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FöRORD  

Det arbete som presenteras i denna  rapport har  utförts 

vid Avdelningen för Konstruktionsteknik vid Tekniska 

Högskolan i Luleå,  under  perioden  1981  -  1984.  

Arbetet omfattar såväl teoretiska  studier  som fältförsök 

i full skala. Ekonomiskt stöd till projektet  har  erhållits 

från Statens råd för Byggnadsforskning (projektnummer  

790156-6, 790163-0).  

Följande personer inom Avdelningen för Konstruktionsteknik  

har  medverkat i projektet:  professor  Krister Cederwall,  

professor Lennart  Elfgren,  1:e  forskningsingenjör  Thomas  

Olofsson, laboratorieingenjörerna  Lars  Åström, Ingvar  Holm  

och Håkan Johansson.  

Under  korta intensiva perioder  har  även  Leif Bark,  Håkan E 

Johansson och  Tommy  Gille deltagit.  Till  ovan nämnda  samt  

till hela Avdelningen för Konstruktionsteknik framför  jag  

ett varmt  tack.  

Jag  vill också tacka Sinikka Häggroth och  Barbara Karl  för 

utskrift och  Claes  Ström för figurritning. 

Luleå i november 1984 

Lennart Fransson  

Rapporten  presenterades som  en  licentiatuppsats vid ett 

seminarium  den 19  december  1984.  I denna andra tryckning  

har  några smärre rättelser gjorts. 

Luleå i  mars  1985  
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SAMMANFATTNING 

I rapporten presenteras teoretiska beräkningsmetoder och ex-

perimentella  studier  av ett istäckes bärförmåga. 

Isens mekaniska egenskaper, anisotropi, elasticitet, brott-

seghet,  dislokationer m m,  beskrivs för några istyper i kap  

2.  Fyra väsentligt olika beräkningsmodeller och tidigare 

gjorda fältstudier granskas kritiskt i kapitel  3.  Beräkning-

ar av bärighet och nedböjningar jämförs med experimentella 

resultat. 

Det tjocka anisotropa istäcket uppvisar lokalt stora skjuv-

deformationer och icke linjär krypning.  En  ny  semi-empirisk 

modell för att beräkna nedböjningar med hänsyn till dessa 

effekter presenteras i kapitel  4.  Ett brottkriterium baserat 

på töjningsenergi eller  lokal  genomstansning föreslås. 

Teoretiska brottlaster för några vanliga istyper och is-

tjocklekar  har  beräknats och diskuteras. 

I kapitel  5  beskrivs fältförsök  1982  och  1983  i Bottenviken 

utanför Luleå. Isen bestod till största delen av kärnis  (S2)  

med låg salthalt och  en  tjocklek  0,4  -  0,8 m. En  rörformad 

vattentank användes som mothåll då isen belastades med 

hydrauliska domkrafter.  Lasten  var jämnt fördelad över  en  

eller två runda plattor med diametern  500 mm.  Istäcket be-

lastades vid sammanlagt  5  olika platser. Isen på två av 

dessa platser var förstärkt med armering. Isens bärförmåga 

och deformationer för armerad och inte armerad  is  jämförs 

och diskuteras. 

Mätresultat från fältförsöken redovisas i bilaga  1  -  5.  
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SUMMARY 

This work presents theoretical and field investigations of 

the bearing capacity of floating ice covers subjected to 

concentrated loads. 

The mechanical properties of some ice types are described in 
terms of anisotropy, elasticity, fracture thoughness and dis-

locations. A review of four essentially different models for 

calculations of the bearing capacity and plate deformations 

is presented and the models are compared with results from 

full scale tests. 

Thick plates with vertical anisotropy have shown large local 

shear deformations and nonlinear creep. An empirical model 

is presented for the prediction of deflections based on curve 

fitting where these facts are taken into account. A modified 

strain-energy criterion or a local punching is assumed to 

govern the failure. The failure load as a function of ice 

thickness and loading rate is plotted for a certain ice type. 

Field tests were performed in the Gulf of Bothnia on columnar 

sea-ice with low salinity and a thickness of 0,4 - 0,8 m. A 

tubular steel tank was used as a support when the ice was 

loaded. The load was applied to the ice with hydraulic cylin-

ders on one or two plates with a diameter of 500 mm. The ice 

cover was tested at five locations and the ice of two locations 

was reinforced. The bearing capacity of reinforced ice covers 

is compared with natural ice and the effect of reinforcements 

such as wooden bars is discussed. 

Data from most of the field investigations is included in the 

appendices 1 - 5. 
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"Is  som varken bär 

eller brister" 

1.1  

INLEDNING 

Bakgrund  

Att färdas över frusna vattendrag är för många  en  oemot-

ståndlig lockelse. Från historien kan vi hämta  en  rad 

exempel på detta:  Karl  X Gustays tåg över Lilla och Stora 

Bält,  transporter  vid försvaret av  Leningrad under  andra 

världskriget,  Trans-Sibiriska järnvägen på Bajkalsjöns  is,  

Vegaexpeditionen osv. Gemensamt för dessa händelser är att 

iskunskaperna grundlade framgångarna. 

I  Sverige  finns mycket kunnande om  is  och isens bärförmåga. 

Tidigt förstod  man  att isa vintervägar och virkesavläggen så 

att  man  fick  en  betydligt tjockare  is  än vanligt  [1].  Genom 

att dessutom isolera isen med sågspån kunde vägförbindel-

serna i Norrland upprätthållas långt  in  på våren vid  de  på 

40-talet så vanliga färjeställena  [54].  I takt med att 

tyngre hjul- och bandfordon  har  utvecklats  har  risken för 

genomlastning ökat. För många är trafikering av  is  med tungt 

fordon  en  engångsföreteelse varför kunskaper saknas. Det  

skulle  därför vara värdefullt om någon typ av anvisning 

kunde utarbetas för sådana tillfällen. 

Utan tvekan finns det även högteknologiska tillämpningar av 

iskunskaper och av vetande om isens bärförmåga. I första  

hand  kanske  man  tänker på brobyggen och kraftverksbyggen i 

Norr- och Västerbotten.  Is-vetenskapliga insatser av bl.a 

Bertil Löfquist  [62], Malin  Sundberg-Falkenmark  [51], Lars  

Bergdahl  [63]  och  Lennart  Billfalk  [64] har  bidragit till 

att byggandet lättare kan bedrivas i kallt klimat. 

Prospektering kan med fördel utföras från  fast is.  I  Sverige 

har  det gällt borrningar efter  mineraler.  I Alaska,  Beau-

forthaven,  Svalbard  och Norra Ishavet handlar det om stor-

skalig olje- och  gasprospektering.  Stora borriggar som väger 

närmare  2000 ton  kan placeras på ett förstärkt  fast  istäcke  

[49].1  några  fall  har  konstgjorda isöar byggts upp för att 

motstå  de  ohyggliga krafterna från packisen. 
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För att överbrygga sprickor i isen och för att om möjligt 

öka säkerheten vid arbete på  is har  armering av  is  före-

kommit. I analogi med armerad betong erhålls därvid betyd-

ligt förhöjd brottseghet och brottlast. Vid avd för kon-

struktionsteknik vid Tekniska Högskolan i Luleå gjordes 

försök härmed  1979 under  ledning av Krister Cederwall  [5].  

Med försöksresultaten som grund utnyttjades  sedan  armering 

av  is  som lösning på några svåra isbärighetsproblem. Vid  

nedmonteringen  av  en  gammal bro över Juktån  1980  dimensio-

nerade sålunda Cederwall  en  isplattform med armering i isens 

över- och underkant. På så vis skapades ett underlag på 

vilket bron kunde sprängas ned. Bron kunde efter spräng-

ningen tas om  hand  med lastmaskiner på  den  intakta isen. Vid 

byggandet av  en  vägbro över Torne älv i Kuoksu  1982  använ-

des armering med trävirke och med stålwire runt uppsågade 

vakar i isen. Isen belastades med lasttruckar och  en  gräv-

maskin med gripskopa,  50 ton,  nära  den  fria iskanten. 

Fältförsök i stor skala inleddes  1981  vid avd för konstruk-

tionsteknik. Målsättningen var att bättre kunna beräkna 

isens bärförmåga och att kunna jämföra armerad  is  med vanlig  

is.  Inledningsvis prövades olika armeringstyper lämpliga för  

is.  Olika provytor med armerad och inte armerad  is  på ett 

fjädrande underlag av markisolering belastades med hjulfor-

don  [68]. 7982  startades belastningsförsök på flytande is-

täcke vid Lövskär utanför Luleå. Erfarenheter från tidigare 

fältförsök  [51)  och kontakter med  Nils  Mellander på För-

svarets Forskningsanstalt  har  bidragit till att försöken 

kunnat genomföras med framgång. Samarbete med andra forskare 

med  is  som specialitet vid Högskolan i Luleå, Såndqvist  

[65] m  fl  har  också varit mycket värdefullt.  Resultat  från 

fältförsöken  1982 har  tidigare publicerats, Fransson  [12].  

Parallellt  har  flera andra projekt med anknytning till  is  

och isproblem bedrivits inom avdelningen  [66  -  741.  
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1.2 	Syfte  

Spänningar och deformationer i ett istäcke kan analyseras 

med olika  grad  av förenklingar.  En rent  elastisk analys av,  

en  tunn platta är inte tillräcklig för att förutsäga brott-

lasten.  Däremot ger  en  elastisk lösning riktiga nedböjnings-

profiler vid små deformationer. Med uppdelning av lastför-

loppet i tidsteg kan hänsyn tas till tidsberoende material-

egenskaper som hos  is  är mycket påtagliga. I denna studie  

har  elastiska lösningar av plattekvationen och  semi-empi-

riska  modeller  använts för beräkning och analys av ett is-

täckes bärförmåga.  Armeringens  inverkan beräknas med an-

tagande om krökning och tryckspänningar i isen. 
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2 	STRUKTUR OCH EGENSKAPER HOS  IS 

2.1 	Allmänt  

Is  som utsätts för  en  yttre påkänning kan uppträda såväl 

sprött som plastiskt beroende på spänningsändringens has-

tighet, kristallriktning (i förhållande till spänningsrikt-

ning), temperaturm  m.  Populärt  kanen  iskristalls egenskaper 

liknas vid  en  stapel tunna lameller med dåligt torkat klis-

ter mellan varje lamell.  

De  plastiska deformationerna hos  en  monokristall antas ske 

huvudsakligen längs bestämda  plan,  basplanen, vinkelräta 

mot c-axeln. Avstånden mellan dessa svaghetsplan bestäms av 

vattenmolekylens storlek och atomgittrets geometri. Genom 

mätningar med röntgendiffraktion  [39]  för  is  vid  0°C har 

de  aystånd som  visas  i fig.  2.1  kunnat uppmätas.  

 

2.76Å1  Basal plane 

737.4 

Basal Eire 

 

C -axis  

  

   

Fig.  2.1  Isens molekylära uppbyggnad. Riktningen vinkelrät 
mot basplanen benämns c-axeln. Stora cirklar ayser 
syreatomer och små cirklar vätebindningar. (Bergdahl  [31). 

De  mekaniska egenskaperna  hos  polykristallin  is kan  till  stor 

del  härledas  ur  sambanden för monokristaller  om  kristallernas 

riktningar och  geometri  är kända.  Vid temperaturer  nära smält-

punkten uppstår  komplikationer då  bindningarna mellan kristal-

lerna försvagas. 

Föroreningar som  salt,  vätska och  gas,  påverkar naturligtvis  

en  ismassas egenskaper beroende på volymandel. Ibland används 

mycket enkla antaganden beträffande inneslutningarnas geometri 
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för att beräkna aggregatens mekaniska egenskaper. Porositeten  

eller  saltlakens volymsandelar  har  visat  sig  vara linjärt re-

laterade till  den  dynamiska E-modulen t.ex för  arktisk  hays-

is [36]. Som  uppslagsbok beträffande  isens struktur  och egen-

skaper rekommenderas  Hobbs  [75]  och  Michel [41]. 

2.2 	Klassificering av is  

Is  uppträder i naturen i flera olika  former.  För att det skall 

vara meningsfullt att tala om isens mekaniska egenskaper måste  

de  olika istyperna klassificeras.  En  grov indelning kan göras 

i följande grupper:  

1. Sjöis  

2. Havsis  

3. Glaciär  

4. Tjäle 

I denna  rapport  kommer  jag  i huvudsak att behandla sjöis och 

havsis med mycket låg salthalt.  System  för klassificering av 

sjö- och älvis  har  utarbetats av  Michel  och Ramseier  [40]  och 

av Cherepanov  [6].  Båda metoderna lämpar sig väl vid  studier  

av mekaniska egenskaper eftersom  man  främst tar hänsyn till 

uppkomstsätt, kristallstruktur och kristallriktningar. Nedan 

följer  en  kortfattad beskrivning av hur  en  sådan beskrivning 

av istyper kan göras. 

