/  

at=0.033  at  =0.023  at=0.027 

Ett  klart  samband kan ses i dessa försök, nämligen: 

Vid krypningen uppstår  en  starkare struktur, genom att par-

tiklarna vid deformationen bildar  en  tätare struktur. Denna 

kommer till att börja med, vid  en  förhöjd  last  eller tempera-

tur i viss mån förhindra  en  fortsatt krypdeformation. Efter 

ytterligare någon tid bryts dock denna struktur ned av  de  

rådande spänningarna och kryphastigheten ökar. Kvalitativt 

förefaller det som om  en  högre kryptemperatur medför att 

jorden klarar av att bära  en  kommande lastökning utan kryp-

deformationer och  under langre  tid än efter motsvarande 

krypning vid  en  lägre temperatur.  
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Kripparametern m'  

För samtliga dessa försök  har  även krypparametern  m'  utvärde-

rats. Något direkt samband mellan spänningsnivå och kryppara-

meter kan inte  heller  här urskiljas.  Om  däremot  m'  redovi-

sas som funktion av temperaturen fås sambandet enligt figur  

5.19.  Även om spridningen är relativt stor, framträder  en 

klar  tendens till att krypparametern minskar, dvs krypningen 

ökar med ökande temperatur.  De  punkter som satts inom paren-

tes i figur  5.19 har en  korrelationskoefficient på mellan  0.8  

och  0.85  medan övriga ligger mellan  0.9  och  0.99. Om  resulta-

ten här jämförs med  de  i figur  5.13  ser  man  att kurvan i fi-

gur  5.19  är något flackare och ligger något högre. Detta 

innebär således att krypparametern utvärderad  under en  längre 

tidsperiod i dessa försök ger ett värde som tyder på  en  något  

mindre  krypning än  den  som utvärderas ur kortvariga endygns-

försök. Spridningen i försöksresultat för denna serie är, jäm-

fört med  de  övriga serierna, relativt hög.  

20 
Temperatur, °C 

Figur 5.19.  Krypparametern  m'  som funktion av försökstempera-

turen, Norra Sunderbyn.  

35  
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5.3  Krypförsök,  Lampen 

5.3.1  Allmänt 

Såsom framgick av aysnitt  4.3.3, har  material från  Lampen  och 

Vånafjärden undersökts i samband med  en  utredning ayseende 

sättningar på Europaväg  4.  Samtliga kompressionsförsök  har  

utförts vid  +5°C. 

5.3.2 Förkonsolideringstrycket 

Förkonsolideringstrycket  har  för fyra provtagningspunkter 

bestämts  med  hjälp  av  CRS-försök  ned  till  8 m under  markytan. 

I  figur 5.20  redovisas  en  sammanställning  av  samtliga försök,  

Förkonsolideringstryck, kPa (5°C) 
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Figur 5.20.  Förkonsolideringstryck  samt  insituspänningar  

for  samtliga provtagningspunkter,  Lampen. 
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samt  antagna insituspänningar genom hela jordprofilen. Denna 

består av  en  sulfidhaltig lera, vilken på nivån  1.5  -  2 meter 

under  markytan innehåller ett sandigt material och det kan 

antas att här  har  jordprofilen konsoliderats för  en  hydro-

statisk portrycksfördelning från ca  1 m under  markytan. 

På grund av närheten till havet är det emellertid troligt att 

konsolidering även skett för  en  grundvattenyta ca  1.5 m under  

markytan, motsvarande  en  lågvattenyta (dock ej lägsta lågvat-

tenyta). Resultaten från ödometerförsöken tyder på att jorden 

i  den  övre delen av profilen konsoliderats för denna lägre 

portrycksnivå  (Al en  låg havsnivå), medan  de  djupare delarna 

är normalkonsoliderade med ayseende på  en  grundvattennivå ca  

1 m under  markytan. Lägsta lågvattennivå tycks således inte  

ha  bestämt spänningarna så länge att jordprofilen helt kunnat 

konsolidera för denna grundvattennivå.  

5.3.3  Krypmoduler 

Krypförsök  har  här utförts på prover från sektionen  7/760  H  

20,  för nivåerna  2, 3, 4, 5, 6  och  7 m under  markytan. Spän-

ningsnivåerna  har  valts så att  de  motsvarar effekten av  en  

vägbank, vars belastning sprids enligt  2:1-metoden. Detta ger 

tillskottspänningar på mellan  40  och  30  kPa på  de  aktuella 

nivåerna. Kryplasten  har  fått verka  under  ca två veckor. I 

figur  5.21  redovisas samtliga laststeg för ett av försöken. 

Även i dessa standardkrypförsök uppkommer  den  i andra försök 

beskrivna brytpunkten på sambandet  log t  - c, här för last-

steget  75  kPa.  Man  kan även för laststeget  40  kPa  se en  svag 

brytpunkt. För laststeget  75  kPa uppkommer ändringen av kryp-

modulen efter ca  2  dygn, varvid denna ändras  markant.  

Krxpmodulen a 

I figur  5.22 har  krypmodulerna  as  och  at  sammanställts. I 

samma figur  har  även  den  tidpunkt vid vilken ändringen i  
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krypmodul inträffar, markerats. Här framgår att denna i samt-

liga  fall  då en markant  ändring inträffar,  ligger efter  tid-
punkten ett dygn. Vidare  kan  konstateras att  man  i flera  av  
försöken  kan se  antydningar till förändring  av  krypmodulen 
för  laststegen  närmast  under  kryplasten, vilket framgår  av  
till exempel laststeget  40  kPa i försöket redovisat i  figur 
5.21.  Modulerna är i dessa  fall  bestämda  på  prov från  6  olika 
nivåer,  2-7 m under  markytan. Förhållandet mellan krypspän- 

ningsnivå och utvärderat förkonsolideringstryck, 	enligt  
CRS-försök är  1.8, 2.0, 2.0, 1.8, 1.7 samt 1.6.  Trots att  på  
nivån  2 m  förhållandet är  så stort som 1.8  är krypningen  
således  mycket liten  på  denna nivå,  mindre  än  på  nivån  7 m  
där  el-Ve  =  1.6.  Bestämning  av 	med  olika försökstekniker  
kommer  att diskuteras vidare i aysnitt  5.7. 
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Figur 5.21.  Krypförsök av standardtyp,  Lampen. 
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Figur 5.22.  Krypmodulerna  as  och  at  som funktion av effek-

tivspänningen,  samt  tiden till brytpunkten. 

Krxpparametern m'  

På samma sätt som i övriga krypförsök  har  även krypparametern  

m'  för dessa försök beräknats. I figur  5.23  redovisas samt-

liga  6  kurvor. Det framgår att samtliga utom  den  från  2 meter  

ligger inom ett smalt  band  trots att  de  representerar fem 

olika nivåer. Krypparametern  m'  ligger för dessa fem försök 

mellan  0.92  och  1.02.  För  den  sjätte nivån  2 m,  ligger kryp-

parametern i samma storleksordning,  0.94,  som  de  övriga,  men  

"primärkonsolideringen"  har  för denna nivå skett mycket 

snabbt, och krypningen påbörjats tidigare. Denna kurva som 

inte uppvisar någon primär konsolidering kan således beskri-

vas med  en  rät linje i denna  log t  -  log t-redovisning från 

tiden  1 min  till ca  2  veckor. Det skrafferade området i figur  

5.23  motsvarar spridningen för  de  övriga fem försöken. Här 

varierar krypparametern  m'  mellan  0.92  och  1.02  med medelvär-

det  0.97. 
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Figur 5.23. Deformationshastigheten é som funktion av ti-

den, Lampen. 

5.3.4 Konsolideringskoefficienten  

För  de  ovan relaterade krypförsöken  har  även  konsoliderings-

koefficienten,  cv, bestämts  med dels  Casagrandes metod och  dels 
med  Parkins  metod  ur  standardödometerförsök  samt ur  CRS-för-
sök.  CRS-försöken är utförda  på  prover från samma provtuber i  
direkt  anslutning till standardödometerproven. I tabell  5.4  
nedan redovisas dessa  resultat. Ur  dessa  resultat kan  någon  
klar tendens  inte urskiljas.  CRS-försöken  ger  i medeltal 

något högre värden  på  cv  än  de  övriga två metoderna.  
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Tabell  5.4. Konsolideringskoefficienten  cv  utvärderad  ur 

standard-  och  CRS-försök. 

Utvårde  
ringsmetod 

Ni-
vå 2 3 4 5 6 7 

(m) 
Casagr 10-8m2/s 175 3.2 3.0 1.5 2.2 5.0 

Parkin 10-8m2/s ---- 5.2 3.3 1.1 3.0 6.1 

CRS 	10-8m2/s 275 3.0 5.6 3.3 4.9 6.2 

5.4 Krypforsok, Vånafjarden 

5.4.1  Allmänt 

Liksom för  Lampen  redovisas geotekniska  data  i aysnitt  4.3.3.  

Naturlig markyta ligger för denna försökslokal på nivån ca  

+0.5 m  och området ligger nära havet, varför det vid högvatten 

översvämmas. Lågvattennivån i havet ligger på ca  -1.0 m. 

5.4.2 Förkonsolideringstrycket  

Kompressionsförsök  har  utförts  på  prover från  sektionen 

11/600 V 30  för nivåerna  3, 4, 5, 6  och  7 m under  markytan. 

Försök  har  utförts såväl genom  CRS-försök  som  krypförsök i 

standardödometrar.  Av figur 5.24  framgår att  jorden enligt  

CRS-försöken endast i  den  övre  delen  är normalkonsoliderad 

för  en  lågvattennivå, dvs  på  samma sätt  som  i  Lampen. 

100 



5.4.3  Krypmoduler 

Även på detta material  har  krypförsök utförts genom succesiv 

upplastning upp till antagna insituspänningar, varefter kryp-

lasten påförts, motsvarande  den  bedömda  lasten  frän  en  väg-

bank, med lastspridning uppskattad enligt  2:1-metoden. Det 

Förkonsaderingstryck, kPa  
0

_ __ 

2 \\.  

\\ 

4 
\ 

\

u \ 
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Figur 5.24.  Förkonsolideringstryck och insituspänningar, 

Vånafjärden. 

innebär i detta  fall  att  en  enda krypspänning valdes för 

samtliga  5  försöksnivåer,  85  kPa. Försöken genomfördes med 

pålastning  10, 20  och  40  kPa på samtliga nivåer, varefter 

slutlasten  85  kPa påfördes i ett steg. Denna kom härigenom 

att med  en god  noggrannhet motsvara  de  uppskattade vertikala 

effektivspänningarna efter det att vägbanken påförts.  

E 

E 

0. 
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Krypmodulen  a  

I samtliga  fall  uppmättes  en  krypmodul  as  för spänningsnivån  

40  kPa på mellan  0.003  och  0.009,  med medelvärdet  0.006.  För 

laststeget  85  kPa konstaterades även här  en  brytpunkt på 

sambandet  log t  - c och därmed  en  andra krypmodul,  at.  

I tabell  5.5  nedan redovisas krypmodulerna  as  och  at samt  

tidpunkten, vid vilken krypmodulen  as  övergår i  at.  

Tabell  5.5.  Krypmoduler för krypförsök vid spänningsnivån  

85  kPa, Vånafjärden.  

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

as 0.019 0.022 0.023 0.027 0.024 

at  0.036 0.035 0.043 0.046 0.063 

t  (dygn)  4.9 5.8 4.6 4.6 4.6  

Resultaten från dessa försök liknar i allt väsentligt  de  från  

Lampen.  För dessa försök är dock tiden fram till förändringen 

av krypmodulen längre,  5-6  dygn, jämfört med drygt  2  dygn vid 

försöken på prover från  Lampen.  