Islager 

Ett  fast  istäcke kan uppdelas i tre grundläggande  lager; 

a)  Primär  is  (P)  

Den  första istyp som bildas på  en  vattenmassa kallas primär  

is.  På  en  lugn vattenyta som är underkyld tillväxer isen 



horisontellt till  en  endast  0,1 mm  tjock ishinna. Isen kan 

också innehålla snöpartiklar och i  turbulent  vatten även 

kravis, dvs små rundade isnålar. 

b) Sekundär  is (S)  

Sekundärisen tillväxer parallellt med värmeflödet vilket i 

regel innebär vinkelrätt mot primärisen.  Den  består ofta 

av kolumnär  is,  det vi brukar kalla kärnis. Utseendet av se-

kundärisen styrs från början av primärisen. 

c) överlagrad  is (T)  

överlagrad  is  eller tertiär  is  bildas på primärisens överyta. 

Snö på isen leder i regel till uppkomst av stöpis då vatten 

blandar sig med snön och fryser. 

Kristallunbmnad  

Isens kristallstruktur kan studeras genom att genomlysa  en  

tunn skiva med polariserat ljus. Då framträder kristallernas 

begränsningslinjer och kristallriktningarna kan bestämmas. 

Kristallens  diameter,  kornstorleken kan indelas i  5  grupper; 

små 	 <  1 mm 

medium 	 1  -  5 mm  

stora 	 5  -  20 mm  

mycket stora 	>  20 mm  

gigantiska 	dimensioner i  meter  

Kristallorientering brukar redovisas genom markering av 

c-axelns  position  på ett  plan  parallellt med istäcket. Med 

c-axeln menas  den  kristallografiska huvudaxeln. I  en  is-

kristall sammanfaller  den  kristallografiska huvudaxeln med  

den  riktning i vilken polariserat ljus helt utsläcks.  Michel 

[41]  exemplifierar  den  ovan beskrivna klassificeringsmetoden 
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med följande istyper:  

P1 	lugn yta, liten temperaturgradient  

P2 	lugn yta, stor temperaturgradient  

P3 	omrörd yta, initierad av kravis  

P4 	omrörd yta, initierad av snö  

Si 	kolumnär  is, vertikal  c-axel  

S2 	kolumnär  is,  horisontell c-axel  

S3 	kolumnär  is,  riktat horisontell c-axel  

S4 	kravis  

S5 	dränerad kravis (typ nedisning)  

Ti 	stöpis  

T2 	dränerad stöpis  

T3 	överlagrad kolumnär  is  

R 	sammansatt  is  av olika typer 

Föroreningar  

Luft  och saltlake är dominerade föroreningar i  is.  Organiskt 

material som sjögräs kan också påverka  de  mekaniska egenskap-

erna om  de  uppträder i större mängder.  

Gas  från biologiska processer som stiger upp i vattnet och 

stannar  under  isytan innesluts vid ytterligare istillväxt. 

Vid perioder med  konstant  istjocklek kan stora gasmängder 

hinna bildas. Detta kan senare tydligt observeras som ett 

tunnt vitt bubbelband i isen. Densiteten för ren  is  mätt på  

en  singel-kristall anges av Ginnings och Corrucini  [18]  till  

916,7 kg /m3  vid  0°C. 

2.3 	Elastiska egenskaper  

För mycket snabba belastningshastigheter antas deformationen 
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av  en  monokristall vara proportionell mot  lasten.  För ett iso-

tropt material kan detta elastiska samband mellan töjning och 

spänning beskrivas med två parametrar, E och  v.  För ett aniso-

tropt material erhålls töjningen  

. 	(2.1)  

där  S.  . är vekheten i  en  viss riktning. Iskristallen med  sin  
ij 

hexagonala uppbyggnad  har 6  oberoende vekheter;  S11' 
S12' S13' 

S33, S44  och  S66. Indices  i och j relateras till kristallens 

c-axel,  se  fig.  2.2.  

 

S66 

 

  

  

  

   

Fig.  2.2 Figuren  visar hur vekheten  S .  är riktad i förhållande 
till spänning och c-axel. 
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Från ultrasoniska bestämningar  

en  monokristall härledas:  

[7] 	kan följande vekheter för  

S11 	= 	
1,040(1 + 	1,070 10

-3 
0 + 	1,87 10

-6 02)10-10 m2/N 

S12 	= 	
-0,442(1 + 	0,463 10

-3 	
0 2,06 10

-6 02)10
-10 	m2/N 

S13 	= 	-0,189(1 + 	1,209 10
-3 	0 + 	6,15 10

-6 02)10-10 m2/N 

S33 	= 	0,848(1 + 	1,405 10-3 	0 + 	4,66 10
-6 02)10-10 m2/N 

544 = 	
3,342(1 + 	1,505 10-3 	0 + 	4,04 10

-6 
0
2)10-10 m2/N 

S66 = 	
2,964(1 + 0,890 10

-3 	
0 + 	0,70 10

-6 
0
2)10-10 m2/N  

där  8  är iskristallens temperatur i °C. Temperaturberoendet 

kan ofta försummas vid vanliga temperaturvariationer  (_300_  00).  

För belastningsvinkeln  a  kan vekheten tecknas  [41] 

S 	= S33 
cos4a + S11 sin

4  a + 

+ 	(S
44 

+ 2 S13)sin
2  a cos2a  

där  S  - vekhet  

a  - vinkeln mellan lastviktningen och c-axeln. 

. 	(2.2)  

Vekheten för  polykristallin  is kan  antas motsvara medelvärdet  

av  vekheterna för  de  olika kristallerna. E-modulen för  is med  

slumpmässigt riktad  c-axel,  t ex  stöpis, blir  då  

E
T1 = 1/ST1 

n/2 
S 	2 	Set 
Ti Tr 0  

. 	(2.3)  

sina  da 	 . 	(2.4)  

Resultatet av beräkningar  [41]  med ovan redovisade värden för  

en  monokristall framgår av tabell  1.1.  



- 15 -  

Tabell 	1.1 

Is-typer E 	(GPa) 

S2  horisontellt  9,27(1  - 	1,36  •  10
-3 

0)  

vertikalt  9,62(1  - 	1,07  .  10
-3 

0) 

-3 
Si  horisontellt  9,62(1  - 	1,07  •  10 0)  

vertikalt  11,79(1  - 	1,40  •  10
-3 

0) 

T1-S4  alla riktningar  8,93(1 - 	1,28 • 10
-3 0)  

Med ett  rent  sprödbrott i  en  monokristall ayses ett tillstånd 

då  den  elastiska energin i ett visst område frigörs och ini-

tierar och bildar  en  genomgående spricka. Energin i deforma- 

tionsriktningen är proportionell mot E2/S— vars värde  har 13 
minimum  för  S44'  dvs skjuvning längs basplanen. 

Sprickor och gasinneslutningar i  polykristallin  is kan  antas 

alstra spänningskoncentrationer. Försök  har  visat att brottet  

sker vid så  låga spänningsnivåer att  de  ovan nämnda spännings-

koncentrationerna inte räcker  som  förklaring.  Michel  föreslår  

en  brottmodell där  en  spricka i  den mest  ansträngda kristal-

lens basplan orsakar hela  isstrukturens  sammanbrott.  Hans  mo-

dell resulterar i  en  draghållfasthet  som  är starkt  beroende 

av  kristallernas storlek, utseende och riktning. 

Allmänt inom linjär brottmekanik  [33]  brukar brottenergin, G, 

tecknas  

K2  G 
E  

K2 G = 	(1 - v2) 

(plan sp.) 	.... (2.5) 

(plan def.) 	 (2.6)  

där K - spänningsintensiteten vid sprickan. 
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Goodman  [21]  redovisar värden  på  kritiska spänningsintensi-

teten, KIc'  vid  böjning  av  isbalkar  med 
 brottanvisning.  Isen 

var av  typ  S2 med d  =  5  -  10 mm. Vid  beräkning  av G har 

E  =  8,716(1  -  1,25  •  10
-3 8)109  N/m2 och  y  =  0,3  använts.  

Hans resultat  jämförs  med  andra experiment i tabell  2.2.  

Tabell  2.2  

KIc 	 G 
oC 	 kN-3/2 Jm-2  

Goodman [21] 
(4-punktsböjning) 

Goodman o Tabor [22] 
(3-punktsböjning) 

Gold [20]  
(termisk  chock) 
Liu o Miller [38] 

-4 	 118 ± 32 	1,46 -± 0,79 
-11 	 119 ± 34 	1,45 -± 0,83 
.-24 	 108 -± 21 	1,30 ± 0,51 

-13 	 116 ± 13 	1,41 ± 0,31 

-16,7 	94 - 110 	0,923 - 1,53 

-4 till-46108 -± 10 	1,47 ± 0,27  

Värdena på G visar sig ligga relativt nära dubbla ytenergin  

0,2  Jm-2  vilket visar att  is  kan betraktas som ett  rent  sprött 

material vid dessa belastningshastigheter (brott inom  0,5  sek).  

De  mikroskopiska mekanismerna  vid  sprött brott  hos  polykristal-

lin  is  är fortfarande omtvistade. Huruvida brottet  sker  i kri-

stallen  eller  längs kristallgränserna är okänt.  Vid  enaxiella 

tryckprov inverkar belastningshastigheten mycket påtagligt. 

Enskilda sprickor behöver inte leda  till  slutlig  kollaps om 

tid  för plasticering finns.  

Den  spröda tryckhållfastheten antas sammansatt av uppsprick-

ning analogt med dragbrott  samt  temperaturberoende kohesion. 

Baserat på  en  rad experiment som  visas  i fig.  2.3  antas tryck-

hållfastheten vid sprött beteende vara ca  60  % av  den  största 

av  de  flytspänningar som erhålls vid lägre töjningshastighet, 
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Fig.  2.3  Generell kurva för enaxiella prov och hårdhetsprov 
(intryckning) med  konstant  deformationshastighet. 
D = plastiskt område,  T  = övergångsområde, B=sprött 
område (efter  Michel [41]). 

2.4 	Visko-elastiska egenskaper  

Isens  förmåga att plasticera  längs  basplanen  medför att  de  

tidsberoende deformationerna ofta är betydande. Liksom  hos 

metaller  antas  de  viskösa deformationerna orsakas  av disloka-

tioner  i atomgittret. Vakanser  anses  förflytta sigi  is  genom  

diffusion,  vilket  kan kallas  dislokationsklättring  (eng.  dis-

location climb).  Detta är  en termisk  process  som  tar  relativt  

lång  tid  varför antalet fria  dislokationer  ändras i  takt med  

normala  belastningstider.  Denna ökning  av  fria  dislokationer  

antas vara proportionell mot kvadraten  på  pålagd spänning. 

Dislokationsklättringens hastighet antas linjärt  beroende 

av  spänningen, vilket motsvarar ett  rent  visköst flöde. 
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Sambandet mellan töjningshastighet och spänning kan då  under 

en  begränsad belastningstid skrivas 

= ka3  .... 	(2.7) 

där 	- töjningshastigheten dc/dt  

a  - pålagd enaxiell spänning 

k - temperaturberoende  variabel  

I  polykristallin  is med  varierande kristallriktningar  kan  de-
formationerna inte  ske  enbart genom förskjutningar längs  bas-

planen eftersom  kristallerna  låser  varandra. 

Vanligen studeras isens tidsberoende egenskaper genom mätning 

av  deformation under konstant last  (krypförsök) eller genom 

mätning av pålagd  kraft  vid  konstant  deformationshastighet. 

Experimentellt  har  följande principiellt skilda  deformations-

typer observerats: 

e - elastisk  deformation  

- plastisk  deformation 

a  - ökning av fria  dislokationer  

x - mikro-uppsprickning  

6  - rekristallation 

Karakteristisk skjuvdeformation, y, som funktion av tiden, 

med angivelse av dominerande deformationstyp  visas  i fig.  2.4.  

Typiska krypkurvor för  konstant  spänning  respektive konstant  

töjningshastighet  visas  i figurerna  2.5  och  2.6  vid enaxiellt 

spänningstillstånd. 
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P 

Fig.  2.4  Krypkurvornas  form under de  olika stadierna: 
primär (P), sekundär (SY och tertiär  (T)  krypning. 

Fig.  2.5  Karakteristiska krypkurvor vid konstantspänning 
med ökande värden  0

3  > 
 a

2  > 
 a

1  
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Fig.  2.6  Karakteristiska krypkurvor  vid konstant  töjnings-
hastighet  med  ökande värden  e3  >  e2  > •  

Den  streckade  linjen  visar linjärelastisk gräns. 
Spänningsmaximum,  ay,  brukar ofta användas  som  
hållfasthetsvärde.  

2.5 	Krypfunktioner för  is  

En  linjär  viskoelastisk  modell består av  en  uppsättning fjäd-

rar och dämpare. Sambandet mellan spänning och töjning för 

fjädern är  

(2.8)  

och analogt för dämparen 

• 
= 	 . 	(2.9)  

Nevel  [45]  föreslår  en  modell bestående av  sex element  som  

visas  i fig.  2.7.  
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E  

3  

Fig.  2.7  Linjärt  viskoelastisk  krypmodell anpassad för  is. 

Om en konstant  spänning,  a,  läggs på vid tiden  t=0  erhålls 

töjningen 

= 0 [1/E i  + t/ 1  n + (1-e-E2t/n2vE2 
 + (eE3t/n3-1)/E3] 	(2.10) E  

Konstanterna  E1' E2' E3' n1' n2  och  113  är positiva storheter 

vilket innebär att  -E3  är  en negativ  fjäderkonstant. Samma 

modell  har  tillämpats av flera andra författare  [30, 52, 46] 

men  då endast inom  en  speciell  del  av isens krypning. För 

primär krypning reduceras ekv  (2.10)  till 

E = a[1/E1 	nO -1- (1-e  + t/ 	-E2t/112)/E2
]  

där 1/no  = 1/n i  +  1/113. 

Under  sekundär krypning är 

=  41/E0  + t/n 0  I 

.... 	(2.11) 

.... 	(2.12) 

där  1/E0  =  1/E1  +  1/E2.  
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Glaciologer som  studerat  den  sekundära krypningen  kom  tidigt  

till  slutsatsen att kryphastigheten  var  proportionell  mot  an,  

där  n  är  en  experimentellt funnen  konstant.  Ofta redovisas  

n  =  2-4  för  polykristallin  is,  dvs icke linjär krypning.  Vid 

studier av metaller vid  förhöjd  temperatur  etablerades lik-

nande samband, t.ex  Norton's  lag. Glen [19] beskrev  sambandet 

mellan töjningshastighet och spänning 

= Aa' exp(-Q/R00) 	 . 	(2.13)  

där  A  -  konstant  

n -  Glens  exponent 

Q - aktiveringsenergin för krypning 

R - Allmänna  gaskonstanten 

00-  absoluta temperaturen 

Ekv  (2.13)  beskriver sekundär krypning och stämmer bra över-

ens med  den  klassiska härledningen för dislokationsklättring, 

ekv  (2.7). Michel [41]  inför ett deformationsberoende genom 

antagandet 

n  = no  1 + a ymi(ir_—)2  
0  

. 	(2.14)  

där n - antalet fria  dislokationer  

no- initiellt fria  dislokationer  

a,m -  konstanter  

Genom att studera deformationen i  en  två-dimensionell modell  

(se  fig.  2.8)  med kvadratiska iskristaller, godtyckligt rik-

tade, erhåller  Michel  uttryck för andelen fördröjd elastisk  

deformation.  

Härledningen görs för skjuvning  men  formlerna kan även an-

vändas vid enaxiella  drag-  eller tryckspänningar med hjälp 



- 23 -  

av sambanden för ett inkompressibelt material 

( 2.15 ) 

och 

T
max 

= a/2 	 .... (2.16) 

Om  vi tillfälligt bortser från  den  momentant elastiska delen 

erhålls krypningen enligt  Michel [42]  

= 	+ a(-CE-)ffl [1 + ß(14-)111(÷)n  exp(-178-) 
0  

Alla parametrar  har en  fysikalisk betydelse: 

.... 	(2.17) 

A 	-  konstant  relaterad till det initiella antalet fria  dislo-

kationer  i isen. 

et,m -  konstanter  som styr ändringen av antalet fria  disloka-

tioner 

8 	- vikten av  den  oelastiska deformationen  

er  -  maximal  oelastisk  deformation  (för c  > r  behåller c/er 
värdet ett)  

t  - töjning då antalet fria  dislokationer  blir  konstant  (för 

e  > t  behåller e/ct värdet ett).  

En  reologisk skiss av  den  föreslagna modellen  visas  i fig.  2.8.  

Anpassning till försöksdata  har  visat  god  överensstämmelse för 

stöpis med små kristaller  (Ti)  vid enaxiella tryckprov.  Se  fi-

gurerna  2.9  och  2.10.  

Vid sprödare beteende då mikrouppsprickning stör sambanden  

samt under den  slutliga  fasen  (tertiär krypning) räcker inte  

heller  denna modell till. Empiriskt  har  Kuo  [34]  beskrivit  

den  tertiära krypningen 
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E = 0 log (1 + c e- 	)/(1 +c)  ( 2 . 18 ) 

   

där c och  m  är  konstanter. 

Fig.  2.8  Icke linjär krypmodell härledd ur ett två-dimensio-
nellt arrangemang av kvadratiska kristaller utsatta 
för skjuvning och hydrostatiskt tryck.  

013 	020 022 CM 035 040 0.45 

• 102  

Fig.  2.9  Anpassning  med  ekv  (2.17) 	Fig. 
till  Brill  och  Camps data 
[41]. a=240  kPa,  n=3, m=0,5  
för kurva  A  är ce=20,  8=-15°  
för  B  är  a=40, 8=-10°. 

2.10  Anpassning med 
ekv  (2.17)  till 
Droiun och  Michels 
data [41] m=0,5 
a=5,9, n=3, 0=-4,2°.  
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2.6 	Fältprovning av böjhållfasthet  

Den  i särklass  mest  använda  metoden  för provning  av isens  böj-

hållfasthet i fält, böjning  av in  situ  balkar  visas  i fig.  2.11. 
Metoden  lämpar  sig  bra  då man  önskar prova stora isvolymer  vid 
temperaturer nära noll  grader.  Den  största  bristen,  som gäller 

för alla typer av balkprov, är att det är ett indirekt prov  

där böjspänningen räknas fram genom  en  rad approximationer be-

träffande isens egenskaper. Vanligen sker belastningen hastigt 

för att  de  elastiska egenskaperna skall dominera. Määttänen  
[43] anger  brott inom  1  sekund för vanliga dimensioner i fält. 

Fig.  2.11 In  situ  balk, utsågad  direkt  i istäcket. (X=0,Z=0) 
motsvarar  en punkt på  balkensytai inspännings-
snittet  i obelastat tillstånd. Rekommenderade  di-
mensioner [60]  är  £=7-10 h  och  b=1-2 h. 

Med  den  balkgeometri som anges i fig.  2.11  är inverkan av 

skjuvdeformationer och elastisk uppläggning inte så påtaglig. 

Böjspänningen vid balkens  rot  enligt balkteori är  

6P,2, 
af  = 	L  

bh2  
. 	(2.19) 
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och E-modulen är 

E =  b6 h  (2.20)  

där  Pf  -  maximal  kraft då  balken bryts  

P - pålagd  last 

6  - nedböjning  under lasten 

b  - balkens bredd  

h - balkens höjd 

• - längd från  last  till  inspänning  

Genom att mäta deformationen,  Z,  i tre punkter;  X1 , X2  och  X3  
i fig.  2.11  kan  translation  och  rotation  vid balkens  rot  be-

räknas. Med  X1=0  och  X3=9,  erhålls  den  korrigerade nedböjningen  

under lasten 6  som  

Z - Z
1 
- A(Z 	

Z  

	

1 = Z3 - Z -  2 	
3 	1)  x  

1 

	

	 3 X
2 - A X3  

i  X2 3  
där 	A  = 

 3(X2)2 
  -  

2 x3 	2X3 

. 	(2.21)  

En  härledning av ekv  (2.21)  finns i bilaga  6.  

Såväl  af som E kan  endast betraktas  som index-värden för olika  

istyper  och inte  som  sanna  materialkonstanter.  I  tabell  2.3  

och  2.4 visas resultatet  från  in  situ  balkprovning. 

Böjhållfastheten tycks minska med ökande provstorlekar eller 

ökande kristalldiametrar. Horisontell eller  vertikal  c-axel 

tycks inte nämnvärt inverka på resultatet vilket indikerar 

att brottet sker längs kristallgränserna. 

Värdet av  de  framräkande E-modulerna kan diskuteras. Skjuvde-

formationer,  rotation  och  translation  vid inspänningen kan 

medföra orimligt låga värden jämfört med  den  dynamiska som 

bör vara  8-10  GPa beroende på temperatur och densitet. 



Anni. 

älv-is  
böjning uppåt 

sjö-is  

saltvatten-is 
S  =  6  o/oo  

sjö-is 

bräckvatten-is 
S = 0,2 o/oo, 
d = 5-70 mm 

modell-is 
d = 1-6 mm 

Tabell  2.3  

Referens  Ar  Istyp Tvärsnitt  
CM 2 	. 

Of  
MPa 

Antal  
balkar  

Drouin och  Michel 	[10] 1971 S2  - 	1000 0,50 	± 	0,05 14  

Gow m.fl 	[23] 1978 S1  - 	1000 0,50 	± 	0,09 55  

Frederking  och  Häusler  1978 -  2000 0,39 	-± 	0,13 11  
[16]  

Fransson 	[13] 1979  Si  - 	1500 0,42 	± 	0,18 15  

Denna  rapport  S2 - 5000 0,28 	± 	0,05 6 

Fransson 	[14] 1984 S1 75 0,84 	-± 	0,08 20  



Tabell 	2.4  

Referens  Ar  Istyp E(GPa) Antal Anm. 

Gow m.fl 	[23] 1978 S1 4,3 	- 	7,9 21  fritt upplagda balkar 

Frederking och  
Häusler 	[16] 1978 2,2 	t 	0,8 7 S  =  6  o/oo  

4  värden strukna 

Fransson 	[13] 1979 S1 3,3 	-± 	0,7 10  Armerad  is  

Denna  rapport S2 4,9 	± 	0,8 4 S  =  0,2  o/oo 
Stora balkar 

Fransson 	[14] 1984 S1 3 - 5 8 Små  balkar  
Korrektion  enl  ekv 
(2.21) 
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2.7 	Diskussion  

I litteraturen återfinns tusentals  data  på elasticitetsmodul, 

"hållfasthet", kryphastigheter, brottseghet och  diverse  andra 

mekaniska egenskaper för  is.  Tydligen råder  en  viss förvirring 

beträffande alla viktiga begrepp. Som redovisats  har  redan  den  

rena iskristallen ganska komplicerade egenskaper och i naturen 

påträffas  is  med mycketvarierandekristalluppbyggnad, med för-

oreningar och med inneslutningar. Det  "Babels torn"  som  nu  

existerar exemplifieras nedan. 

Orsak 	 Verkan 

Isens tidsberoende egen-
skaper 

Isens anisotropi  

Temperatur  nära isens 
smältpunkt 

Stora iskristaller  

Temperatur < 0°C  

Oanvändbara E-moduler om belast-
ningshastigheten inte är regist-
rerad. 

Felaktiga hållfasthetsvärden då 
plastisering  har  skett. 

Svårtolkade resultat och stor 
spridning då spänningsriktning 
i förhållande till c-axeln t.ex 
för kolumnär  is  ej registrerats. 

Bindningen mellan  de  olika kri-
stallerna släpper, vilket ger 
kraftigt förändrade egenskaper 
för mycket marginella temperatur-
höjningar i isen. 

Experimenten är utförda med för 
få kristaller, vilket visar sig 
i stor spridning. Alternativt 
tillverkas egen  "lab-ismix" med 
små kristaller och med unika 
egenskaper, svåra att återfinna 
i naturen.  

Experiment  med utrustning som 
ej är lämplig vid dessa tempe-
raturer. Riggar som är för veka, 
instabil temperatur i frysrum, 
värmeflöden från hydraulsystem  
m m.  
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Av dessa skäl är det olämpligt att redovisa försöksvärden utan 

att samtidigt beskriva istyp och försöksmetodik. Resultaten 

blir därför svåra att tillämpa och  man  genomför ofta egna mo-

dellförsök eller försök i full skala.  De  senaste åren  har  test-

metoderna starkt förbättrats, mycket  tack  vare  en  internatio-

nell  standard [60]  som först presenterades i samband med  en  

iskonferens i Luleå  1978 [58].  