I figur  5.25  redovisas  de  fem kryplaststegen, samtliga såle-

des  85  kPa. Här framgår att deformationerna för dessa last-

steg är mycket stora, med  en  "primär"  deformation  på mellan  

8.5  och  11.5  %. Denna "primära"  deformation har  ayslutats 

efter mellan ca  5  och  10  timmar, varefter  den  "sekundära" 

vidtar. I figuren  har  för nivån  6 meter under  markytan över-

gången från "primär" konsolidering till "sekundär" markerats. 

Här  har  även övergången från krypmodulen  as  till  at  marke-

rats. Samtliga dessa brytpunkter är såsom framgår av redovis-

ningen helt tydliga.  
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Figur 5.25.  Sambandet mellan tid och  deformation  för fem 

provnivåer,  3-7 m,  cr' =  85  kPa, Vånafjarden. 

Krypparametern  m'  

Även  for  proverna från Vånafjarden  har  sambandet mellan 

deformationshastighet och tid beräknats. I figur  5.26  nedan 

redovisas dessa. Såsom framgår av figuren  faller  samtliga 

kurvor inom ett smalt  band  med  en  krypparameter  m'  som ligger 

mellan  1.05  och  1.19,  med medelvärdet  1.13.  Detta innebar att 

för dessa prover avtar krypningen något snabbare  an for  pro-

verna från  Lampen,  vars medelvärde på  m'  ar ca  0.97. 
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Figur 5.26.  Samband mellan deformationshastighet  é  och 

tid,  3-7 m,  Vånafjärden.  

5.4.4 Konsolideringskoefficienten 

Ur  CRS-försök och krypförsök  har konsolideringskoefficienten  

utvärderats. För krypförsöken  har  endast cv-talet för 

laststeget  85  kPa bestämts i denna jämförelse.  Resultaten  har  

sammanställts i tabell  5.6. 

Såsom  framgår  av tabellen  blir  de  utvårdrade cv-talen lägst  

med  standardödometerförsök och utvärdering  enligt  Casagrandes 

metod och högst  med  CRS-försök.  Parkins  metod  ger varden  upp 

till  det  dubbla  enligt  Casagrandes metod medan  CRS  ger  värden  

som  är mellan  2  och  10  gånger större.  De  stora skillnaderna  
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Tabell  5.6. Konsolideringskoefficienten  cv  utvärderad  ur  

CRS-försök och standardkrypförsök, Vånafjärden. 

Utvarde- 
ringsmetod 

Ni-
vå 
(m) 

3 4 5 6 7 

Casagr 10-8m2/s 0.78 0.40 0.74 0.48 0.51 

Parkin 10-8m2/s 1.13 0.63 1.25 1.09 1.06 

CRS 	10-8m2/s 3.32 3.82 1.79 0.90 1.67 

Taylor 10-8m2/s 1.06 0.55 0.94 0.73 0.84  

kan  möjligen  bero på  att  vid  krypförsöken  har  cv  utvärderats 

i ett något  stort laststeg, 40  till  85  kPa, (mot  normalt 40  

till  80  kPa).  De enligt  Casagrande beräknade värdena är för 

samtliga dessa försök låga jämfört  med  erfarenhetsvärden från 

åtskilliga andra försök  med  sulfidleror. För dessa försök  har  

cv även utvärderats  enligt  Taylors metod. 
 Såsom  framgår  av 

tabellen ligger  värdena något högre än  enligt  Casagrandes 

metod,  men  något lägre än  enligt  Parkins  metod.  

5.5  Långvariga krypförsök  

5.5.1  Allmänt  

En  serie krypförsök  har  utförts i triaxialceller vid tempera-

turen  +5°C under  mer än två år  (26  månader). Försöken  har  

utförts på material från Vånafjärden. Försöksuppställningen 

är beskriven ovan i aysnitt  4.2.3.  Eftersom provens horison-

taldeformation  har  förhindrats genom ett antal metallringar,  
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vilka monterats  på  samma sätt  som  ringarna i  en  skjuvbox  av  

SGI-typ, förhindras även  den  vertikala  friktion som  i vanliga 

krypförsök vill uppkomma  efter  lång  tid. De  aktuella  proven  

har  i triaxialcellen konsoliderats för  en vertikal  spänning  

cri  =  40  kPa  samt  för ett radiellt tryck,  ol  =  20  kPa.  Det  

motsvarar ungefär provens insituspänningar. Därefter ökades  

al.  till  60, 70, 80 respektive 90  kPa.  Deformationen har sedan  

följts  under 26  månader,  under  vilka försöksutrustningen 

fungerat  helt  utan  problem. Eftersom  försöken pågått  under så  

lång  tid har  krypningen redovisats  på  flera sätt för att  om  

möjligt finna någon modell  som på  ett  enkelt  sätt  beskriver 

det  uppkommna förloppet.  Det kan  konstateras att någon bättre 

metod än  de  hittills redovisade inte stått att finna.  

5.5.2  Krypmodulen  a  

I  den  traditionella linjärlogaritmiska redovisningen uppkom-

mer  den  i  de  övriga försöken konstaterade övergången från  en  

krypmodul  as  till  en  andra,  at,  efter  en  lång tids "sekundär" 

krypning. I dessa försök är dessutom tiden till denna över-

gäng så lång att  den  inte  ens  i vanliga krypförsök hade upp-

täckts. Det innebär att ett vanligt krypförsök, med  10-14  

dagars varaktighet hade visat  en  för låg "sekundär" krypmo-

dul.  De  utvärderade krypmodulerna är sammanställda i tabell  

5.7.  Det innebär ett medelvärde för  as  på  0.015. Om  

krypmodulen istället utvärderas efter brytpunkten blir 

medelvärdet för  at  i detta  fall  0.031,  dvs dubbelt så högt 

som för  as.  Än mer anmärkningsvärt är att förändringen av 

modulen inträffat efter mellan  12  och  39  dagar.  Den  kortaste 

tiden  12  dagar noterades för försöket med spänningsnivån  60  

kPa. Detta försök skiljer sig något från  de  övriga genom att 

någon direkt  
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Tabell  5.7  Krypmodulerna  as  och  at  som funktion av 

krypspänningen.  

o" 60 kPa 70 kPa 80 kPa 90 kPa 

as 
0.0137 0.0175 0.011 0.0183 

at  
0.0340 0.0285 0.0320 0.0293 

modulförändring inte kunnat urskiljas mellan primär konsoli-

dering och sekundär krypfas. Detta är ju relativt vanligt i 

ödometerförsök där laststeget ligger nära,  men  över förkon-

solideringstrycket. I  de  övriga ligger brytpunkten på mellan  

34  och  39  dagar. I figur  5.27  nedan redovisas krypningen i 

ett linjär-logaritmiskt  diagram. 
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Figur 5.27.  Krypförsök för sulfidlera från Vånafjärden.  
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5.5.3  Krypparametern  m'  

På samma sätt som för ovan redovisade krypförsök  har  kryp-

parametern  m'  utvärderats för  de  fyra långtidsförsöken. I 

figur  5.28  redovisas ett av dessa fyra försök. Här framgår 

att förloppet beskrivs mycket väl av två räta linjer,  den  

första med lutningen  1:2, den  primära konsoliderigen, och  den  

andra med  en  lutning av  0.92  -  1.02. Den  senare linjen 

beskriver således deformationsförloppet från ca  20  minuter 

upp till mer än två år. I samtliga  fall  beskriver  den  räta 

linjen förloppet med  en  korrelationskoefficient bättre än  

0.99.  I bilaga  3  redovisas samtliga fyra försökskurvor. 

100  101  102  103  104  
Tid, min 

Figur 5.28.  Samband mellan deformationshastighet och tid i 

logaritmiska skalor för ett krypförsök,  6 m,  

Vånafjärden.  
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5.6  Cykliska krypförsök  

5.6.1  Allmänt 

Med cykliska krypförsök ayses här försök där temperaturen 

cykliskt  har  varierats mellan två olika temperaturer i ett 

antal steg. Försöken  har  utförts i standardödometrar av samma 

typ som beskrivits i aysnitt  4.2.1.  Förändringar av försöks-

temperaturen  har  skett genom att vattnet i  den  omgivande 

behållaren snabbt  har  bytts ut mot vatten av ny temperatur, 

varefter  en  kryostat  har  hållit temperaturen vid aysedd nivå. 

Försök  har  genomförts på prover från Norra Sunderbyn, tagna 

på  4  och  6 m  djup, enligt följande: 

Proven  har under  vardera  1  dygn belastats vid  +5°C  till  10, 

20 respektive 40  kPa. Därefter  har  temperaturen  under 1  dygn 

höjts till  15, 25 ,35 respektive 45°C.  Efter  en  påföljande 

avkylning till  5°C har  temperaturen i ytterligare  15  cykler 

höjts till  respektive  temperatur. Efter  en  sista avkylning 

till  +5°C har  upplastning till  80  och  160  kPa och motsvarande 

temperaturcykling utförts. För att begränsa mängden  data  

redovisas nedan endast resultat för nivån  4 m,  då  data  från 

nivån  6 m  inte väsentligen skiljer sig från  de  från  4 m.  

Varje försök  har  utförts på dubbla prover uttagna intill 

varandra för att ge så lika prover som möjligt. Självklart 

uppstår vissa  problem  med försök som genomförs  under  så lång 

tid. Två "identiska" prover uppför sig inte identiskt  under  

så lång belastningstid som ca  2  månader.  Deformationen  sker 

med  en  viss oregelbundenhet. Det kan emellertid konstateras 

att proverna sinsemellan deformerats i stort sett lika och 

med  en  maximal  avvikelse på  mindre  än ca  en  procentenhet i  

absolut deformation.  Emellertid används här liksom i tidigare 

redovisade försöksserier medelvärden av  de  dubbla testerna, 

vilket i någon mån reducerar  de  naturliga variationerna.  
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5.6.2  Försöksresultat 

Det principiella förloppet vid varje försök kan beskrivas 

enligt följande: 

Vid  en  temperaturökning sker till att börja med  en  volymök-

ning, dels hos mineralfasen dels i vattnet Genom att volymut-

vidgningskoefficienten hos vatten är större än  den  hos mine-

ralpartiklarna sker  en  ökning av porvattentrycket, vilket i  

sin  tur ger upphov till  en  strömning av vatten ut ur provet. 

Detta medför  en  volymminskning, vilken inte säkert observeras 

då  den  kan döljas  under  volymökningen till följd av tempera-

turhöjningen. Efter  en  utjämning av dessa portryck fortgår  en 

deformation  genom krypning till följd av  den  förhöjda tem-

peraturen.  Den  påföljande avkylningen ger upphov till  en  

volymminskning, vilken är störst hos vattnet. Denna skapar 

således ett porvattenundertryck, vilket i  sin  tur ger  en  

överkonsolidering. Storleken hos denna är emellertid svår-

bedömd. Eftersom tillgången på fritt vatten är obegränsad 

sker dock  en  relativt snabb portrycksutjämning och deforma-

tionen aystannar helt. Förloppet illustreras i figur  5.29.  

Med  en  upprepad temperaturcykling sker i princip samma för-

lopp för varje cykel,  men  på grund av  de  föregående cyklernas 

konsolideringseffekt minskar för varje gång  den  tillkommande, 

bestående deformationens storlek. 