I förslaget till standardiserade testmetoder ingår regler för 

• klassificering 

• provtagning och förvaring av provkroppar 

• kristallografisk analys 

• belastningsutrustning (deformationsstyrd) 

• testmetodik 

Som standardprov föreslås 

• enaxiellt tryckprov 

• enaxiellt dragprov 

• böjning  av  balkar  (in  situ)  

Valet av testmetod styrs naturligtvis också till stor  del  av 

tillämpningsområde.  Om  islaster mot  en  konstruktion skall be-

räknas kan det vara lämpligt att studera flytspänningen vid 

olika kompressionshastigheter för  den  förväntade istypen. 

Vill vi beräkna isens bärförmåga kan det vara motiverat att 

studera momentkapaciteten för stora volymer på vatten flytande  

is.  Detta görs med fördel genom böjning av isbalkar i fältför-

sök. Rapporterade böjhållfastheter kan tyvärr inte användas 

annat än som  index-värden då  de  beräknats med balkteori. Kryp-

ning, spänningskoncentrationer och felaktig inspäning resulte-

rar ofta i för låga värden  [15, 43].  

För att kunna uppskatta E-modulen bör nedböjningen mätas i 

minst  3  punkter längs  en  konsolbalk. 
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Det är knappast förvånande att  de  redovisade materialmodeller-

na  har  starka empiriska inslag.  Is  i naturen är ett inhomogent, 

anisotropiskt och elastiskt-viskoplastiskt material där  de  

rena materialkonstanterna är svåra att komma åt. Numerisk ana-

lys videnaxielltspänningstillstånd är trots detta redan  nu  

mycket användbar parallellt med försök. I  den  takt experimen-

tella resultat erhålls för fleraxiella spänningstillstånd 

kan numeriska analysmetoder som  finit  elementmetod (FEM) på 

allvar göra sig gällande som komplement till modellförsök och 

storskaliga fältförsök. 

Fleraxiella provningsmetoder för betong redovisas  av  Gerstle 

m.fl  [17].  Ungefär samma  metoder har  tillämpats för  is.  Håll-

fastheter  vid  fleraxligt tryck  samt  förslag  till  flytfunktioner 

redovisas  av  Fokeyev  [11],  Jones  [28],  Häusler  [26]  m.fl. 
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3 	BÄRIGHET FÖR ETT ISTÄCKE  

3.1 	Beräkningsmodeller  

Den  flytande  isen kan  bära vertikala  laster  genom  sin  flytför-

måga  (deplacementet) men  även  som  platta  på  elastiskt  underlag. 

Det  senare fordrar detaljerade kunskaper  om  isplattans mate-

rialegenskaper för att nedböjning och brottlast skall kunna 

beräknas. Nedan  visas  några beräkningsmodeller  med  olika an-

taganden  om  materialegenskaper och brottkriterier.  En  komplet-

terande  belysning av problemområdet ges av  Kerr  [31]. 

1. Elastisk modell  

Böjning  av en  tunn  elastisk  platta  på  elastiskt  underlag  (Winkler-

bädd).  Metoden  lämpar  sig  bäst för mycket snabba  laster.  

Sambandet mellan  last  och  deformation  ges av differentialekva-

tionen 

DAAw +  kw  = q 	 (3.1)  

där w(r) -  vertikal  nedböjning  

k  - bäddmodulen  (9800  N/2 för vatten)  

q  - jämnt utbredd  last 

A  -  Laplace-operatorn  

D  - plattstyvheten 

Genom arbeten av  Hertz [25],  Timoshenko  [53]  och Wyman  [55]  

finns analytiska lösningar tillgängliga för  konstant last.  

Spricklasten kan med elastiska antaganden skrivas  

na  af h2 
P  Cr 3(1+v)kei'a  

där 	a  = a/Q  

a  - lastens radie  

9.  - karakteristisk längd 

kei' -  1:a  derivatan av funktionen kei. 

. 	(3.2) 
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Den  karakteristiska längden ges av  

Eh  1/4 
4 
	 1/4  = (D/k)  
12k(1-v2) 

(3.3)  

Bärförmågan hos ett givet istäcke kan beräknas enligt följande: 

(i) Bestäm  de  elastiska konstanterna E och  v.  

(ii) Beräkna  den last  för vilken första sprickan uppstår 

med kriteriet 

a
max 

= a 	 (3.4)  

af kan  bestämmas  indirekt  via  böjning  av in  situ  

balkar. 

(iii) Etablera ett empiriskt samband mellan spricklasten  

P  cr och brottlast  Pf  >  P  . cr 

Beskrivning  av  lösningen  till  plattekvationen, ekv  (3.1)  och 

beräkningsrutiner  till  Kelvinfunktionerna  ker,  kei, ber,  bei  

återfinns i bilaga  7. 

2. Viskoelastisk modell  

Böjning av  en  tunn  viskoelastisk  platta på elastiskt underlag. 

Sambandet mellan töjning och spänning ges av ekv  (2.11)  och  

(2.12).  Lösningar till plattekvationen ges av Nevel  [45].  Me-

toden lämpar sig bäst för  konstant last under  lång tid.  Ned-

böjningen som funktion av tiden kan beräknas enligt följande: 

(i) Bestämning av materialkonstanterna  E0, E1, E2, 

n2'  

(ii) Beräkning av  maximal  nedböjning som funktion av  last  

och tid. 

(iii) Beräkning av tillåten belastningstid med w(t) wmax* 
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3. Axi-symmetrisk FE-formulerin2, Katona [30] 

Deformationen  av  en  tjock  viskoelastisk,  tvådimensionellt  an-

isotrop platta på elastiskt underlag. Sambandet kan i princip 

bestå av godtyckligt antal linjära fjädrar och dämpare. Till-

vägagångssättet kan skissas enligt följande 

(i) 	Etablering av konstitutivt samband. Symboliskt kan 

ett anisotropt samband uttryckas  

da.. = 	
1 

Y.  .
3k1  : dekl 	 . 	(3.5) 13   

där 	representerar  21  oberoende relaxations-Yijkl  
funktioner.  

(ii) Bestämning av relaxationsfunktionen som för ett iso-

tropt material kan uttryckas med skjuv- och bulk-re-

laxationsfunktioner. 

(iii) Inkrementell spänningsanalys med FE-program,  där in-

verkan av elastiskt underlag endast medför förändring 

i styvhetsmatr isen.  

4.  Icke-linjär FE-formulerin2, Hamza och Mu22erid2e  [24]  

Elastisk-viskoplastisk analys av platta på elastiskt underlag. 

Krypningen antas ske som böjning och skjuvning vilket enaxi-

ellt uttrycks 

e = k an 
1 (3.6) 

= k2rn 	 . 	(3.7)  

Spänningsanalysen  enligt "Initial  Strain  Approach"  beskrivs ut-

förligt i Zienkiewicz m.fl  [56]. På grund av  olineariteten  n=3  

krävs  små  tidsteg och andra åtgärder för att erhålla  en stabil  

lösning. 
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3.2 	Metoder att öka isens bärförmåga  

Positiv  effekt på isens bärförmåga kan uppnås genom metoder 

att 

öka isens tjocklek 

armera  is  

förändra isens mekaniska egenskaper 

öka lastens utbredning 

minska isens densitet 

isolera isen mot värmeflöden 

Up2bmnad av is  

Istäckets totala tjocklek, h, kan approximativt beräknas som  

[2]  

h = k S0'5  .... 	(3.8) 

där  S  - antalet negativa graddygn 

k -  konstant  (=  22 mm/(-°C • dygn)0'5  [37])  

Om lufttemperaturen  antas vara  konstant  (Oa  <  0
0)  i ekv  (3.8)  

erhålls  S  =  10a  it och tillväxthastigheten  

A  _ dh 
- dt =  0,5k 

 loa10,5t-0,5 .... 	(3.9)  

Tillväxthastigheten avtar med tiden då värmeflödet uppåt minskar 

med ökad istjocklek. Därför kom  man  tidigt underfund med att 

isens tjocklek kan ökas aysevärt genom uppvattning och frysning 

av överlagrad  is.  

Största istillväxten uppnås genom att frysa många tunna skikt. 

Nästa vattenbegjutning skall ske  kort  tid efter det att före-

gående skikt är genomfruset. Energibalansen för ett isskikt 
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kan  skrivas  

QF = QR + QH + QE + QC 
	 .... (3.10)  

där QF  -  totalt  energiinnehåll 

QR  - utstrålad  energi  

QH  - energiförlust genom  konvektion  

QE  - energiförlust genom avdunstning 

- energiförlust genom  ledning  till underliggande  is- 

lager.  

Temperaturprofilen  under  uppvattning och  frysning visas  i fig.  

3.1. Efter  ett  antal  uppbyggda  islager kommer  värmeledningen 

nedåt Qc  att vara försumbar. Genom  delvis  empiriska samband  

kan  värmeförlusten  QT  = QR  + QH  +  QE  beräknas  som funktion av 

tid  och meteorologiska  data.  

Energiinnehållet i ett vattenlager kan grovt uppskattas med 

ekvationen  

( 3.11)  

där  F  - smältvärmet 

p.- isens densitet  

Ah-  isskiktets tjocklek  

Lämpligen bör temperaturen i det nya isskiktet tillåtas sjunka 

betydligt  under  smältpunkten innan nästa uppvattning görs. För 

saltvattenis innebär låg temperatur aysevärt bättre iskvalitet  

men  även för sötvatten är det önskvärt att hålla  en  låg tempe-

ratur i  den  uppbyggda isen för att vidhäftningen mellan skikten 

skall bli bra. Detta ytterligare energiinnehåll som krävs för 

att hålla temperaturen O
c  konstant  kan beräknas genom att in-

föra F(0c) i ekv  (3.11).  Beräknade energiförluster genom strål-

ning, avdunstning och ledning  visas  i fig.  3.2. De  empiriska 

sambanden som använts bygger på mätningar i samband med byggan-

det av isplattformar i  Arktis [44]. En  avgörande skillnad mot 
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svenska förhållanden är lägre fryspunkt och högre salthalt.  

(-1,7°  och  20  o/oo jämfört med -  0°  och <  6  o/oo).  Om  vi väl-

jer p. =  910  kg/m3 och F(0
o) =  334  kJ/kg erhålls ur ekv  (3.11) 

300 Ah MJ/m2 .... 	(3.12) 

Ur  fig.  3.2  kan vi då avläsa frystiden för olika skikttjock-

lekar. För  Ah  =  0,01 m  krävs  en  frystid på ca  2,5  tim i det 

aktuella klimatet.  

Fig.  3.1  Temperaturprofiler genom ett istäcke vid skiktvis 
uppbyggnad av  is. 0  = Vattnets temperatur.  
0c 
 = önskad konstan  T  temperatur.  

6 
OR+ QE *04  

5 	QR .OE  

4 • 
	OR 

3 

2 

. 	- 
_ _ ---------------- 

ä 	ä 	 8 >  
Frystiden för ett isskikt (tim.) 

Fig.  3.2  Värmeförluster enligt Nakawo  [44]  vid följande klimat-
förhållande:  Lufttemperatur -30°,  vindhastighet  2 m/s,  
halvklar himmel, strålning (R), avdunstning (E), 
konvektion (H). 
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I  Sverige  finns sekellång erfarenhet av byggande med  is  genom 

uppvattning  [1].  Främst  har  det gällt isplattformar för vir-

kesavläggen. Iskvaliteten anses bli bättre om vattnet sprids 

längs isytan jämfört med spridning genom luften. Skillnaden 

blir påtaglig vid samtidigt snöfall. Åsikterna om huruvida 

snön skall bortplogas eller vattenbegjutas går i sär beroende 

på tillämpningsområde.  Om  stora ytor skall snöröjas bildas 

lätt snömassor som pressar upp vatten som aldrig hinner frysa 

helt igenom. Vattenbegjutning av ett tjockt  lager  snö kräver 

å andra sidan stor omsorg vad gäller packning och vattenmängd  

för att en  godtagbar iskvalitet skall uppnås.  Wolff  [52]  be-

skriver bruket av vintervägar i Norrland.  En  principskiss av  

en  isbrygga som endast användes vårtid då  den  ordinarie vin-

tervägen blivit ofarbar  visas  ifig.  3.3.  Tjocka isvägar kan 

också snabbt byggas upp genom vattenbegjutning av krossis 

som transporteras ut med lastbilar.  [32], [8].  

Fig.  3.3  Tvärsektion av isbrygga  

1. Färjställets istäcke  

2. Snökarm som isats  0,5 m  
hög  

3. Isskikt, erhållet genom 
vattenbegjutning i etapper.  

4. Isolerskikt av sågspån 
eller likvärdigt,  0,1 m. 

5. Ruska av  gran  eller 
björk för utprick-
ning av vägkant.  

6. Snötäcke som  under  
vintern bildas på 
isen och bortplogas 
på senvintern när 
isbryggan skall an-
vändas. 
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Armerin2 av istäcket 

Vid kortare belastningstider då isen  har  ett utpräglat sprött 

beteende eftersträvas hög brotthållfasthet. Eftersom isens 

hållfasthet är lägre vid dragning än vid tryck  [41],  finns det  

en  möjlighet att öka brottmomentet genom att lägga  in  material 

med högre draghållfasthet än isen där dragspänningar förväntas.  

Effekten av armering  prövades genom  in  situ  balkar  vid  Högskolan 

i Luleå  1978 [5].  Lastförmågan höjdes  2-3  gånger  om armeringen  

infrystes  på  ovansidan och konsolbalken trycktes nedåt. Samstäm-

miga  resultat  i liknande försök  har  rapporterats  [9, 29, 27]. 

Beroende på  armeringstyp och mängd erhålls olika  grad av  för-

stärkning. I fig.  3.4 har  böjhållfastheten, ekv  (2.19), som 

funktion av  armeringsinnehåll plottas för Franssons  [13] data  

Ar  Er  
P'  = Ai 	Ei  .... 	(3.13) 

och  

6Pf2. 
.... 	(3.14) 

bh2  

där  Ar  =  armeringens  tvärsnittsarea 
 

A.  =, isbalkens tvärsnittsarea  

Er  =  armeringens 
 E-modul  

E.  =  isens  E-modul  

Pf 	erhållen brottlast 

Genom anpassning av  en  rät linje genom punkten  (0  ,  Of)  erhålls 

ekvationen  

a' 
-c— = 1 + Ty— p' , 0<p'<4 • 10

-2 .... (3.15)  

där ar =  konstant,  relaterad till 
 armeringens  effekt. 
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Ur  försöksdata kan värdena af =  0,42  MPa  samt  ar =  21  MPa upp-

skattas vilket slutligen ger  de  empiriska uttrycken 

= 1 + 50p' 
af 

4 a
f
) 	= 3,0 
max 

, 	0<p'<4.10 -2 	.... (3.16) 

.... 	(3.17) 

(MN/m2) 

1,5- 

      

6PI 

 

00  

     

       

1,0 

 

• 

    

   

E/E;  
Trä 	3  
Steil  50  

 

       

0,5 - 

     

   

Furu 25x25mm 
=Furu 25.50mm  
o  Bjork-sly 
• stal Ks40, 08mm  

        

0 2 4 6 

Fig.  3.4  Relativa brottmomentet för  in  situ  isbalkar  som 
funktion av  armeringsinnehållet.  Armeringen var  
ingjuten i ett isskikt  på den  ursprungliga  isen  
och balkarna böjdes nedåt.  Se  även fig.  3.5.  

Ekv.  (3.17)  motsvarar  den  gräns då skjuvbrott bestämmer  maxi-

mal  last  utan nämnvärd påverkan av böjarmering,  se  fig.  3.5.  

Nedböjningen vid  maximal  last  var mycket stor då isen hade 

armerats med trä. Då  is  normalt  har  ett sprött beteende upp-

stod succesivt  en  mängd små sprickor vinkelrät mot  armeringen  

med regelbundna aystånd. Last-deformationssambanden för ren 

och armerad  is visas  i fig.  3.6. En  stor  del  av  den  uppmätta 
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T.  50mm isskikt 

250rnm sjöis 

A - A 

Armering CIV trä  

Fig.  3.5  Typisk skiktnings- och skjuvbrott för armerad isbalk.  

Last  

I. 	1?-4  
P  Im  

L9 
hx500mm 
H.450mm 

LB 
b=520 
h.430 

-K3 
max  GOO  
lär  624 

LB 

1.9 	 mm 

1500 

1000 

5 	 ID  

Fig.  3.6  Last-deformationssamband för armerade och oarmerade 
isbalkar. 

nedböjningen  under last  kan  ha  orsakats av  rotation  vid infäst-

ningen. I ett av fältförsöken mättes nedböjningen i  3  punkter 

längs balken: 
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För  X1  =  0 	mm 	ZI  =  0,03 mm 

X2  =  980 	 Z2  =  0,363 

X3  =  1730 	 Z3  =  0,717  

erhåller vi med ekv  (2.21)  

d'»S = 0,289/0,717 = 0,40 	 .... (3.18)  

Momentkapaciteten för armerade isbalkar  har  analyserats av 

Cederwall  [4].  Med  de  antaganden som  visas  i fig.  3.7  erhålls 

i det ospruckna stadiet plasticeringszonen X som 
P 

2 
2p 1 h(d - Xe) - Xe  X  = 	  

P  

b  

a, 

A 

2(Xe + p(h)  

Fig.  3.7  Teoretiska antaganden  om isens  beteende i  det  ospruck-
na  stadiet. 

Det böjande momentet med  armeringen  på  den  dragna sidan blir  

M = a 14X (d - 0,5X ) + 0,5Xe(d - X -  It)]  
P P 	P 	 P 3  (3.20)  

där  a  - isens spänning vid plasticering. 
P  

Isens kryphastighet i det tryckta området beräknas enligt ekv.  

(2.13).  För  en  spänning az  på nivån  z  i fig.  3.7  kan töjnings-

hastigheten z således skrivas 

• • 	 uz,n 
E

z
=H • Z = C( 	) 0 .... 	(3.21) 

(3.19) 
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där h - krökningen 

C -  konstant 

00  - enhetsspänning 

n -  Glens  exponent 

Med n =  3  erhåller vi spänningen 

X 1/3 z1/3 G 	= G z 	0( 	)  

Momentjämvikt ger  

3 	X 
M = 	a b ( 	

1/3 4/3 	2 E  ) 	( d - x 	 x ) o 	 7 

( 3.22 ) 

.... 	(3.23)  

och om tryckkraften i isen sätts lika med dragkraften i  arme-

ringen  erhålls töjningen i isen  (is-stukningen) vid  en  bestämd 

tidpunkt som 

ao 	x 3 • 	1/3 x4/3 d-x 71( x/C) max = hE7p 1  .... 	(3.24)  

För  en  belastningstid  t  kan töjningen också skrivas 

Emax 
= 	+13tx dt 	 (3.25) 

el  

Med hjälp av ekvationerna  (3.22)  -  (3.25)  kan balkens krypför-

lopp beräknas för olika belastningstider. Krökningen beräknas 

genom att stegvis öka  den  plastiska zonen med  start  från  rent  

elastiska förhållanden varefter  At  beräknas ur ekv  (3.25)  (på 

inkrementell  form).  Vid  en  krökning då balken till stor  del  

plasticeras erhålls momentet 

Mr,-- bX  (d  - 01 5Xp)ap  P  
.... 	(3.26) 
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Förändrin2 av ismaterialet 

Metoden att ändra isens egenskaper  har  också tillämpats då  

man  önskat öka isens bärförmåga. Strandberg m.fl  [49]  erhöll  

Mindre  krypdeformationer genom att gjuta  in  ett  lager  av poly-

uretan  (har  låg densitet) centralt i  en  isplattform för olje-

prospektering i  Arktis.  Inblandning av  sand  anses öka E-mo-

dulen och därmed borde nedböjningen för ett istäcke minskas. 

Inblandning av sågspån  har  också förekommit vilket i rätta 

proportioner ger ett mycket segt material. 

Laboratoriemässigt tillverkas ibland  is  med låg luftinbland-

ning genom att låta isen tillväxa vertikalt från botten av  en  

vattenfylld  form [21].  Bubbelfri  is  med goda egenskaper kan 

också tillverkas genom att så  is  i  en  bassäng som innehåller 

avluftat vatten. Med sådd av  is  menas att vatten sprayas över  

den  fria vattenytan vid isläggningen. Luften skall då vara  

under  fryspunkten och vattnet avkylt. Vattnet kan avluftas 

t.ex genom att koka det. 

Allmänt erhålls i regel sämre egenskaper vid inblandning av 

kemikalier. Saltinblandning (t.ex med urea) tillämpas ofta då  

man  i modellskala önskar  is  med låg E-modul och låg hållfast-

het.  

3.3 	Fältförsök 

Belastningsförsök  på is har  redovisats  av  Panfilov  [47],  Sund-

berg - Falkenmark  [51],  Kingery m.fl  [32],  Laidley m.fl  [35],  

Strandberg m.fl  [50].  Andra referenser återfinns i  Kerr  [31].  

Panfilov 1960  

Experimenten bestod av laboratorieförsök med istjocklekar  7-30 mm  

med varierande böjhållfasthet (sötvatten-is  och saltvatten-is) 

samt  fältförsök med något tjockare  is. Lasten  applicerades mycket 
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snabbt och brottet skedde inom  5-20 sekunder. Isens  böjhåll-

fasthet beräknades  med  balkteori för  in  situ  balkar. Panfilov 

delade  in det  observerade deformationsförloppet i 

(I) Osprucken platta 

(II) Radiellt uppsprucken platta 

(III) Ringsprickor och genomstansning. 

Resultatet från Panfilovs försök och  den  elastiska lösningen 

ekv  (3.2) visas  i fig.  3.8.  Genom anpassning till Panfilovs 

försöksdata erhålls  

Pf  =  1,25(1  + 1,68e)afh2 	 ....  (3.27) 

P 
2.5 

h2  

2.0 

1.s 
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-.> . 

+ 4 -4- 
a 

" 	al 	£5 ä8 
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ce) 4 	' 
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ti 

 

osaltad  is 
1  - stämp  0 100 mm 
2  - 	20x20 mm 
3  - 	50x50 mm 
4- 	100x100 mm  

modell-is S=5  o/oo  
5  - stämp  20x20 mm 
6  - 	50x50 mm 
7  - 	100x/00 mm  

modell-is S=10  o/oo  
8  - stämp  20x20 mm 
9  - 	50x50 mm 
10  - 	100x100 mm  

0.0 
	

01 
	

0.2 
	

03 
	

04 	0.5 
a/f6  

Fig.  3.8  Relativa brottlasten som funktion av lastutbredningen 
då brott erhålls inom ca  20  sek. 
Kurva I: ekv  (3.2).  Kurva II: ekv  (3.27).  



- 46 -  

Sundberg - Falkenmark  1963 

Under  feb - april  1959 samt  feb  1961  genomfördes  11  genomlast-

ningsförsök på Kungsgårdsviken i Storsjön i Jämtland.  Lasten  

som bestod av vattentankar ökades i regel kontinuerligt till 

dess brott erhölls. Belastningstiden varierade mellan  20-255  

minuter.  Deformationen  följde samma mönster som vid Panfilovs 

försök med stadierna I-III. Ringsprickor uppstod först på  en  

radie ungefär lika med karakteristiska längden varefter nya 

ringsprickor  slog  upp närmare (ibland längre ifrån)  lasten.  

Sundberg - Falkenmark analyserade  de  experimentella resultaten 

med hjälp av relationen  

Pf = Ah
2  

där  Pf  - erhållen brottlast  

h  - uppmätt  total  istjocklek  

A  - empiriskt funnen  konstant.  

.... 	(3.28)  

Sjö-isen bestod av ca  40  % stöpis  (Ti)  och resten kärnis  (S).  

Vid  8  genomlastningar, feb - mars  1959,  erhölls medelvärdet  

A = 1,4 ± 0,3 N/mm2 
	

.... (3.29) 

Under  april månad sjönk detta värde drastiskt,  se  tabell  3.1.  