Nedan illustreras detta av ett av försöken i temperaturinter-

vallet  +5  -  +25°C,  figur  5.30.  Försöket redovisas i linjära 

skalor.  Deformationen  redovisas som  den  tillkommande deforma-

tionen efter statisk belastning till aktuell spänningsnivå 

vid  +5°C.  Här är deformationssökningen ungefär linjär eller 

svagt avtagande med ökande antal temperaturcykler efter  en  

större  deformation  för  de  första belastningscyklerna.  En  

plottning av deformationen som funktion av logaritmen för  
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Figur 5.29.  Det principiella deformationsförloppet  for en  

temperaturcykel.  
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Figur 5.30. Deformation  för laststegen  40, 80  resp  160  kPa 
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antalet cykler ger för  de  flesta försöken  en  brytpunkt efter  

5  -  10  cykler,  men  eftersom det maximala antalet cykler en-

dast är  16  och även  en  rät linje kröker på liknande sätt i  

logskala  kan utifrån dessa försök inga säkra slutsatser dras 

beträffande deformationsförloppet vid ökande antal cykler.  

5.6.3 Förkonsolideringstrycket  

Antalet temperaturcykler påverkar på ett  markant  sätt det 

utvärderade förkonsolideringstrycket. Det påverkas vid denna 

typ av försök på två sätt. Såsom visats i tidigare beskrivna 

försök minskar förkonsolideringstrycket som  en  funktion av 

ökande temperatur, vidare minskar det som  en  funktion av an-

talet temperaturcykler. Som exempel redovisas nedan försöks-

resultat från 4-metersnivän. I figur  5.31 har  för  forsoks-

serien med cyklisk temperaturändring mellan  5  och  15°C,  

kurvorna för  1, 4,  och  16  cykler redovisats tillsammmans med 

standardödometerkurvan vid  5°C.  Motsvarande kurvor  for  samt-

liga försök och belastningscykler redovisas på detta sätt i 

bilaga  4.  Såsom framgår av figur  5.31  kan ett förkonsolide-

ringstryck i princip utvärderas för varje temperatur och en-

skilt antal temperaturcykler.  o  kan emellertid inte med 

säkerhet utvärderas i dessa försök eftersom inga  data  finns 
för spännningarna  10  och  20  kPa. Av figuren framgår dock att  
under  förkonsolideringstrycket är krypningen måttlig.  Om  

emellertid temperaturen ökar ytterligare bryts detta förkon-

solideringstryck ned helt och stora krypningar kan uppstå 

även för spänningar  under o.  Exempel på detta  visas  i figur  

5.31. 
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Effektivspänning, kPa 
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Figur 5.31.  Odometerkurvor för  1, 4  och  16  temperaturcykler 

cykler i  5/25°C samt  för statisk belastning vid  

5°C. 

5.6.4  Cyklisk krypning 

I figur  5.32  redovisas det principiella sambandet mellan de-

formationen och antalet lastcykler för  de  olika försökstem-

peraturerna. Eftersom materialen i  de  olika försöken skiljer 

sig något åt kan  man  givetvis inte förvänta sig att sambanden 

skall vara helt entydiga.  De  enskilda mätvärdena avviker dock 

inte mer än någon enstaka procentenhet från  en  idealiserad 

deformationsbild.  En  redovisning med  de  exakta mätvärdena  

skulle  enbart innebära att "skalen" i  den  redovisade figuren  
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blir något buckliga.  Figuren  är dock något idealiserad genom 

att här  har  samma krypmodul antagits för samtliga laststeg. 

För  de  genomförda försöken stämmer detta dock inte helt. An-

ledningen till detta diskuteras nedan.  

Figur 5.32.  Samband mellan krypdeformation och antalet last-

cykler för olika temperaturer.  
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Vid  en  jämförelse mellan cyklisk och statisk termisk belast-

ning kan konstateras att  den  cykliska temperaturbelastningen 

ger upphov till  en  något större  deformation  än  den  statiska 

krypningen  under  motsvarande tid. Det är helt logiskt att så 

blir fallet eftersom  den  cykliska temperaturbelastningen ger 

stora energitillskott  under kort  tid, vilket medför stora 

förändringar av energitillståndet hos provet i jämförelse med 

försök vid  konstant  temperatur. I figur  5.33 visas  kompres-

sionskurvans utseende för  16  dygns krypning  respektive 16  

cykler vid  15, 35  och  45°C.  Kurvorna är anpassade så att för 

varje laststeg utgår krypningen från standardkurvan vid 

belastning i +5*C. I  absolut deformation  innebär detta att  en  

enskild kurva kan  ha  parallellförflyttats (anpassats) som 

mest  1.5  procentenheter. 

Effektivtryck, kPa 

10 20 40 80 180 
1 

: 

• 3 'C standard 

• 15 °C  kryps  
o 15*C cykl  

• 35'C krypn 

• 35°C cykl 

• 45°C krypn 
o 45'C cykl  

I  
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I  

; 
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4 

Figur 5.33.  Kompressionskurvor motsvarande  16  dygns krypning  

respektive 16  cykler i temperaturer mellan  15  

och 45*C.  
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En  närmare studie av deformationsförloppen vid krypning  re-

spektive  cyklisk temperaturbelastning visar att  den  cykliska 

belastningen vid ökande antal cykler succesivt ökar skillnad-

en i  deformation  i förhållande till  de  statiska försöken. 

(Varje temperaturcykel  har  tagit ett dygn, och jämförelsen är 

således gjord för  en  och samma försökstid.) 

Typiskt för  de  cykliska försöken är att vid  de  högre tempera-

turerna fås  en  överkonsolidering vid ett första laststeg, 

vilken medför att vid påföljande laststeg sker  en mindre de-

formation  än  den  vid ett statiskt krypförsök. Efter några 

temperaturcykler accelererar emellertid deformationen och 

stora krypdeformationer uppstår. Denna skillnad mellan det 

statiska krypförsöket och det cykliska ökar med ökande tem-

peratur. I figur  5.34 visas den  cykliska krypningen för tre 

spänningsnivåer  samt  fyra olika temperaturer. I delfigur  a  

redovisas sambanden för vertikalspänningen  40  kPa. Här fram-

går att krypningen drastiskt ökar med såväl ökande temperatur 

som antal cykler. Vid spänningsnivån  80  kPa inverkar till att 

börja med  den  från  den  tidigare cykliska förbelastningen upp-

komna förkonsolideringen, så att krypningen blir måttlig. Med 

ökande antal cykler ökar emellertid krypningen på nytt.  Man  

kan här även konstatera  en  ökande krypning vid något lägre 

temperatur än vid föregående spänningsnivå. På samma sätt 

sker för spänningsnivån  160  kPa  en  något ökande krypning vid  

de  lägre temperaturerna. I dessa högre spänningar och tempera-

turer påverkas sannolikt krypningen genom att  de  totala 

deformationerna är så stora att materialet svårligen 

deformeras ytterligare utan ökande vertikalspänningar.  De  

totala deformationerna uppgår här till ca  45  %.  

En  jämförelse mellan  de  två försökstyperna visar att skillna-

den i  deformation  mellan  16  dygn och  16  cykler är  mindre  än 

ca  en  procentenhet. Här uppvisar dock  de  statiska försöken 

vid  25°C den  något större deformationen.  De  statiska försöken 

vid  25°C  medförde dock  en  något större  deformation  än förvän-

tat, jämfört med andra krypserier.  
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Figur 5.34.  Krypningen vid cykliska temperaturförsök som funk-

tion antalet cykler, vid varierande vertikal-

spänning. 

I denna serie med cykliska krypförsök  har  maximalt  16  cykler 

genomförts. Vid  de  lägsta temperaturerna  har  skillnaden i  

total deformation  efter  16  cykler jämfört med krypning i  16  

dygn varit relativt liten. Vid större temperaturdifferenser 

blir skillnaderna emellertid betydande. Försöken tyder på att  

man  genom  den  cykliska temperaturvariationen förkonsoliderar 

jorden förhållandevis snabbt. Detta gäller således vid försök 

i liten skala, representerat av ödometerprover, med mycket  
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korta dräneringsvägar.  Om  detta gäller vid fullskaleförsök är 

dock mer osäkert då dräneringsvägarnas längd är av avgörande 

betydelse. Denna typ av försök kan eventuellt användas för 

att bestämma  en  maximalt förväntad krypdeformation för  en  

bestämd temperatur.  

5.7 odometerforsok, Gammelgården 

5.7.1  Allmänt 

I denna försöksserie  har  ett  stort antal  CRS-försök utförts  

på  standardiserat sätt,  men vid temperaturer  mellan  5°C  och  

60°C.  Samtliga försök  har  utvärderats  enligt  SGF:s anvisning-

ar. Vidare  har  förkonsolideringstrycket och modultalet utvär-

derats  enligt  Casagrandes modell i linlogskala. Inverkan  av  

försökstemperaturen  har  därefter studerats.  Materialets  

allmänna geotekniska  data har  beskrivits i aysnitt  4.3.2.  

Varje försök i denna  serie har  utförts  med  två prover, för 

att i viss mån minimera  den  naturliga  variationens  inverkan  

på  försöksjämförelserna.  På grund av  materialbrist  har  

emellertid inte varje nivå kunnat undersökas fullständigt.  En 

serie  standardödometerförsök  har  även utförts, dock endast  

vid temperaturen 5*.  Avsnittet ayslutas  med en  jämförelse 

mellan  de  båda försökstyperna. I bilaga  5  redovisas ett  antal  

representativa ödometerförsök.  

5.7.2 Förkonsolideringstrycket  

Utvärdering  av  förkonsolideringstrycket  har, såsom  nämnts 

ovan, för  CRS-försöken genomförts  dels efter  SGF:s anvisning-

ar  dels ur den  linjär-logaritmiska redovisningen  enligt  Casa-

grandes  metod. Ett genomgående  drag hos de  utförda försöken 

är, att  en  markerad förändring  kan  observeras i portrycksut-

vecklingen i ett visst  skede av  försöket. Därför  har  även  den  

effektiva vertikalspänning  vid  vilken denna förändring obser-

verats, sammanställts för  de  genomförda försöken.  
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Eftersom provtagningsplatsen ligger endast ca  15 m  från Kalix 

älv och ca  2 m  över dess medelvattenyta  har  i det följande 

antagits att jorden konsoliderats för  en  hydrostatisk por-

trycksfördelning från nivån  2 m under  markytan. Det  har  

konstaterats att jorden är oxiderad ned till ca  2.5 m under  

markytan. I samband med ett tidigare projekt  1975  bestämdes 

portrycksnivån noggrannt i profilen ned till ca  12 m under  

markytan och då var portrycksfördelningen helt hydrostatisk 

från nivån  1.8 m under  markytan. Eftersom området är mycket 

flackt finns det ingen anledning att förmoda annat än att så 

är fallet även ned till  21 m.  Eftersom älven här i viss mån 

påverkas av havsnivån bör  en  viss överkonsolidering  ha  upp-

kommit åtminstone i  de  övre delarna till följd av lågvatten-

nivåer  under de  senaste århundradena. Möjligen antyder  den  

oxiderade zonens djup  den  lägsta älvnivån, och således  en  

lägsta portrycksnivå ca  2.5 m under  markytan. Insituspänning-

ar  har  dock beräknats med hydrostatisk portrycksfördelning 

från nivån  2.0 m under  markytan, vilket eventuellt är  en  

något för hög nivå. 