Dessa senare låga värden antogs bero på att  den  ständigt noll-

gradigaisengenom smältning längs kristallgränserna succesivt 

upplöstes. Vid  1961  års försök erhölls högre värden för  den  

då kallare isen:  

A = 1,6 -± 0,5 N/mm2 
	

.... (3.30) 

Om  brottlasten  Pf  sätts lika i ekvation  (3.27)  och ekv  (3.28) 

fås 

1,25(1 + 1,68a)af  = A 	 .... (3.31) 
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Tabell  3.1  

Nr  Dag  Stöpis Kärnis  Total  Brottlast P  Belast- 
tjocklek tjocklek istjocklek h

2 ningstid  

MIR  RIM 	 111111 N 	N/mm
2 min 

1959  KONTINUERLIGT ÖKANDE  LAST 

S40 	17/2 140 250 	390 	178.10
3 	1,17 65 

S60 	18/2 250 200 	450 	227 	1,12 45 
S80 	19/2 230 210 	440 	215 	1,11 13 
S100 	20/2 240 210 	450 	259 	1,28 26 
S120 	18/3 160 270 	430 	319 	1,72 26 
S140 	18/3 150 230 	380 	190 	1,32 46 
S200 	19/3 160 260 	420 	259 	1,47 17 
S240 	20/3 160 230 	390 	304 	2,00 23 

S300 	15/4 180 205 	385 	137.10
3 	

0,93 20 
S320 	15/4 210 180 	390 	90 	0,59 26 
S340 	16/4 160 210 	370 	51 	0,37 37 

1961 KONSTANT LAST UNDER  SLUTSKEDET  

2:4G 	19/2 115 360 	475 	357.10
3 	1,58 34 

2:2G 	19/2 90 380 	470 	357 	1,62 46 
2:8G 	21/2 80 380 	460 	357 	1,69 32 
2:6(G)22/2 70 410 	480 	>357 	>1,55 255 
1:3(G)25/2 120 350 	470 	>357 	>1,62 199 

a  =  a/2, 1,8/6 	=  0,3  och  A  =  1,4  - 	1,6  N/mm2  insatt i ekv  (3.31)  

ger  den  teoretiska böjhållfastheten 

a
f = 0,75 - 0,85 N/mm

2 .... 	(3.32)  

Dessa värden stämmer bra överens med resultaten från bestämning 

av böjhållfastheten från  in  situbalkar.  1961  redovisas 

0,7 MPa och  1959  af=0,4-0,7 MPa. Vid beräkningen av elastiska 

längden  9, har  vi då valt ett mycket lågt värde på elasticitets-

modulen (E =  1  GPa). Detta indikerar att isen  har  deformerats 

aysevärt genom krypning vid dessa belastningshastigheter. Efter-

som  lasten  inte registrerades kontinuerligt är det svårt att 

få  en klar  bild av krypförloppet. I fig.  3.9 visas en  rekonstru- 
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ering baserad på deformationsmätningrelativtbotten efter  den  

tidpunkt då  lasten  var  konstant.  Krypningen avtar efter  120  

minuters mättid vilketmotsvararca  3,5  timmar efter belast-

ningen påbörjats. Deformationerna är då mycket stora och vat-

ten  har  sannolikt för länge  sedan  trängt upp på isytan. Upp-

komsten av ringsprickorna  1-5  kan inte spåras med hjälp av 

mätningen,  5 m  från lastcentrum.  

Fig.  3.9  Kontinuerlig registrering av  den  vertikala förskjut-
ning relativt sjöbotten  5 m  från lastcentrum. 
(Försök  2:6(G)  i tabell  3.1).  

Sundberg - Falkenmark visar genom sina försök att andelen stöp-

is  (15-55  %) inte  har  någon avgörande betydelse för genombrotts-

lasten för nollgradig  is.  Detta gäller knappast generellt då 

stöpis med större porositet och med dålig vidhäftning mot  den  

underliggande kärnisen kan förekomma. Fältförsök med  studier  

av istäckets dynamiska egenskaper och utmattningshållfasthet 

genomfördes också vintern  1961.  



- 49 - 

Kingery och medarbetare,  1961 

En  studie av isens bärförmåga genomfördes av det amerikanska 

flygvapnet  (US Air Force)  på havsisen utanför flygbasen  Thule  

på Grönland. Syftet var att kunna utnyttja isen som  start-

och landningsbana. För  de  mycket tunga flygplanen visade det 

sig rätt snart att istjockleken inte var tillräcklig. Då  planen  

parkerades över natten trängde vatten upp och landningshjulen 

frös  fast.  Därför byggdes tjockare isplattformar genom skikt-

vis uppvattning, fig.  3.10,  och med krossad  is,  fig.  3.11.  

Plattformarna armerades med glasfiberväv som  lades  ut på  den  

naturliga isen och vattenbegjöts. Tjock saltvattenis och  de  

olikakonstgjordaistyperna belastades med  en  cirkulär vatten-

tank.  Lasten  ökades stegvis och deformationen mättes genom av-

vägning. Belastningen fullföljdes inte så att något slutligt 

brott erhölls. För varje laststeg observerades  en  period av 

primär krypning  (15-20  tim), därefter  konstant  kryphastighet.  

Se  fig.  3.12.  

Is,s141dvis 
uppvattnad 	1 

Glasfiberväv  

  

f 1 

 

0 

1 

[ 2m 
Havsis 1.1 m 

0 M Mm 

Fig.  3.10  Isplattform  2.  Skiktvis uppbyggd  is  med glasfiberväv. 

Genomvalt nod 	W  

krossad  is 0.5m  

/ 	i„,„1 r  
 	,rn 

Havsis 1.3m  

0 bO Mm 

Fig.  3.11  Isplattform  3.  Genomvattnad krossis. Området valla-
des  in  med hjälp av dräneringsrör  0 150.  

Glasfiberväv  
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Fig.  3.12  Det principiella krypförloppet vid belastning med  
en  vattenfylld  tank  med diametern  7 m.  Kingery  [32].  

Inverkan  av armeringen  (glasfiberväv)  var  inte  helt positiv.  

Genom att uppvattningen  gjordes med  saltare vatten än  den  na-

turliga  isen  förhindrades  transporten av saltet av  glasfiber-

väven  [41]. Vid  mätningar i samband  med in  situ  balkprovning 

erhölls ca  60  o/oo salthalt i  den  uppvattnade  isen  jämfört  

med  ca  20  o/oo i  den  naturliga  isen.  Skillnaden i brottmomentet 

mellan armerad och inte armerad  is  varobetydligvid böjning  av  

isbalkarna uppåt  (0,52  resp  0,56  kPa). Detta är  helt  logiskt  

med tanke på  att  armeringen låg  ungefär i  mitten av isen  (neu-

trala  lagret).  

Laidley med flera,  1980  

Naturlig  sjö-is  belastades  vid  Long  Pond  nära  St John's  i  Kanada.  

Belastningen  påfördes i ett  laststeg med  hjälp  av en  cirkulär 

vattenbassäng. Förskjutningen mellan två  punkter på  isytan  med 

1 m  aystånd mättes  med  invar-wire  och LVDT  (Linear variable  

differentialtransformer).Nedböjningen  längs  en profil  ut från  

lasten  mättes  med  avvägningsinstrument.  En  utmärkt  klassificering  
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med isens tillväxthistorik, isens kristallutseende, luft- och 

istemperatur redovisas. Mycket schematiskt kan isen beskrivas 

som till  30 cm  bestående av stöpis  (Ti, T3)  och  under  detta  

lager  ca  30 cm  kärnis  (S2, S1, P4)  Isen var snötäckt  (0,4 m  snö) 

utom runt själva bassängen. Kallaste istemperatur  under  prov-

ningen var  -2°C  på  7 cm  djup. 

Såväl intill  lasten  som på ayståndet  7,6 m  från lastcentrum er-

hölls förlängning på isytan vid belastning,  se  fig.  3.13.  

Med Wymans lösning, ekv  (8)  i bilaga  7  och antagandet 

d2w 
dr2  

.... 	(3.33)  

där e(r) = töjningen på isytan 

h = istjockleken  

w  = isens vertikala förskjutning  

r  = aystånd från lastcentrum 

erhålls  den  töjning som  visas  i fig.  3.14.  Givaren  J3  förväntas  

visa  kompression och  J5  förlängning. Att både  J3  och  J5  visade 

förlängning förklarar Laidley m.fl med att mätlängden varit så 

lång att sprickor förryckt mätresultatet. Andra tänkbara för-

klaringar kan vara temperaturdrift  (50 US  =  5/100 mm  på  1 meters  

mätlängd) eller att deformationen skedde genom skjuvning nära  

lasten. 

Den  uppmätta deformationsprofilen och beräkning med  den  tidi-

gare nämnda FE-formuleringen av Hamza och Muggeridge  [24] visas  

i fig.  3.15.  

Anpassning till försöksdata erhölls med elastisk böjteori 

i lastskedet (E =  3,4  GPa,  v  =  0,33)  och icke linjär krypmodell 

vid  konstant last.  Kryphastigheten erhölls som 

= 8,33 • 10-23  a3  

där e - kryphastigheten  (s-1 ) 

u  - pålagd böjspänning (N/m2) 

.... 	(3.34) 
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Fig.  3.13  Uppmätta töjningar på isytan vid belastning med  en  
vattentank med diametern  3,52 m.  Laidley m.fl  [35]. 

Fig.  3.14  Teoretiska töjningar på isytan beräknat med elasti-
citetsteori. 
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Fig.  3.15  Nedböjningsprofiler för  en last  jämnt fördelad över  
en  cirkulär area med d =  3,52 m.  Laidley m.fl  [35]  

Strandberg m.fl, 1978 

Töjningar på olika nivåer i  en  ca  7 m  tjock isplattform mättes  

under  lång tid vid statisk belastning. Givarna bestod av  0,127 mm  

teflonbelagda konstantantrådar ingjutna i isen och fixerade med 

plexiglasplattor på  3 m  aystånd. Maximalt uppmättes töjningen  

1,3  •  10-3 (1300  microstrain). Töjningsfördelningen som  visas  i 

fig.  3.16  var i stort sett linjär med nolltöjning något högre 

än  h/2. 

-12 	- 	-4 	0 	4 	8  
Tryck 	 röjningar  

Fig.  3.16  Uppmätt töjningsfördelning på  5  nivåer i  en 6,8 m  
tjock isplattform vid statisk belastning, ca  1600 ton.  

0.0 
	

1.0 

3 

4 

5 

6 

12 
	

16 

Drag 



- 54 - 

3.4 	Diskussion 

Vid kortvariga belastningar av  en  betydligt lättare  last  än 

vad som orsakargenombrott,deformeras ett istäcke huvudsak-

ligen elastiskt. För  en last  med  en  kontaktradie  a  > h ger 

approximationen ren böjning  god  anpassning till försöksdata  

[35].  Eventuellt skall undantag göras för varm kolumnär våris 

som generellt antas deformeras genom skjuvning  [48, 57].  

Redan  vid  måttliga lastnivåer i förhållande till  maximal  last 

kan  icke elastiska fenomen  som  uppsprickning och kvarstående  

deformationer  observeras. När dessa olika deformationstyper 

blir tydliga varierar  kolossalt beroende på  istyp. Detta inses  

om vi  jämför tunn kall kärnis  med varm  snö-is. Vid belastning 

av  kärnisen uppstår ofta ett karakteristiskt brottmönster  av  

radiella och cirkulära sprickor medan snö-isen lätt deformeras 

visköst. I ett tjockare istäcke finns  som regel en stor andel 

is med  hög luftinblandning t.ex i  form av  stöpis. Därför in-

går aysevärd krypning i  de  flesta storskaliga belastningsför-

sök  av  såväl  in  situ  balkar  som  hela plattor. Trots att detta 

observeras, analyseras ofta resultaten  med  elastiska  modeller.  

Materialkonstanterna  (E  och  v  för  isotrop  platta) används  som  

passningskonstanter för att  maximal  nedböjning  eller  spricklast 

skall stämma  med  försöksdata. Deformationerna  under den  sekun-

dära krypfasen,  med konstant  kryphastighet,  kan med  fördel ana-

lyseras  med  inkrementell  FE-formulering.  Sannolikt begränsas 

bärförmågan  av  primär  krypning  vid  många tillämpningar vilket 

motiverar  en  deformationshårdnande modell.  

Som antyds i fig.  3.9  erhålls brott även för relativt små sta-

tiska laster om  de  får verka  under  tillräckligt lång tid.  De  

tidsberoende sambanden är i högre  grad  relaterade till isens 

anisotropi och temperatur än  de  elastiska  (se  kap  2.4).  Därmed 

blir problemet att bestämma brottlasten för olika istyper och 

lasttyper ojämförligt svårare än problemet att beräkna motsvaran-

de nedböjning. Även om kravet på begränsad  deformation  kan vara 

motiverat vid långtidslast (vattnet tränger annars upp på isytan)  

har  det knappast med bärförmågan att göra. 
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Ett meningsfullt bottkriterium bör baseras på  deformation  

och spänning. Isens töjningsenergi eller  den  deviatoriska töj-

ningsenergin, om  de  volymetriska töjningarna inte anses bidra 

till brottet bör prövas som brottkriterium. Med stöd av modell-

och fullskaleförsök kan empiriska samband som ekv  (3.27)  vara 

värdefulla vid vanliga belastningsfall, istyper och istjock-

lekar. 