Förkonsolideringstryck  enligt  CRS-försök 

Utvärdering av förkonsolideringstrycken enligt SGF:s rekom-

mendationer  har  gjorts för sammanlagt  64  försök vid tempera-

turerna  5, 30, 45  och  60°C.  I inget av dessa försök skiljer 

sig två försök vad gäller förkonsolideringstrycket på samma 

nivå med mer än  10  kPa, dvs  ±5  kPa. Denna största spridning 

noterades på vardera  en  nivå vid temperaturerna  45  och  60°C.  

Det normala är att spridningen är  2  -  3  kPa. I redovisningen 

nedan används därför enbart medelvärden. I figur  5.35 har  

utvärderade förkonsolideringstryck sammanställts tillsam-

mans med beräknade insitu-spänningar. 

Såsom framgår av figuren sjunker förkonsolideringstrycket med 

ökande temperatur. Vidare framgår att på större djup än ca  10 

m faller  linjen för utvärderat förkonsolideringstryck  
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parallellt med  den  antagna linjen för insituspänningar. 

Skillnaden motsvarar ca  5  kPa, dvs motsvarande  en  grundvat-

tenyta ca  0.5 m under den  antagna. 

Förkonsonderingstryck kPa  

140 

Ir 
• 5°C 
030°C 

• 45°C 
60°C 

Al  

r3 

ci 

\ 4\ 

c, 

Figur 5.35.  Förkonsolideringstryck bestämda  ur  CRS-försök, 

tolkade i linjära skalor,  5°C  -  60°C, Gammel-

gården. 
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Om  förhållandena cri(T°C)/u'(5°C) beräknas för samtliga försök c 	c 
och temperaturer fäs resultaten i tabell  5.8.  

Tabell  5.8.  Förändring av förkonsolideringstrycket som 

funktion av temperaturen, linjär skala. 

% av ursprungligt värde.  

Temperatur T 30°C 45°C 60°C  

u 	(T)/u' 	(5) c 	c 72-79 56-56 50-60  

Medelvärden  76 60 53  

I  de  områden där sulfidjordar förekommer kan jordens insitu-

temperatur utan något större fel antas vara  5°C. Temperatur-

en  varierar mellan ca  +2°C  längst i norr till ca  +6°C  längst 

i söder. Ovan nämnda samband mellan förkonsolideringstryck 

och temperatur kan approximeras till  en  rät linje.  Om  förkon-

solideringstrycket bestämt vid  +5°C  antas vara representativt 

och därmed antas vara  100%  av  u'  ,insitu' kan uttrycket skrivas c  
SOM:  

U,  

u' 	- 	c,lab C, insitu 

där  T  är försökstemperaturen  

Detta samband gäller då endast upp till ca  +50°C  och innebär 

att förkonsolideringstrycket minskar med  1%/°C  temperatur-

ökning. Vid temperaturer över ca  50°C  överskattas reduktion-

en något. Det kan dock konstateras att utvärderingen av cr 

vid temperaturer över  50°C  är vansklig. Sambanden ovan illu-

streras i figur  5.36. 

(5.6)  
1-(T-5)0.01  
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Figur 5.36.  Förändring av förkonsolideringstrycket i % som 

funktion av försökstemperaturen, linjär tolk-

ning av  o.  

Förkonsolideringstryck  enligt  CRS-försök,  lin-logtolknin2  

De  genomförda  CRS-försöken  har  även redovisats i linjärloga-

ritmisk  skala  och tolkats  enligt  Casagrandes metod.  På  sam-

ma sätt  som vid tolkningen  i linjära skalor  har  spridningen 

varit ca  2-3  kPa,  med  något enstaka undantag. I  figur 5.37  

nedan redovisas utvärderade förkonsolideringstryck tillsam-

mans  med  insituspänningar.  På  samma sätt  som  tidigare,  kan 

reduktionen av c'  redovisas  som funktion av temperaturen. c  
Dessa samband  kan  approximeras till  en  rät  linje,  där  100% av  

förkonsolideringstrycket motsvaras  av  värdet  vid +5°C: 

u' 
u' . . - 	c,lab  c,insitu 
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I detta  fall  gäller ekvationen med  god  noggrannhet aven  for  

temperaturer upp till  60°C.  Resultaten redovisas i figur  5.38 

samt  även i tabell  5.9.  

Förkonsolideringstryck, kPa  

0 5°C 
c3012 
.451C 
,e 6012 

• 

e 

\\\\:\:  

. • 

II  0 

Figur 5.37.  Förkonsolideringstryck bestämt  ur  linjärlogarit-

misk redovisning  av  CRS-försök,  Gammelgården 5°C  

-  60°C. 
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Tabell  5.9.  Förändring av förkonsolideringstrycket som funk- 

tion av temperaturen, linjärlogaritmisk skala. 
% av ursprungligt värde  

Temperatur T 30°C 45°C 60°C  

cr 	(T)/u' 	(5) c 	c 78  -  83 62  -  67 52  -  61  

Medelvärden  81 65 55 

Figur 5.38.  Förändring av förkonsolideringstrycket som funk-

tion av försökstemperaturen, linjärlogaritmisk 

tolkning av  o. 
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Förkonsolideringstrycket utvärderat ur portrycksutveckl ingen 

Det kan  konstateras att  vid de  flesta försöken  har  portrycket  

markant  förändrats  vid en  viss tidpunkt. Detta  beror på den  

strukturella nedbrytningen i samband  med  att förkonsolide-

ringstrycket överskrids. Från att i  stort  sett  ha legat kon-

stant  ökar från denna tidpunkt portrycket rätlinjigt. Skär-

ningspunkten mellan  de  två räta  linjer som  bildas  av  por-

trycksnivån för spänningar  under  förkonsolideringstrycket och 

denna räta  linje har  använts  som  ett jämförelsemått. Här 

framgår  av figur 5.39  att för temperaturerna  5  och 30*C  fal-

ler de  utvärderade värdena  längs  en  väl definierad kurva. För  

de  högre temperaturerna,  45  och 60eC  är1  mätvärdena  så få  att 

någon  entydig  kurva  ej kan  konstrueras.  En  jämförelse  med 

u'  utvärderat  enligt  SGF:s modell visar att  u'  utvärderat  ur C 	 c  
portrycket  ligger klart  över värdet från  den  linjära  tolk-

ningen, men  även över värdena från standardödometerförsöken.  

En  mycket  god  överensstämmelse  fås  däremot  vid  jämförelse  med 

u'  utvärderat  ur  CRS-försökens linjärlogaritmiska redovis-

ning.  
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Förkonsolideringstryck, kPa  
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Figur 5.39.  Utvärdering av förkonsolideringstrycket ur por-

trycksutvecklingen, Gammelgården,  3  -  21 m. 
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5.7.3  Kompressionsmodulerna ML  och  M' samt  modultalet  m  

För samtliga försök och temperaturer  har de  olika modulerna 

bestämts. Eftersom modulen Mo är mycket osäker och alltid vid 

normalt försöksförfarande blir alltför låg  har  i denna redo-

visning denna helt utelämnats. Modulerna ML  och  M' samt  mo-

dultalet  m  tolkad ur  den  linjärlogaritmiska redovisningen  har  

här sammanställts för  de  olika temperaturerna.  

, kPa 

200 400 600 800 1000 1200 
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Figur 5.40.  Modulen ML som funktion av försökstemperaturen.  
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Modulen ML  

I figur  5.40 har  för samtliga undersökta temperaturer och 

nivåer medelvärdet av modulen ML för vardera  2  försök samman-

ställts. Här framgår, trots att det på större djup utförts 

något för få försök, att ML  minskar med ökande försökstem-

peratur. På samma sätt som det råder ett samband mellan 

förkonsolideringstrycket och djupet kan ett samband mellan 

djupet och modulen ML  konstateras. Denna modul tillväxer lin-

järt med djupet  under  nivån ca  8 m.  Modulen ML  förändras 

således med temperaturen. Sambandet  har  sammanställts i 

tabell  5.10, samt  i ekvation  5.7.  

Tabell  5.10.  Förändringen av modulen ML  som funktion av 

temperaturen. % av ursprungligt värde  

Temperatur T 30°C 45°C 60°C  

ML(T)/ML(5)  92  -  96 86  -  90 80  -  87  

Medelvärde  94 88 83 

Ur  figur  5.40  kan följande samband mellan modulen ML  och 

djupet konstateras:  

M . . - Ltu  
ML, lab (5.8)  
1-(T-5)0.003 

Ekvationen innebär att modulen ML minskar med 0.3%/*C tempe-

raturökning.  
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Modulen M' 

Modulen  M' har  bestämts  for  samtliga försök och  man  kan  se en  

svag tendens till ökning med ökande temperatur. Skillnaden är 

emellertid så liten att  den  inte  har  någon praktisk betydel-

se. I figur  5.41  redovisas samtliga medelvärden.  
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Figur 5.41.  Modulen  M'  som funktion av djupet för försöks-

temperaturerna  5, 30, 45  och  60°C.  

Modultalet  m 

Ur den  linjärlogaritmiska redovisningen  av  CRS-försöken  har  

modultalet  m  utvärderats.  Figur 5.42  visar att  m  ökar i  stort  

sett linjärt  med  djupet  samt med  ökande  temperatur.  Föränd-

ringen  har  sammanfattas nedan i tabell  5.11. 

M', kPa 
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Tabell  5.11. Den  procentuella förändringen av modultalet som 

funktion av försökstemperaturen. % av ursprung-

ligt värde.  

Temperatur T 30°C 45°C 60°C  

m(T)/m(5)  111  -  113 123  -  130 131  -  138  

Medelvärde  112 126 135  

Sambandet mellan modultalet ut och temperaturen kan uttryckas 

med ekvationen: 
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Figur 5.42.  Modultalet  m som funktion av  djup och  

temperatur. m  är utvärderad  ur  CRS-kurvans  lin-

logredovisning.  

130 

4 



8 
E 
ci. 
—12 

20 

16 

Konsolideringskoefficient, c, m9s 

0
10-8 	2 	4 	6 8 10-7  

4 
13 di 7 

4 • III 

• 0 

0 

4 • IZ 	CI 

• C  

4 180 • 

0 • 

• 

• 

0 

00  

C.  O• 

• 5°C 
030°C 
• 45°C 

60°C  

5.7.4 Konsolideringskoefficienten cv  

Bestämning av konsolideringskoefficienten cv  har  gjorts för  

de  olika temperaturerna. Teoretiskt ökar cv  med temperaturen 

eftersom viskositeten minskar. I figur  5.43 har  värdena 

på cv  korrigerats till temperaturen  +5°C  och sammanställts. 

Korrektionen är utförd enligt sambandet  

n2  
c(T1) = c(T2) 

	

	 (5.11) 
'11  

Det framgår av figur  5.43  att detta samband ger  en  relativt  

god  korrektion av konsolideringskoefficienten för försök ut-

förda vid skilda temperaturer. Spridningen hos  de  korrigerade 

cv-talen är i allmänhet inte större än för två försök på 

samma material vid samma temperatur. 

Figur 5.43.  Konsolideringskoefficienten, c
v, 
 korrigerad till 

+  5°C. 
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5.7.5  Jämförelse mellan  CRS-  och standardförsök 

I denna  serie  försök från  Gammelgården har  även ödometerför-

sök  enligt  standardmetod utförts  på  några prover. Genom att 

alltför litet material  stod  till förfogande  har  försök endast 

utförts  vid +5°C  och  på  flera  av  nivåerna  som  enkelprov. Jäm-

förelse  har  här gjorts mellan förkonsolideringstryck och  kom-

pressionsmodul,  utvärderade  enligt  SGF:s rekommendationer, 

och  CRS-försök, där  tolkning av 	och modultalet  m  gjorts  ur 

lin-logredovisningen. 

Förkonsolideringstrycket  

I  figur 5.44  redovisas  de ur  standardödometerförsöken utvär- 

derade förkonsolideringstrycken tillsammans  med  medelkurvorna 

för 	utvärderade såväl  ur  linjära  som  linjärlogaritmiska 

skalor från  CRS-försök. Här framgår att överenstämmelsen 

mellan förkonsolideringstryck utvärderade  enligt de av  SGF 

rekommenderade metoderna stämmer mycket väl överens, för för-

sök utförda i  +5°C. Det kan  även konstateras att standardödo-

meterkurvorna innehåller  en  inte oväsentlig  andel  krypning i 

varje  laststeg,  vilket innebär att kurvorna från  CRS-försöken 

redovisade i linjärlogaritmisk  skala  inte bör överensstämma  

med  dessa  med tanke på den  principiella skillnaden i försöks-

förfarande.  Såsom  framgår  av figuren  nedan är förkonsolide-

ringstrycken,  såsom de har  utvärderats betydligt högre för  

CRS-försöken i linlogskala än för standardförsöken.  Om man  

emellertid korrigerar standardkurvorna för  den  uppkommna 

krypningen i  respektive laststeg, kommer  förkonsoliderings-

trycket att utvärderingsmässigt öka. Jämfört  med  CRS-försöken 

närmar  sig då  resultaten varandra. Denna typ  av korrektion  är 

dock inte  helt relevant eftersom den vid  utvärderingen hela  

tiden skulle  påverka nästkommande  laststeg. Den  markerade  

korrektionen har  endast gjorts här för att  visa på den  prin-

cipiella förskjutningen  av  förkonsolideringstrycken  om man  

avlägsnar krypningen  ur  kurvorna före utvärdering. För att  få  

jämförbara  resultat skulle således  "standardförsök" behöva  
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utföras, där pålastning utfördes  direkt  efter  uppkommen  

"primär"  konsolidering.  Dessa  resultat  visar  på  svårigheten 

att jämföra  CRS-försök  med  standardödometerförsök, för  de  

fall  då jorden  uppvisar stora "sekundära"  deformationer. 
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Figur 5.44.  Förkonsolideringstryck från standardödometerför-

sök och  CRS-försök.  
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Konsolideringskoefficienten  

En  jämförelse mellan  konsolideringskoefficienten  utvärderad  

ur de  två försöksmetoderna visar att cv-talen utvärderade 
 ur  

standardödometerförsök  ger  väsentligt lägre värden än  CRS-

försöken.  De  senare  ger 3  -  4  gånger högre värden.  Ur figur 

5.45  framgår att kurvorna  ligger  parallellt och trots skill-

nader mellan cv-talen  på de 
 olika nivåerna är denna skillnad 

i  den  närmaste  konstant  genom hela  jordprofilen.  Detta  kan  

jämföras  med  försöken från Vånafjärden, vilka även  de gav  

betydligt högre värden från  CRS-försöken. I  fallet  Vånafjärd-

en  ligger  skillnaden  på  mellan  1.5  och  3  gånger. 

Konsolideringskoefficient,c„,res 
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Figur 5.45.  Jämförelse mellan cv  utvärderade  ur  standardodo-

meterforsök och  CRS-försök,  Gammelgården, +5°C. 
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6 DISKUSSION 

6.1  Allmänt 

Ett stort antal försök på olika typer av sulfidjord, främst 

leriga sådana,  har  genomförts. Att temperaturen i laborato-

riet vid försökstillfället kraftigt påverkar resultaten är 

helt uppenbart. Vissa egenskaper påverkas i stor utsträck-

ning, medan andra inte förändras särskilt mycket.  De  egen-

skaper som främst påverkas är förkonsolideringstryck och 

krypegenskaper, medan konsolideringskoefficienten endast 

förändras med  en  faktor motsvarande ändringen av viskosi-

teten.  

6.2 Förkonsolideringstrycket 

I två  av  undersökningsserierna, Norra Sunderbyn i Luleå och  

Gammelgården  i Kalix,  har  förkonsolideringstrycket bestämts  

med  olika  metoder  och  vid  varierande  temperaturer.  För Norra 

Sunderbyn genomfördes  1984  även  en serie  CRS-försök  vid tem-

peraturer  mellan ca  5  och  70°C, figur 1.1.  Resultaten  från 

dessa försök, såväl  CRS-  som  standardödometerförsök, visar 

att  man med god  noggrannhet  kan  beskriva förändringen  av  för-

konsolideringstrycket  som funktion av temperaturen med  ekva-

tionen 

crs(5°) - c 

o(T) c 
(6.1)  

cr'(T-5)0.01 

dvs förkonsolideringstrycket minskar med  1%/°C. Om  spridning-

en beaktas ligger samtliga mätvärden för minskningen inom 

området  0.73%/°C  -  1.26%/°C.  Sammantaget bygger denna 

approximativa ekvation på ca  200  ödometerförsök, utförda i 

temperaturintervallet 5-70*C.  En  viss osäkerhet råder dock 

beträffande inom vilket temperaturintervall denna ekvation 

kan antas gälla, eftersom dels antalet försöksresultat vid  
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temperaturer över  50°C  är få och dels eftersom utvärderingen 

av  u'  blir vanskligare vid högre temperaturer. Sambandet c  
(6.1)  synes emellertid stämma väl upp till ca  50°C. 

6.3  Modultalet  m 

De  genomförda försöken visar att modultalet  m  ökar något  med  

ökande  temperatur.  Sunderbyproverna förefaller något  mindre  

påverkade  av temperaturen  än proverna från  Gammelgården.  För-

ändringarna är här  0.2 respektive 0.6%/°C.  Jämförelsen mellan 

dessa två  serier  är inte  helt  adekvat  eftersom den  första  

serien  utgörs  av  standardödometerförsök och  den  senare  av  

CRS-försök.  Den  något större ökningen  av  modultalet för  CRS-

försöken  kan  sannolikt förklaras  med  försöksteknikens inver-

kan. 

Effektivapänning 

Figur 6.1.  Kompressionskurvans förändring vid försök i 

varierande temperaturer.  
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I ett  CRS-försök påtvingas provet  deformationen med en  viss 
hastighet.  Beroende på  förändringen  av  provets  viskositet  och 
strukturella motstånd mot  deformationen  tas vertikalspänning-

en upp långsammare  vid en  högre  temperatur  än  vid en  lägre.  
Det  innebär att  med en  ökande  temperatur  rätas kompressions-

kurvan ut, dvs  Mo  minskar och modultalet  m  ökar ( i  den  lin-

järlogaritmiska skalan),  figur 6.1.  I ett standardödometer-

försök påförs  lasten  stegvis och  får  för varje  laststeg  verka  
under  ett dygn.  En  inte oväsentlig  del av deformationen vid  
försök  vid  högre  temperaturer består av  krypning, och inom  
det  begränsade spänningsområde för vilket  m  utvärderas är 
krypningen  relativt  oberoende  av  spänningsnivån.  Det  innebär  
således  att kompressionskurvan i detta  fall  i större ut-

sträckning än för ett  CRS-försök parallellförflyttas mot 

lägre vertikalspänning.  

6.4 Konsolideringskoefficienten,cv  

6.4.1  Allmänt 

Konsolideringskoefficienten,  cv, definierad  enlig (3.1) har  
här studerats  ur  flera  aspekter. Temperaturens  inverkan, 

utvärdering  enligt  olika förfaranden,  samt  skillnader  vid  

bestämning  ur  såväl  CRS-försök  som  standardödometerförsök  har  

studerats.  

6.4.2  Inverkan av temperatur på konsolideringskoefficienten cv  

Temperaturen  förändrar cv  med  en  faktor som motsvarar skill-

naden i viskositet hos vattnet vid  respektive  försökstempera-

tur. Skillnaden i korrigerade värden är av samma storleksord-

ning som skillnaden vid olika försök på samma material.  En  

bestämning av konsolideringskoefficienten kan således med 

acceptabel noggrannhet utföras vid valfri temperatur inom 

undersökt temperaturintervall, varefter  en  korrektion kan ske 

enligt:  
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m(T2) 
c(Ti) = c (T2) 	

 
(3.5) 

6.4.3  Konsolideringskoefficientens metodberoende  

Om  deformationsförloppet  vid  ett standardödometerförsök be-

skrivs  med den av  Parkin angivna  metoden,  deformationshastig-

heten  som funktion av tiden,  båda i logaritmiska skalor,  kan  

förutom bestämningen  av  kryparametern  m',  cv  bestämmas.  En  

jämförelse mellan utvärderade cv-tal, bestämda  med  olika  

metoder  visar att i samtliga  fall  ger  CRS-försöken högre 

värden än standardödometerförsöken. I två  av  försöksserierna 

är skillnaden anmärkningsvärt  stor.  I dessa är cv bestämt  ur  

CRS-försöken, i medeltal  3-5  gånger högre. I  de  fall  cv-talen 

bestämts  med  Parkins  metod  ligger det  högre än  det  värde  som  

erhålls genom utvärdering  med  Casagrandes metod. I ett  fall  

har  jämförelse gjorts  med  Taylors utvärderingsmetod, och i 

detta  var  överenstämmelsen mellan samtliga  metoder  förutom  

CRS-tekniken  god. Den  naturliga spridningen  hos  cv-talet  kan  

inte förklara  den  stora skillnaden mellan  CRS-metoden  och  de  

övriga. Inte i något  fall  har  CRS-tekniken givit värden lägre 

än standardödometerförsöken.  

De  studerade sulfidjordarna uppvisar  en  betydande krypning 

vid  konstant  belastning, vilket innebär att kompressions-

kurvan efter  100  % "primär" konsolidering fortsätter i lut-

ningen  as.  Detta innebär i  sin  tur att kompressionen fortsät-

ter, samtidigt som  den  definierade tidpunkten för  100  % 

primär konsolidering förskjuts mot ett större tidsvärde. Vid 

utvärdering av cv  används normalt sambandet som motsvarar  

50  % konsolidering för det aktuella laststeget:  

2 
h50  

cv = 0.197 t50 
(6.2) 
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Eftersom  h50  genom krypningen minskar och  t50  ökar, samverkar 

dessa värden till att ge ett lägre värde på cv  än om sulfid-

jorden var  mindre  krypbenägen. 

Vid  utvärdering  av  ett  CRS-försök  sker deformationen med en  

påtvingad deformationshastighet, vilken är större än varje 

tänkbar kryphastighet.  Det  innebär att deformationsförloppet 

motsvarar  primär  konsolidering (under  förutsättning att 

försöket inte utförs alltför  fort). Det  naturliga är  således  

att  CRS-försök  ger  högre cv-tal än ett standardförsök. 

Utvärderingen  av  cv-talet  sker ur  uttrycket 

do-'h2 c -  v  dt 2ub  

där ub är porvattentrycket uppmätt i provets odränerade bas.  

u'  beräknas som  

2 e' = u - - u 3 b (6.4) 

Om  ub uppmäts till ett för lågt värde kommer det att inverka 

både i nämnare och täljare så att cv  utvärderas till ett 

alltför högt värde.  