Varierande anisotropi i ett istäcke innebär att skjuvdeforma-

tionerna ibland  kan  vara  av stor  betydelse för  isens  bärför-

måga. Speciellt  vid  beräkningar  av  krypdeformationer  efter  

lång  tid kan en  analys för  isotrop  platta  eller  för  Kirchhoff  

platta vara  direkt  missvisande.  Det  är inte  heller  självklart 

att töjningsfördelningen i ett istäcke alltid är linjär.vid  

ren  böjning. Mätningar  på  kolumnär  is med  betydande  vertikal  

anisotropi och  stor  temperaturgradient  borde  ge annat  resultat  

än mätningar  på  skiktvis uppbyggd  is (som  i fig.  3.16).  

Mätningar  av  förskjutningar måste göras  med  större precision 

än  vad som visas  i fig.  3.15  för att bedöma giltigheten  av  

Hamzas  FE-formulering [24].  Flera fullskaleförsök visar att 

sjunkningshastigheten  under lasten  är avtagande  både  för  stor  

och liten  statisk last. (Se  fig.  3.9  9ch  3.12). Deformations-

hårdnande ingår inte i Hamzas  FE-formulering.  
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4. 	SEMI-EMPIRISK MODELL 

4.1 	Allmänt 

I detta kapitel presenteras  en semi-empirisk modell för beräk- 

ning av  de  tidsberoende deformationerna vid punktbelastning 

av ett istäcke. Två brottkriterier föreslås. Det första bygger 

på att skjuvhållfastheten överskrids och att ett stansbrott 

uppträder, medan det andra bygger på att töjningsenergin når 

ett kritiskt värde. I aysnitt  4.4  diskuteras några  fall  då  

den  brottlast som beräknas enligt aysnitt  4.3  behöver reduceras. 

Slutligen diskuteras i aysnitt  4.5 armeringens  inverkan på brott- 

lasten. 

4.2 	Last-deformationssamband 

Om  belastningstiden är  kort  antar vi att deformationerna främst 

orsakas av böjspänningar. Vid små deformationer  under kort  tid 

utnyttjar vi  de  elastiska lösningarna av plattekvationen, ekv  

(3.1),  för beräkning av krökningar, spänningar och nedböjningar 

i istäcket. För  en  elastisk, flytande platta utsatt för  en  kon-

centrerad  vertikal last  erhöll  Hertz [25]  nedböjningen 

P 
w(T) = - -27a7 kei(;)  . 	(4.1) 

där 	P -  vertikal last  

w(f)-  vertikal  nedböjning,  positiv  nedåt  

r  - aystånd från  lasten  

kei -  Kelvin-funktion 

- karakteristisk längd = [Eh3/12k(1-y2)
]1/4 

Nedböjningskurvan kan approximativt beräknas vid tidsberoende  

deformation  genom reducering av  den  karakteristiska längden  Z.  

Från ekv  (4.1)  med  r  =  0  och med kei  (0)  =  -7T/4  erhålls 
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.... 	(4.2)  

där  ti  - karakteristisk längd vid tiden  t  =  t.. 

Pi  -  last  vid  t.  
i 

 - mittnedböjning vid  t.  

Genom fältmätningar av mittnedböjning för  konstant last  vid 

olika tidpunkter erhålls empiriska uttryck för t(t). Med led-

ning av isens krypegenskaper vid enaxligt spänningstillstånd 

kan mer systematiska samband mellan  last  och nedböjning etab-

leras. 

Lösningarna till plattekvationen för  en  jämnt utbredd  last  . 

med radien  a (se  bilaga  7)  kan för r<a skrivas 

w  =  q'  + aq'(ker'a berx -kei'a bei  x) 	....  (4.3) 

.... 	(4.4)  

med a  = a/R och  x  = r/t 

ber,  bei,  ker,  kei är Kelvinfunktioner där primtecknet  

anger  deras första derivata. 

Töjning e kan för små deformationer approximeras 

h 1 	h d2w 

7 	= 7 	2  dr 

där R = krökningsradie 

Med  r  =  0  i ekv  (4.3)  erhålls 

P(1+a ker'e) w(0) - 
nka2t2  

där P = na2q 

.... 	(4.5) 

.... 	(4.6) 
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Ur  ekv  (4.4), (4.5)  och  (4.6)  erhåller vi sambandet mellan 

töjning och nedböjning 

h2  akei'a w 
4£2  1+akera h 	 .... (4.7) 

Med  £2 	[E/12k(1  _v2)10,5 h1,5 
 

insatt i ekv  (4.7)  erhåller vi töjningshastigheten 

akei'a [12k(1 _v2)] 0,5 

4(1+akera) E0,5 h0,5 	.... (4.8)  

Baserat på denna förenklade elastiska analys antar vi att  

W E = a _ 

P a = b' — 
h2 

(4.9) 

.... 	(4.10)  

där  a'  och b' är  konstanter,  oberoende av tiden, som kan 

identifieras i ekv  (4.4)  och  (4.8)  

e -  max  töjningshastighet 

-  max vertikal  förskjutningshastighet 

G -  max  spänning 

P - pålagd  last  

h - isens tjocklek 

_Antagandet innebär att  den  karakteristiska längden ersätts med 

ett  konstant  medelvärde  under  belastningstiden.  Michels  kryp-

funktion, ekv  (2.17),  antas gälla för olika istyper som före-

kommer naturligt i ett istäcke. För  konstant  temperatur och 

ee£ = G/F kan  den  totala töjningshastigheten skrivas 

e  = å/E + f(e) (G/G 0)n  

där f(e) -  en  funktion av töjningen  

G
o 	- enhetsspänning =  1  N/m

2 

E - dynamisk elasticitetsmodul 

.... 	(4.11) 
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Med ekvationerna  (4.9)  och  (4.10)  insatta i ekv  (4.11)  er-

håller vi lastnedböjningssambandet 

n 
= a'E 	 f(c)E 

 (
P
) 

h2  b' h0,5 	b' P 
.... 	(4.12)  

Ekvationen förenklas genom att vi inför två nya  konstanter, 

a  och b 

a = a'E/b' 	 .... (4.13)  

b = f(c)E/b' 	 .... (4.14) 

varvid vi erhåller  

P = ah1'5W - bh2(13- )n  P
o  

.... 	(4.15) 

Konstanterna  a  och b bestäms empiriskt för några olika is-

typer i nästa kapitel.  

Den  icke linjära differentialekvationen kan endast lösas nu-

meriskt. På inkrementell  form  skrivs ekv  (4.15)  som 

Pk  n  
Pk+1 = Pk 

+ ah1'
5
(wk+1 - wk) - Atbh

2  (--) 	(4.16) 
P
o  

Där Pk  -  lasten vid tiden t  = kåt  

lasten vid  t+At = (k+1)At 
Pk+1- 

wk  - nedböjning  vid  kAt 

wk+1-  
nedböjning  vid  (k+1)At  

P
o 
 - enhetslast = 	a

o
h2/b' 
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Om  ekv  (4.15)  löses med ayseende på mittnedböjningen erhålls 

-  P  4_ Pk+1 	k  +n _b h0,5 ( ) Pk,n wk+1 = wk 
a h1'5 	

a 	Po 	
.... (4.17) 

4.3 	Brottkriterier  

Erfarenheter från fullskaleförsök visar att brottförloppet 

vid statisk belastning med  en  punktlast kan indelas i föl-

jande stadier: 

(I) Plattan deformeras elastiskt.  Mikro-uppsprickning 

sker i närheten av  lasten.  

(II) Plattan deformeras kontinuerligt med ökande upp-

sprickning. Nedböjningsprofilen kan beräknas app-

roximativt genom att reducera  den  karakteristiska 

längden. 

(III) I detta skede uppträder cirkulära sprickor. Detta 

kan leda till ökad  last  orsakad av uppströmmande 

vatten. I vissa  fall  kan ringsprickor inte obser-

veras före nästa skede.  

(IV) En  brottmekanism bestående av  en  genomstansnings-

kon uppdelad i sektorer bildas.  

Om lasten  är koncentrerad  på en  tillräckligt liten radie i 

förhållande  till  istjockleken begränsas  lasten av  genomstans-

ning.  Med 450  lutning  på en  cirkulär brottkon erhålls brott-

lasten vid  genomstansning,  Pu,  som  

Pu =  a  nh(2a+h) 
	 ....  (4.18) 

Y  

där  a  - isens dragspänning vid genomstansning 
Y 
h - isens tjocklek  

a  - lastens kontaktradie mot isen 
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Låt oss jämföra ekv  (4.18)  med det experimentellt funna ut-

trycket ekv  (3.27)  

Pf 	=  1,25(1+1,68  a)af  h2  r  

med  Pf = Pu  erhåller  vi ur  ekv  (4.18)  och  (4.19) 

ih  
a - 	 (1 258-u) 2nt - 2,108h 	'  

där  ß  = fy 

Med  9,  =  10h  riskeras genomstansning om  

a 	10  
h 	207 - 2,10Ø(1258-y) 

.... 	(4.19) 

.... 	(4.20) 

.... 	(4.21)  

(2,5 < ß < 30) 

För  8  =  4,55  i ekv  (4.21)  erhålls a/h =  1.  Kvoten  ß  = af/crf  

kan ses som ett mått på isens anisotropi. 

För lastfall där genomstansningsbrott inte blir dimensionera-

de antar vi att  den  maximala töjningsenergin i  en  punkt  under 

lasten  är direkt relaterad till genombrottslasten. 

Töjningsenergin för ett elastiskt material kan vid små töj-

ningar skrivas  

S = 1 — a. . c. . 
2 17 13 

.... 	(4.22)  

Vid enaxligt spänningstillstånd kan töjningsenergin beräknas 

som ytan  under en  spänningskurva som funktion av töjningen. 

Detta kan tecknas  

S = f 0(e) de 	 .. (4.23) 
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Om den  extra  lasten  från uppströmmande vatten försummas, är 

töjningsenergin  en  funktion av pålagd  last.  Med tidigare an-

givna samband, ekv  (4.9)  och  (4.10)  erhålls töjningsenergin 

i  en  punkt  under lasten  som 

n p.  åw, 
S = a'b'  E  

i=1 
h2 h0'5 

.... 	(4.24)  

Det numeriska värdet på S/a'b' kan bestämmas experimentellt 

som arean  under en  last-nedböjningskurva.  Maximal  last  vid  

en konstant  deformationshastighet lägre än vad som orsakar 

sprödbrott,  P
Y, 
 föreslås som brottlast i  de  fortsatta beräk-

ningarna. Bestämning av S/a'b'  visas  i fig.  4.1.  

w/hu  

Fig.  4.1 Definition  av brottkriteriet,  max  töjningsenergi, 
för två olika nedböjningshastigheter.  

4.4 	Reducerad bärförmåga 

I följande  fall  skall beräknade brottlaster enligt föreslagen 

modell väsentligt reduceras.  

1. Genomgående sprickor (våta) nära lastområdet.  

2. Utpräglad  vertikal  anisotropi i istäcket. 
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3. Plötsligt väderomslag med snabbt sjunkande temperatur.  

4. Reducerat upptryck. 

Genomgående sprickor 

För tunn  is  erhöll Panfilov  [47]  ca  40  % lägre brottlaster  

vid belastning  nära  en fri kant (semi-infinit  platta) jäm-

fört  med  motsvarande kontinuerliga istäcke.  Enligt  elasti-

citetsteori erhålls  50  % lägre spricklast.  Shulman  m.fl re-

laterar  reduktionen  till sprickornas vidd  [51].  I  de  områden  

som  två  eller  flera sprickor  korsar  varandra  kan en  minskning 

till  en  fjärdedel  av  beräknad brottlast vara motiverad. 

Utpräglad anisotropi i isen 

KolumnLr  is  som  under en  längre tid uppvärmts och återfryst 

(vår-is)  kan  under  loppet av några timmar helt förlora  sin  

skjuvhnlfasthet. Beräkning enligt böjteori ger då felaktiga 

och för små deformationer. 

Ett istäcke som är uppbyggt av skikt med olika istyper kräver 

exakt kännedom om vidhäftningen mellan  de  olika islagren.  Om  

skikt med vatten observerats mellan två islager minskas bär-

förmågan drastiskt. 

Snabbt sjunkande lufttemperatur 

Ett tunnt snöfritt istäcke utsätts för stora böjspänningar vid 

snabb avkylning orsakad av sjunkande lufttemperatur.  Under  

kortare perioder uppstår då omfattande uppsprickning med ett 

regelbundet sprickmönster. Hastigheten på ändringen i istempe-

ratur i isens övre  del  kan antas vara ett mått på hur stora 

temperaturspänningarna är. Då sprickor observerats reduceras 

brottlasten som tidigare beskrivits. 
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Reducerat upptryck  

Om  vattennivån sjunker kan istäcket nära ett  fast  stöd "hänga 

upp sig" på dessa stöd (t.ex runt  en  bropelare). Istäcket är 

då inte längre elastiskt upplagt varför beräkningsmodellen 

inte är giltig. Detta förhållande råder även invid branta 

stränder.  