En  erfarenhet  som  är  gjord  i samband  med  portryckssonderingar 

i sulfidjord är att portrycksutvecklingen  tyder på  att  jorden  

inte är  helt  vattenmättad. Något  som  ytterligare  tyder på  

detta är  den lukt av  svavelväte  som  alltid känns  vid  hante-

ring  av  sulfidjordar.  Om så  är  fallet  skulle vid  ett ödo-

meterförsök ett något lägre portryck utvecklas än i  fallet  

med helt  vattenmättad  jord. De  här nämnda effekterna  kan 

således om jorden  inte är  helt  vattenmättad, förklara  de  

högre cv-talen från  CRS-försöken.  

(6.3)  
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6.5  Krypmoduler  

6.5.1  Allmänt  

Den  normalt använda krypmodulen  as  har  konstaterats vara 

giltig inom ett begränsat tidsintervall efter  den  "primära" 

konsolideringen. Detta tidsintervall varierar med försöks-

förfarandet,  men  det  har  noterats att i samtliga  fall  inträf-

far i  den  linjärlogaritmiska redovisningen  en  förändring av 

kurvans lutning,  as,  vid  en  viss tidpunkt. I denna  rapport 

har  lutningen efter brytpunkten benämts  at,  beroende på att i 

viss litteratur används begreppet tertiär krypning  (at). Man  

kan således inte enkelt använda  en  krypmodul av denna typ för 

att beskriva deformationen efter  den  primära konsolideringen.  

6.5.2  Krypmodulerna  as  och  at  

Såsom konstaterats ovan är inte  den  tradionellt använda kryp-

modulen  as  ett bra mått på  den  krypning som sker efter det att  

den  primära konsolideringen  har  inträffat. Det behövs även  en  

bestämning av krypmodulen  at  för att ge  en  bra beskrivning av 

sulfidjordars  deformation  efter  den  första primära  fasen.  Med 

detta redovisningssätt erfordras således  en  bestämning av två 

moduler och  en  tidpunkt vid vilken övergången från  den  ena 

till  den  andra krypmodulen sker. 

I  den  genomförda undersökningen  har  i försök med  en  varaktig-

het på mellan  1  dygn och mer än två år krypningen beskrivits 

med hjälp av krypparmetern  m'. 

6.5.3  Krypparametern  m'  

Krypparametern  m' har  bestämts för ett antal försök, utförda 

vid såväl olika temperaturer som vid olika spänningsnivåer. 

Det  har  konstaterats att om  m'  utvärderas succesivt redan 

från försöksstart, kan deformationsförloppet för ett laststeg  
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med stor noggrannhet beskrivas med två räta linjer i dubbel-

logaritmisk redovisning med deformationshastigheten som funk-

tion av tiden.  

Den  första räta linjen motsvarar  den  primära deformationen 

och ger  en  lutning på sambandet mellan  log t  och  log  på  1:2. 

Den  andra delen av sambandet  har  i  de  utförda försöksserierna 

utvärderats dels som funktion av spänningen, dels som funk-

tion av temperaturen. Ett visst spänningsberoende  har  konsta-

terats, vilket innebär att krypparametern  m' har  ett något 

lägre värde i området omkring förkonsolideringstrycket. Detta 

illustreras i figurerna  5.14  och  5.15.  I övrigt noteras  en  

spridning av  den  utvärderade krypparametern  m'  framför allt 

beroende på  den  tid  under  vilken  m'  utvärderats. I ett van-

ligt standardödometerförsök fås ett något för lågt värde på  

m',  beroende på  den  alltför korta observationstiden.  Om  där-

emot, såsom fallet i försöksserien med krypning  under  två 

veckor, ingen hänsyn tas till krypningen  under den  första 

tiden blir det utvärderade värdet på  m'  något för lågt. Det 

beror på  en  alltför  kort  utvärderingslängd för det grafiska 

sambandet  log t-log  c. Försök där registrering gjorts  under  

såväl  den  primära  fasen  som  den  sekundära ger ett mycket bra 

underlag för bestämning av  m'.  I försöksserien som utförts  

under 2  år visar resultaten att det linjära sambandet mellan 

tiden och deformationshastigheten mycket väl beskriver kryp-

förloppet.  
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7  BERÄKNINGSMODELL 

Såsom konstaterats i  de  genomförda försöksserierna kan 

konsolideringsförloppet beskrivas med två räta linjer,  se  tex  

Figur 5.28. 

Den  primära  fasen  redovisad i dubbellogaritmisk skala kan i 

enlighet med  den  klassiska konsolideringsteorin beskrivas med 

ekvationen  

log 	= log c1  - 0.5 log t 	 (7.1)  

där  c1  är deformationshastigheten vid tiden  1  minut. 

Detta innebär således  en  rät linje i  den  dubbellogaritmiska 

redovisningen.  

Den  andra delen av kompressionskurvan kan även  den  beskrivas 

med  en  rät linje  

log  C =  log  Cb  -  m' log tb  

där cb är deformationshastigheten i skärningspunkten, vid 

tidpunkten  tb  (brytpunkten) och  m'  är linjens lutning.  

Genom att summera sambanden  (7.1)  och  (7.2) samt  integrera 

detta för tiden  t  fås för  m'  =  1  

(7.2)  

c=cl + 2 l (VEb 1) + C ib  

t1-m'- tb 
(7.3) 

1-m1  

För  m'  =  1  förenklas uttrycket till  

c  = ci  + 2 Ci  (Æb-1) +  C  Cb  ln  E- 
b  

(7.4) 
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här är  c1 den  totala deformationen och 1 deformationshastig-

heten vid tiden  t  =  1 min.  Vidare är C  en konstant  som beror 

på skärningspunkten för  de  två räta linjerna. 

För  de  försöksserier som genomförts  har en variation  hos 

krypparametern  m'  noterats. Denna  variation  är emellertid 

inte större än att ett samband kan ställas upp mellan  m'  och 

temperaturen T(°C).  

m' = 1.03 - 0.007T 	 (7.5)  

Genom insättning av det härigenom korrigerade värdet på  m'  i 

ekvation  (7.3),  kan således  den  totala deformationen bestäm-

mas för aktuell krypspänning. Ekvationen ger emellertid 

allför stora deformationer efter relativt  kort  tid då tempe-

raturen ökas.  Rent  praktiskt är detta av  mindre  betydelse då 

sambanden med  god  noggrannhet gäller upp till totala deforma-

tioner av  35  -  40  %. Att sambanden inte gäller vid större 

deformationer beror på att kompressionssambandet inte är 

linjärt vid stora deformationer, utan materialet börjar 

uppvisa deformationshårdnande.  (En  korrektion för detta kan 

sannolikt införas med hjälp av  en  spänningsexponent på samma 

sätt som för ödometermodulen  M.)  

I figur  7.1 har  sambanden mellan tid, temperatur och  deforma-

tion  enligt ekvationerna  7.3  och  7.5  sammanställts.  Figuren  

visar deformationen för temperaturer mellan  0  och  50°C  för 

tider från  0.7  dygn upp till  200  år.  Figuren  visar även kryp-

sambandet vid krypning i olika temperaturer. Här framgår  t ex  

att vid  5°C  blir deformationen  5  % vid  70  dygn,  men  att samma  

deformation  uppkommer vid  21°C  och  en  veckas krypning eller 

vid  40°C  efter  mindre  än ett dygn.  
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Figur 7.1. Deformation  för sulfidlera bestämd ur ekvation  
(7.3),  med  m'  enligt ekvation  (7.5). 
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8 SLUTSATSER 

Sulfidjordar är mycket känsliga för förändringar av tempera-

turen. Redan vid  den  temperatur som råder i ett laboratorium 

är inverkan på försöksresultaten så stor att  en  korrektion av 

bestämda kompressionsegenskaper måste göras. Alternativt kan 

laboratoriebestämningarna genomföras i  en  temperatur som väl 

överensstämmer med  ins  itutemperaturen. 

För bestämning  av  förkonsolideringstrycket  kan  såväl CR5-  som  

standardödometerförsök användas.  Vid temperaturen +5°C ger  båda 

metoderna likvärdiga  resultat.  CRS-försöken  ger  dock ett något 

lägre  o.  I rumstemperatur och däröver  ger  emellertid  CRS-

försök ca  10-20  % lägre värden än standardödometerförsöken, 

Eriksson  (1985). 

De  sekundära deformationerna bör bestämmas genom separata 

krypförsök, där hela deformationsförloppet följs upp genom 

sambandet mellan tid och kryphastighet i logaritmiska skalor. 

Beräkning av  den  totala deformationen kan därefter ske enligt 

ekvation  7.3  eller  7.4.  

Alternativt kan  den  primära deformationen beräknas på tradio-

nellt sätt med hjälp av  de  av SGF rekommenderade metoderna, 

varefter  de  sekundär deformationerna kan uppskattas med hjälp 

av  de  i figur  7.1  visade sambanden.  
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HOGSKOLAN I LULEA  
AVD  FOR GEOTEKNIK  SUNDERBYN BH4  3.92 M 45  GR  

ODOMETER NR  5 
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BILAGA  5  :  1  

Provrämension HI8.4  mm C/48.0 mm  Dans1.34 	LuH 
Odomaterforsok.  Constant  rota  of strain.  Diagram B  
Provdimension Hv.18.4  mini (>46.0 min Dens-1.34 H 
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BILAGA  5  :  2  
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LuH Odometerforsok. Constant rate of strain. Diagram A 
Prove:Emulsion H*48.4 mm D46.0 mm Diens1.42  LuH Odometerforsok. Constant  rats  of strain.  Diagram B  
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Odometarforsok. Constant rats of strain. Diagram  E  
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BILAGA  5  :  5  

LuH 
Odometerforsok.  Constant  rate  of strain.  Diagram A  
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L  uH Odometerforsok.  Constant  rate  of strain.  Diagram C  
Provdimension  I-418.4 mm D..46.0 mm  Dens...1.45 	LuH 	 1-S  

Odometerforsolc.  Constant rote of strain.  Diagram E  
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BILAGA  5:6  

Odometerforsok. Constant rate of strain. Diagram A  
Provdimension  4.18.4 mm D.46.0 mm 0ana..1.34  

avd  PROVDAG  861022 DJUP/NIVA U 2.93 
for  SEKT/HAL 1 DEFKAST.PROC/H 1.0 
GEOTEKNIX PRE—BEN  LERIG  SULF1DJORD ODOMETER NR 1 

PROJECT GAMME_GARDEN 

SIGUAZ 	IA 	ISIGLA'L (MODULI-AL !A—VARDE I Fee- 	' 
(PA 	KPAI 	xpAi 	 <PA 	m/s  

LuH
Odometerforsok.  Constant  rate  of strain.  Diagram C  
Provdimension  1+.18.4 mm 0.46.0 mm Dens-1.34  

avd PROVDAG  861022  DJUP/NiVA  U 2.93 

for  SEKT/HAL  1  DEFHAST.PROC/H  1.0  

GEOTEIVIE PRELSEN LERIG SULFIDJORD  ODOMETER  NR  1 
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LuH Odometarforsole. Constant  rats  of strain.  Diagram B  
Provdimansion  H.18.4 mm 0.48.0 mm  Dens1.34  
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Odometer-remelt Constant rate of strain. Diagram  E  
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LuE  Odometerforsok. Constant  rate  of strain.  Diagram A  
Provdimension 	mm D.46.0 mm  0ens1.37  
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Odometerforzok. Constant rote of strain. Diagram  C  
Provdimension  1418.4 mm 0.46.0 mm Dens-i.37 
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BILAGA  5  :  7  

LuH Odometerforsok.  Constant  rate  of strain.  Diagram B  
Provdimension  14418.4 mm 13.46.0  nun  Dons«.1..37 

avd PROVDAG  861025 	DJUP/NIVA  U 6.92 
for  SECT/HAL  1 	 DEF14A5T.PR0C/11  1.0  
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LuH Odometerforsok. Constant  rate  of strain.  Diagram E  
Provdimension 	mm 	mm Dens-1.37  

avd  PROVDAG  861025  DJUP/NIVA  N 6.92  
for  SEKT/NAL  1  DEFNAST.PROC/H  1.0  
GEOTEEN PREL9EN  LERIG  SULF1DJORD ODOMETER NR  1  

PROJEXT  GAMMELGARDEN 30  GR  
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LuH
Odometerforsok. Constant rota of strain.  Diagram E  
Provdimansion  11m, 18.4 mm 0..46.0 mm Dens-1.35  

avd PROVDAG  861027 	DJUP/NIVA  el 10.91 

for  SEKT/HAL  1 	 DEFRAST.PROC/R  1.0  

GEOTEIMIE PRE-BEN  LERIG  SULFIDJORD ODOMETER NR  2 
PROJEKT GAMMELGARDEN 30  GR  
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BILAGA  5:8  

LuH
Odometerforsok.  Constant  rats  of strain.  Diagram A  
Provdimension 	mm 13.46.0 mm Dens-l.35  

avd PROVDAG  861027 	DJUP/NIVA  M 10.91 
for  SEKT/HAL  1 	 DEFHAST.PROC/H  1.0  
GEOTEIGIIE PRO-BEN  MIG  SULF1DJORD  ODOMETER  NR  2 

PROJEKT GAMMELGARDEN 30  GR  

SIGMAEFF KPA 

LuH 
Odomaterforsok.  Constant  rota  of strain.  Diagram B  
Provdimension  H..1&4 mm 0.46.0 mm Dans-1.35  
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LuH  
Odomatarforsok. Constant rate of strain. Diagram  C  
Provdimension  H.•18.4 mm 0.46.0 mm  Dans-1.35  
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BILAGA  5:9  

LuH
Odametsrforsok.  Constant  rats  of strain.  Diagram A  

Provdimension  1+.18.4 mm D46.0 mm  Dens1.42 

avd 	PROVDAG 	861029 	DJUP/NTVA  IL 	14.92 

for 	SIDCr/HAL  1 	 DEPHAST.PROC/H  1.0 

GEOTEKNIK  PRELEIEN LERIG SULF1DJORD  ODOMETER  NR  

PROJEKT 	GAMMELGARDEN 30  GR  
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LuH Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram  C  
Provdimsnsion 	mm 0h»48.0 mm  Dans-.1.42  
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for EEKT/HAL 1 	 DEFHAST.PROC/H 1.0 
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Odometsrforsok. Constant  rats  of strain.  Diagram  

Provdimension 	mm 0.46.0 ram Dens-1.42  
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Odometerroraok. Constant  rats  of strain.  Diagram E  
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LuH 
avd  
for  
GEOTEKNIK  

fkomaterforsok. Constant rate of strain. Diagram A  
Provdimension  H=18.4 mm D=46.0 mm Dens-1.45  
PROVDAG 	861102 	DJUP/NrVA M 

	
20.92 

SIXT/HAL 1 	 DEFHAST.PR0C/1-1 1.0 
PRE-8EN  LERIG  SULF1DJORD ODOMETER NR 
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PROJECT 	GANMELGARDEN 30  GR  

LuH Odomoterforsok. Constant rate of strain. Diagram  B  
Provdimonsion 11=18.4 mm D=46.0 mm Dens-1.45  

avd PROVDAG  861102 DJUP/NTVA Al 20.92 
for SEKT/HAL 1 DEPHAST.PROC/N 1.0 
GEOTKECNIX PRE-8 LERIG SULF1DJORD ODOMETER NR 1  

PROJEKT GAMMELGARDEN  30  GR  
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LuH Odonniterforeolc.  Constant  rate  of strain.  Diagram C  
Provdimension  H••18.4 mm 12.46.0 mm  Den:n.1.45 

avd PROVDAG  861102 	DJUP/NIVA  M 20.92 
for  SEKT/HAL  1 	 DEFNAST.PROC/H  1.0  
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LuH Odameterforsolc Constant rate of strain. Diagram  E 
Prodimension  H18.4 mm D.46.O mm D•ns1.45  

avd PROVDAG  861102 	DJUP/NIVA hi 20.92 

for SEKT/HAL 1 	 DEFHAST.PROC/H 1.0  
GEOTEKNIK  PRELBEN  LERIG  SULF1DJORD ODOMETER NR 1 
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BILAGA  5:11  

LuH
Odometerforsoit.  Constant  rate  of strain.  Diagram A  
Provdimension  H=18.4 mm D=46.0 mm  Dens=1.34 

avd 	PROVDAG  861104 	DJUP/NNA  M 	2.91 
for 	SEXT/HAL  1 	 DEFHAST.PROC/N  1.0 
GEOTEKNIK  PRELBEN LERIG SULPIDJORD  ODOMETER  NR 	2 

PROJEKT 	GAMMELGARDEN 45  GR  

LuH
Odometerforsok.  Constant  rats  of strain.  Diagram B  
Provdimension  H=18.4 mm 13=46.0 mm Dens-1.34  

avd PROVDAG  861104 	DJUP/NNA  M 2.91 
for  SEKT/HAL  1 	 DEFHAST.PROC/H  1.0 
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LuH
Odometerforsoic.  Constant  rats  of strain.  Diagram C  
Provdimension  H=18.4 mm 0=46.0 mm  Dens=1.34 

avd PROVDAG  861104 	DJUP/NIVA  M 2.91 
for  SEKT/HAL  1 	 DEFHAST.PROC/H  1.0 
GEOTEKNIK  PRELBEN 

PROJIXT  
LERIG SULFIDJORD  ODOMETER  NR  
GAMMELGARDEN 45  GR  
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LuH
Odomsterforsok. Constant  rate  of strain.  Diagram E  
Provdimansion  H=18.4 mm 0=46.0 mm Dens-1.34  

avd PROVDAG  861104  DJUP/NNA  M 2.91 
for  SEKT/HAL  1  DEFNAST.PROC/H  1.0 
GEOTEKNIK  PRELBEN  LERIG  SULFIDJORD ODOMETER NR  2 

PROJEKT GAMMELGARDEN 45  GR  
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Provdimension  H.18.4 mm  
PROVOAG 	861113  
SEKT/NAL 
PRELBEN 
PROJEKT GAMME-GARDEN  45  GR  
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_ cr.  

Odometsrforsok. Constant rats of strain. Diagram  C  
046.0 mm Dens-1.35 

DJUP/NIVÅ M 	7.03 
DEFHAST.PROC/H 1.0 

LE  SU 	 ODOMETER NR 	1 

BILAGA  5  :  12  

LuH 
avd  
for  
GEOTISNIK 

LuH 
avd  
for  
GEOTEKNIK  

Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram A  
Provdimension  1.•18.4 mm 	mm Dens1.3.5  
PROVDAG 	861113 	DJUP/NIVA M 	7.03 

DEFHAST.PROC/H 1.0 

	

ODOMETER NR 	1  

Oclometerforsok. Constant rots of strain. Diagram  B  
Provcilmension 1.I18.4 ram D.»41.6.0 mm Dens-1.35  
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BILAGA  5  :  13  

LuH  
avd  
for  
GEOTEE  

Odometerforsok. Constant rots of strain.  Diagram A  
Provdimension  H=18.4 mm 13=46.0 mm  Dans-I  ..35  
PROVDAG 	861114 	DJUP/N1VA  f4 	10.e3  
SEKT/HAL 	 DEFHAST.PROC/H  1.0  
PRELEIEN  LE SU 	 ODOMETER NR 	2 
PROJEKT  GAMME_GARDEN  45  GR  
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cr° 

60 120 160 200 240 ao 

I 

LuH
Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram El 
Provdimansion H=18.4 mm 13=46.0 mm Dans=135  

avd PROVDAG  861114 	DJUP/NIVA AI 10.85 
for SEICT/HAL DEFHAST.PROC/H 1.0 
GEOTEKNIS PRELEIEN 

PROJECT  
LE  SU 	 ODOMETER NR 
GAMMELGARDEN  45  GR  

SIGMAEFF KPA 

2 

80 120 160 200 240 280 
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SIGNAAe I NA 	SIGMA% ilODULTAL IA-VARDE  

KPA 	KPA I 	KPA 	 KPA r 	M/5 r 

Pe4NI  

1_, uH Odornsterforsok. Constant rats of strain. Diagram  C  
Provalmansion H=18.4 mm 13=46.0 mm Dene=1.33  
PROVDAG  861114 	OJUR/NIVAM  10.85  

DEFHAST.PROC/H  1.0 
LE SU 	 ODOMETER NR 	2 

PROJEKT 	GAMMET-GARDEN 45  GR  
siGNIALev KPA 

20 40 80 160 .320 640 1280 

tr) 

-10'  

- e 

- LJ  

LuH
Odometerforsok.  Constant  rate  of-straia-pittgram  E  
Provdimension  11=18.4 mm 0=46.0 mm  Dens=1.35 

avd PROVDAG  861114 	DJUP/NNA  10.65 

for  SEKT/HAL DEFHAST.PROC/H  1.0 

GEOTEKNIK  PRELBEN  LE SU 	 ODOMETER  NR 2 
PROJEXT GAMME-GARDEN  45  GR  
50 	 100 	 150 	 200  

I 	I 	I 	 IIII  

5  

— 10 

4. 15 

t 

avd  
for 	SEKT/HAL 
GEOTEICNIK PRELEIEN  
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10 20 40 80 160 320 640 1280 
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rA A—VAR0E PER/d  
KPA  

saiwc 
KPA KPA KPA 

M. 114001.11.11. 

BILAGA  5:14  

LU Odornoterforsok. Constant  rate  of strain.  Diagram A  tx  
Provdimension  1.418.4 mm 	mm Dens-1.42  

avd 	PROVDAG  861117 	DJUP/NNA II 	14.9 
for 	SEKT/MAL 	 DEFMAST.PROC/H  1.0  
GEOTEENIK PRELBEN  LE SU 	 ODOMETER NR 	1 

PROJEKT GAMMELGARDEN 45  OR  

SI GMAUF KPA 

1 

I 

401- 	

LuH Odometerforsok. Constant rote of strain. Diagram  C  
Provelimension H-111.4 mm 0.48.0 mm Duns-1.42  

avd PROVDAG  861117 	DJUP/NNA U 14.9 
for SEKT/MAL ouffl.s.r.pRoc/K 1.0  
GEOTEKNIK  PRELBEN 

PROJECT  
LE  SU 	 ODOMETER NR 
GAMMELGARDEN  43  GR  

SIGMAERF KPA 

1 

Odometerforsok. Constant rate of strain. Diagram  B  
Provdlmension H18.4 mm 13.46.0 mm Denit1.42 

861117 	DJUP/NIVA hi 	14.9 
DEFFL4ST.PR0C/H 1.0 

LE  SU 	ODOMETER NR 	1  
GAMMELGARDEN  45  GR  

SIGMAEFF KPA 
40  80 120  180 200 240 280  4000 	IIIIIIIIIIII 	I 	I 	40 

3800

i 
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400+ 

OI  

Odometerforsok. Constant rate of strain. Diagram  E  
Provdimension  H18.4 mm 	mm Dentr.1.42  

861117 	DJUP/NIVA M 
	

14.9  
DERHAST.PROC/H 1.0 

LE  SU 	ODOMETER NR 	1 
GAMME_GAROEN 45  GR  

100 	 150 	200  
i 	i 	 i  

LuH  
avd 	PROVDAG  
for 	SEKT/HAL 
GEOTEENIK PRELBEN  

PROJECT  
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avd  
tor  
GEOTEKNIK 

PROVDAG 
SEKT/HAL 
PRELBEN 
PROJEKT  
50  

I 	I 	;  



Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram A  
Provdimension  44-18.4 mm 11.46.0 mm Dena1.34  
PROVDAG  881125 	DJUP/NIVA  LI 	3.04 
SEKT/HAL 1 	 DEFRART.pRoC/H 1.0  
PREI-13E1 LE  SU 	ODOMETER NR 	1  
PROJEKT GAMMELGARDEN  80  GR  

SIGMAEFF KPA 
I 	I 	I 	I 	I 	14 	I 	I 	I 	1: 

40 80 120 180 ZOO 240 280 

=  

BILAGA  5:15  

LuH 
5,4 
for 
=TEEMS 

0,L 

LuH 
Odometerfersok. Constant rate of strain. Diagram 8  
Provdimension  1.418.4 mm 0-48.0 mm Den,-1..34  

avd 	PROW= 
far 	SEKT/HAL 
GEOTERNIK PREL89( 

PROJEKT  

40 	80 

381123 	 DrUP/NNA 1.1 	3.04 
1 	 DEFHAST.PROC/H 	1.0 
LE  SU 	ODOMETER NR 	1  
GAMmELGARDEN 60  GR  

SIGMAEFF KPA 
120 	160 	200 	240 	280 

40001
.
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T 	H Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram  C  
Provdimension  1.418.4 mm 0.46.0 mm Dens-1.34  

avd  PRovIDAG 1381125 	 DJUP/HIVA Id 3.04 
for S9(1/HAL 1 	 DEPHAST.PROC/H 1.0  
GEOTEKNIK  PRELEIEN 

PROJEKT 
LE  SU 	ODOMETER NR 
GAMMELGARDEN  60  GR  

SIGMAEvF KPA 

1  

10 20 40 80 160 320 640 1280 
0 	 4 	 110' 
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• — o— 
< --m15+ cr 
• ± 1- 

20+ 
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25+ 

30
+  

Odometerforsok. Constant  rats  of strain.  Diagram E  
LU 	Provdimension 	mm 0-46.0 mm  Dions1.34  
avd PROVDAG  881125 	DJUP/NIVA  U 3.04 
for  SEKT/HAL  1 	 DEFHASr.PROC/H  1.0  
GEOTEENIK PRID—HEN  LE SU 	ODOMETER NR I  

PROJEKT GAMMELGARDEN 60  GR  
50 	 100 	 150 	 200  

; i 	I 	i:: 	If! 

+ 10 

+▪  15 

+▪  20 



H Odometerforsok. Constant  rate  of strain.  Diagram A  
Provdimension 	mm 0.48.0 mm  Diensv.1.35  

- 
	H Odometerforsok. Constant rote of strain.  Diagram B  

Provdimension  11-18.4 mm 0.48.0 mm  Densv.1.3.5  

5 .1- 

10- _ 
z - 

20- 

25+ 

.J- 

10' 30 	 

1_ -10 

BILAGA  5:16  

avd PROVDAG  861127 	DJUP/NNA II  7.14 
for  SEKT/HAL  1 	 OEFHAST.PROC/H  1.0 
GEOTEKNIK  PRELBEN  

PROJEKT 
LE SU 	 ODOMETER NR  
GAMMELGARDEN 60  GR  

SIGMAEFF KPA  

2 
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uH 
Odometerforsok. Constant rate of strain. Diagram 	E  
Provdimension 	mm Divi46.0 mm Dens., 1.35 

avd  PROVOAG 861127 	 DJUP/N11/AM 7.14 

for  SEKT/HAL I 	 DEFHAST.PROC/H 1.0 

GEOTEG PRE_BEN LE  SU 	 ODOMETER NR 2  

PROJEKT GAMMELGARDEN  60  GR  

50 	 100 	 150 	 200 

'' 

+ 15  

+ 20 

2 
x 

5 

avd  PROVDAG  861127  DJUP/NIVA  M 7.14  

for  SEKT/HAL 1 DEFHAST.PROC/H 1.0 

GEOTEKNIK PRELBEN LE  SU  ODOMETER NR 2  
PROJEKT  GAMMELGARDEN  60  GR  

SIGMAEFF KPA  

44 	111111111141111 -1e 

L 	KPA 	KPA KPA 

SIGURD  A.-VARDE MODULTAL  

KPA 

PER91  

Al/S I 

LuH Odometerforsok. Constant  rate  of strain.  Diagram C  
Provdimension  11v.18.4 mm 1:4•46.0 mm Deris-1.35  

avd PROVDAG  861127 	DJUP/NIVA  AI 7.14 
for  SEKT/HAL  1 	 DEFHAST.PROC/H  1.0 
GEOTEKNIK  PRE-.9EN  

PROJEKT  
LE SU 	 ODOMETER NR  
GAMME-GARDEN  60  GR  

SIGMAEFF KPA  

2 

10 20 40 80 160 320 640 1280 
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11.07 
1.0 
1  

DJUP/N1VA 14 
DEFHAST.PROC/H 
ODOMETER NR  

510YAM ›i_ fA 001.11.TAL 

KPA 	KPA1 	KPA 

PIERIA 1 

KPA 	pa is  

Odometsrforsok. Constant rats of strain. Diagram A 
Provdimansion 	mm 	mm Dens-1.39  

GAMMELGARDEN 60  GR  

S1GMAEFF KPA 

80 100 120 140 
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PROJEXT  
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BILAGA  5  :  17  

LuH Odometerforsok. Constant rate of strain. Diagram  C  
Provdimension 	mm 046.0 mm Dens-1.39 

end 	PROVDAG 	861128 	0JUP/NIVA 14 	11.07 
for 	SEKT/HAL I 	 oEFFestpRoc/H 1.0  
GEOTEKNIK  PRELBEN LE  SU 	ODOMETER NR 	1  

PROJEKT 	GAMMELGARDEN  60  GR  
=MAE:7 KPA 

10 20 40 80 160 320 640 1280 0 	 .10- 

10- 
Z — 
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5- 
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30— 	1  

Odometer/crack. Constant  rats  of strain.  Diagram B  
Provdimension  1118.4 mm 	mm  Dens1.39  

avd 	PROVDAG 	861128 	DJUP/N1VA II 	11.07 
for 	smayrei. I 	 DEF>esr.pRoc/H  1.0 
GEOTEKNIK  PRELBEN  LE SU 	ODOMETER NR  

PROJEKT 	GAMMELGARDEN 60  GR  
S1GMAEFF KPA  

20 40 60 80 190 120 140 
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1800- 
35 

1600- 

1400- 

1200- 

1000- 

800- 

600- 

400 

200+ 	 5  

0tIllf- 411111illil 	0 

Odornsterforsok. Constant rots of strain. Diagram  E  
Provdim•nsion 14..18.4 mm 13..48.0 mm Dsns.1.39  

avd 	PROVDAG  861128 	0JUP/NPIA M 	11.07 
for 	SEKT/HAL 1 	 0EL-HAST.PR0C/11 1.0  
GEOTEKNIK  PRELBEN LE  SU 	ODOMETER NR 	1  

PROJEKT GAMMELGARDEN  60  GR  
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syd  PROVDAG  881201 DJUP/NIVA Li 13.10 

for SEKT/HAL 1 DEFHAST.PROC/H 1.0  

GEOTEKNIK  PREL8E4 LE  SU  ODOMETER NR 1  

PROJEKT  GAMMELGARDE4 60  GR  

SIGMAEFF KPA  

CV 

80 120 180 200 240 280 

30+ 

40 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I-1 	I 	I 	f 	I 

avd PROVDAG  861201 	 DJUP/NIVA AI 15.10 
for SEXT/HAL 1 	 DEFHAST.PROC/H 1.0  

GEOTEKNIK  PRELSEN 

PROJEKT 

LE  SU 	 ODOMETER NR 

GAMMELGARDEN  60  GR  

SIGMAEFF KPA 

I  
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BILAGA  5  :  18  

—JU  - 	H 	
Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram A  

Provdimension  H113.4 mm 13.46.0 mm Den1.44  LuH Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram 8  

Provdimension  H..18.4 mm D..48.0 mm D•nr..1.44  

LuH
Odometerforsok. Constant  rats  of strain.  Diagram C  

Provdimension 	mm 13.48.0 mm Den.-1.44  

svd 	PROVDAG 	861201 	 DJUP/NIVA  U 	15.10 

for 	SEXT/HAL  1 	 DERHAST.PROC/H  1.0  

GEOTEKNIX PRELBEN  LE SU 	 ODOMETER NR 	1 

PROJEKT GAMMELGARDEN 60  GR  
SIGMAEFF KPA  

10 20 40 80 160 320 640 1280 
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......0 - 	H 	
Odometerforsok. Constant rate  af  strain. Diagram  E  
Provdimension  H..18.4 aim D.48.0 mm Dens-1.44  

avd  PROM:1AG 881201 	 OJUP/NIVA  ed  15.10 

for SEKT/HAL 1 	 DEFHAST.PROC/H 1.0 

GEOTEXNIK PREL8EN LE  SU 	 ODOMETER NR 1  

PROJEKT  GAMMELGARIDEN 60  GR  
50 	 100 	 150 	 200 

IM4 	I!1- 111- 11- 11i111 



21.08 
1.0 
1 

avd 	PROVOAG 	861202 	DJUP/1I1VA  1,1 
far 	SEKT/HAL  1 	 DEFHAS1.PR0C/14  
GEOTEKNIK  PRELBEN  LE SU 	 ODOMETER NR  

PROJEKT 	GAMMELGARDEN 60  GR  

S1GMAEFF KPA  
40 80 120 160 200 240 280 

4000 	1111111111-11111 	40 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

A-VARIZ 310IPL 

1CP4 

MODULTAL POW  
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_lichee 1 

Odorneterforsok. Constant rats of strain. Diagram  E  
Provdimension  14-18.4 mm D46.0 min Daram1.47 

21.08 
1.0 
1 

1561202 	0JUP/N1VA 
1 	 DEFHAST.PROC/H 
LE  SU 	 ODOMETER NR  
GAMMELGARDEN  60  GR  

100 	 130 	 ZOO 
111-11111-11111-1-- 

BILAGA  5  :  19  

Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram A 
Prove:Unmade', 14-18.4 mm 1)=46.0 mm Dens1.47  
PROVDAG 	861202 	DJUP,4I1VA 44 	21.08 
SEKT/HAL 1 	 DIE,14AST.PR0C/11 1.0 
PRELBEN LE  SU 	 ODOMETER NR 	1  
PROJEKT  GA/AIM-GARDEN 60  GR  

T a .,W Odometerforsok. Constant rats of strain. Diagram  B  
Provdimension  H4.18.4 mm 1:W443.0 mm  Dans-1.47  H LIU 

svd  
for  
GEOTIIKNIK  

LuH Provemension 1.418.4 rim 0.46.0 mm 01115-1.47
Odometerformak. Constant rote of strain. Diagram  C  

avd 	PROVOAG 	861202 	DJUP/N1VA 44 	21.08 
for 	SEXT/HAL 1 	 DEFHAST.PROC/14 1.0  
GEOTEKNIK  PRELBEN LE  SU 	 ODOMETER NR 	1 

PROJECT 	GAMMELGARDEN  60  GR  
S1GMAEFF KPA 

10 20 40 80 160 320 640 1280 
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