4.5 	Armering 

Armering i isens underkant 

För  rotationssymmetrisk last  kan krökningen beräknas från 

plattekvationen med antagandet  

1 	d2w = — =  --7  
R dr  

(4.25)  

Lösningen för  en last  med radie  a  ges av ekv  (8) 	i 	bilaga  7.  

För  r  >  a  erhålls  

w  = ag/k 	(ber'a  ker  x - bel'a kei x) .... 	(4.26)  

där  a  -  a/9,  

Ekv 	(4.25)  

och x = r/t. 

och 	(4.26)  medför 

x = 	P 3  [ber' () 	ker' 	(i) 	- bei' (2) 	kei"(E)]  
9.  (4.27)  

nkai  

Med ez =  
(4.28)  

kan töjningshastigheten i isen beräknas med  9. = 9,i  i ekv  (4.2). 

Ur  fig.  4.2  kan vi dra slutsatsen att töjningarna blir rela-

tivt stora i ett område runt  lasten.  
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lhoptryckrung  

0.5 	10 	1:5 	2..0 	2'.5 	3:0 	3.5 	40 	4.5 	5.0 

rA 

Förlöngning  

Fig.  4.2  Radiell töjning som funktion av det relativa ayståndet 
från lastcentrum. 

Armering i isens överkant 

Fig.  4.2  visar att töjningarna på isens översida knappast blir 

så stora att  armeringen  kan uppta stora dragkrafter vid lägre 

lastnivåer. Armering med relativt stor yta i förhållande till 

isen kan ta upp betydande tryckkrafter och därmed minska kryp-

deformationerna. 

Vid högre lastnivåer och stora deformationer då isen är ra-

diellt uppsprucken kan  armeringen  antas öka genombrottslasten 

på liknande sätt som för armerade isbalkar.  

De  reduktioner som diskuterats i samband med uppsprickning av 

oarmerad  is  medför att  man  för  is  med armering i överkant kan 

tillgodräkna sig  en  högre säkerhet mot brott. Sådana sprickor 

kan knappast uppstå även vid relativt små armeringsmängder. 
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5 	FÄLTFÖRSÖK I BOTTENVIKEN  

5.1 	Utrustning  

En  vattentank i  form  av ett  22 m  långt plåtrör  lades  upp på 

pelare stående på botten. Med hjälp av oljedomkrafter regle-

rade med  en  elektrisk  pump  kunde laster uppemot  70 ton  an-

bringas mot isen.  Lasten  fördelades jämnt med  en  eller två 

runda stålplattor,  500 mm,  klädda med  30 mm  tjockt gummi 

kontakten med isen. Röret vattenfylldes med  en  bensindriven 

vattenpump och vattennivån kunde observeras genom öppningar 

på toppen av båda rörändarna. 

Fig.  5.1  Bensindriven  pump  för 	Fig.  5.2  Motordriven kärn- 
fyllning av vatten- 	 borr och kedje- 
tanken och vatten- 	 såg med förlängt 
begjutning av  arme- 	 svärd.  
ring.  
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För bestämning av isens tjocklek och kvalitet användes  en  mo-

tordriven kärnborr. Proven belystes på  plats  med polariserat 

ljus och fotograferades. 

I samband med  montage  av pelare sågades öppningar i isen med  

en  vanlig kedjesåg. Vid mer omfattande sågningsarbeten använ-

des  en  stor issåg transporterad på medar. Sågen som vägde ca  

300 kg  gav ett  50 mm  sågsnitt till maximalt  1,3 m  djup.  

Lasten  mättes  med en elektrisk  lastcell, Bofors, och  isens de-

formation  mättes  med  lägesgivare, LVDT och  Bourns.  Mätsignaler-

na registrerades  med  hjälp  av en  mikrodator,  ABC-80.  Resultaten  

erhölls  direkt  på  skrivare och lagrades  på  magnetband.  Last  och 

mittsjunkning registrerades även  på  xy-skrivare.  Isens tempera-

tur  mättes  med  termometrar och  med termotråd,  koppar-konstantan. 

Samtliga genombrottsförsök videofilmades med autentiskt ljud.  

5.2 	Testprocedur 

Pelare och upplagsbalkar monterades och stabiliserades horison-

tellt. Röret lyftes på  plats  och vattenfylldes. Monteringsar-

betet  visas  i fig.  5.3  -  5.5. 

De  runda stålplattorna placerades vid rörets mitt, där kraften 

anbringades. För att mäta isens sjunkning trycktes stålrör ned 

i botten genom uppborrade hål i isen,  125 mm,  längs  en  profil 

radiellt ut från lastcentrum. Givarna mätte isens vertikala 

förskjutning relativt dessa stålrör. Försöksuppställningen  

visas  i fig.  5.6. 

5.3 	Beskrivning av försöksplatsen och avisen  

Försöksplatsen var belägen i Bottenviken ca  2 mil  utanför Luleå 

vid Lövskärs småbåtshamn. Havsviken  har  normalt ett  fast  istäcke 
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Fig  5.3 

Montage  av 

pelare. 

Fig.  5.4  

Röret lyfts 

på  plats  

Fig.  5.5  

Röret vatten-

fylls och isen 

kan belastas. 
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oil jack 
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Tlvdt  

SECTION A-A 

(erne. 	 Aq ill = 	=  I/I  il  
sea floor  

LI  

  

Fig.  5.6  Principiell försöksuppställning vid  vertikal  belast-
ning av kontinuerligt flytande istäcke. 

från slutet av november till  mitten  av maj. Vattendjupet var  

2-4 m  inom försöksområdet. Salthalten på  0,5 m  djup mättes på 

samma  plats 1976, se  tabell  5.1. 

Tab. 5.1 	Isdjup 	Temp 	Salt 	Klor 	Datum 

cm 	 C 	o/oo 	o/oo  

40 0,3 0,34 0,19 760211 
45 0,1 0,18 0,10 760316 
60 0,0 0,26 0,14 760406 
- 2,4 0,27 0,15 760513  

Belastningsförsöken utfördes  under  tiden  23  februari -  7  april  

1982  och  24  februari -  22  mars  1983.  Istäcket på tre olika 

platser inom försöksområdet belastades  1982  och ytterligare 

två försöksuppställningar gjordes  1983.  Försöksuppställningarna  

1982 samt  platsen för provtagning av två borrkärnor  K1  och  K2  

visas  i fig.  5.7.  



Lövskår 
småbåtshamn  

provtagning 

kl 
X  

1:7  
4=b1*  

- 70 -  

Fig.  5.7  Försöksområdet vid Lövskär i Bottenviken med  1982  års 
uppställningar  1-3.  Provtagning  (0),  mätbod  (0),  vak 
som sågades upp vid tömning av vattentanken  (0).  

Istyp och kristallernas  diameter  bestämdes genom att genomlysa 

tunna isskivor i korspolariserat ljus. Resultatet  visas  i ta-

bell  5.2  och i fig.  5.8.  Isen bestod i huvudsak av kärnis med 

stora kolumnära kristaller. Föroreningar som natrium,  magnesium  

och kalcium ingick i obetydlig mängd. Isen kan därför ur håll-

fasthetssynpunkt betraktas som sötvatten-is. 

Tab. 	5.2 	Djup  

cm  

Istyp  d*  

cm 

Na  Mg  

ppm  
Ca  

kl 	0-10 Ti 
10 T1  -  6,4 0,14 1,7 
30 S2 2 1,7 0,02 0,4 
55 S2 4 2,5 0,07 0,4 

55-60 S2 

k2 	0-4 Ti 
5 S2 1 5,6 0,42 37 
15 S2 3 5,2 0,32 37 
26 S2 4 4,2 0,30 37 
44 S2 6 8,1 0,46 36 

44-46 S2 

Ti  = stöpis 	S2  = kolumnär  is  
d* = kristalldiameter 
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Fig.  5.8  

Borrkärnor frän isen som studerats 

i polariserat ljus. Kärnans  dia-

meter  är  185 mm.  Hela isdjupet var  

60 cm  för  K1  och  46 cm  för  K2.  

Topp  

Mitten  

Botten 
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Temperaturen  i luft på olika nivåer i isen mättes  under  varje 

försök. I tabell  5.3  redovisas medel-istjocklek, lufttempera-

tur och temperaturen i isens mitt i samband med  max-lastför-

söken. Isen plogades ren från snö ca  20/3 1982  och långt innan 

belastningsförsöken startat  1983.  Isens tjocklek skilde sig där-

för inom och utom det snöfria området speciellt då vid  1983  års 

försök.  Resultat  från mätningar av isens tjocklek från borrade 

hål redovisas närmare i bilagorna. Salthalten antogs vara ca  

0,2  o/oo.  

Tab. 5.3  Uppställning  

1 	2 	3 	4 	5  

istjocklek 	(m) 0,57 0,53 0,50 0,66 0,74  
lufttemperatur (°C)  +0,3 +4 +5 -4 -5  
istemperatur (°C)  -0,2 0,0 0,0 -2,0 -3,0  

Vid uppställning  3  och  5  fanns förstärkning inlagd i isens över-

kant. Förstärkningen bestod av armeringsnät av stål  (3)  och rut-

armering med trävirke  (5).  Förstärkningarna beskrivs närmare i 

bilaga  3  och  5. 

5.4 	Sammanställning av fältförsök  1982  -  1983  

Försöken kan indelas i  5  grupper med var sitt isområde. Försök 

nr  1:02  ayser område  1  och belastning  02  i kronologisk ordning. 

Tre principiellt skilda belastningstyper förekom.  De  ideala sam-

banden  visas  i fig.  5.9.  

t 

(2) 	 (3) 

Fig.  5.9  Snabb lastökning och låg lastnivå  (1), konstant last  
och låg lastnivå  (2). Max  belastning med  konstant  
mittsjunkningshastighet  (3).  

P w, 
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Flytande  is  med tre olika  geometrier  belastades. Isens statiska 

verkningssätt och lastens placering  visas  i fig.  5.10. 

(2) 	 (3) 

Fig.  5.10  Koncentrerad  last  på kontinuerligt flytande istäcke  (1). 
Last  nära  en  fri kant  (2). Last  vid spetsen av  en  fly-
tande konsolbalk  (3). 

En  sammanställning av fältförsöken vintrarna  -82  och  -83 visas  

i tabell  5.4.  Försöksuppställningar illustreras med fig.  5.11-

-5.13  och mätdata redovisas utförligt i bilagorna  1  -  5.  

Tabell  5.4  

Nr Lasttyp*  Tid 

Kontinuerlig platta  

(I område  3  och  5 
ingår armering i  
isen)  

1:01-1:23 

4:01-4:05 
5:01-5:04 

1 

2 
2 

820223-820317  

830224-830304  
830316-17  

1:25 3 820323 
2:01 3 820402 
3:04 3 820407 
4:07 3 830304 
5:05 3 830317  

Halv platta  4:08 3 830304 
5:06 3 830317 
5:07 3 830317  

Konsolbalkar  4:11-4:16 1 830303 
5:11-5:16 1 830322  

Obelastad  konti- 
nuerlig platta 

3:02 820406-07  

* Lasttyper  1-3  förklaras i 	fig. 	5.9.  



Fig.  5.11  

Fullskaleprovning vid Lövskär 

i Luleå skärgård  2  april  1982.  

(Försök  2:01)  



Fig.  5.12 

Tv  ä koncentrerade laster läggs 

på med hjälp av domkrafter. 

Isens vertikala förskjutning 

mäts relativt haysbotten. 

(Försök  2:01)  



Fig.  5.13 

Den  förstärkta isen  under  uppbyggnad i område  5.  För- 

stärkningen består av trävirke,  19  x  75 mm.  Brädorna 

läggs i ett rutmönster på isen och begjuts med flera 

tunna vattenskikt till dess  armeringen  är täckt med  

is.  Lövskär  2  februari  1983.  
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6. 	ANALYS  AV  FÄLTFÖRSÖK  

6.1 	Den  armerade och oarmerade isens bärförmåga  

Då  den  maximala  lasten  inte begränsades av  lokal  genomstans-

ning erhölls  maximal  last  för ett kontinuerligt istäcke efter 

mycket stora deformationer vid  konstant  mittsjunkningshastig-

het. I försök  4:07  och  5:05  kunde inte belastningen fullföljas 

fram till flytbrott.Last-deformationskurvornas utseende kan 

jämföras med  de  krypkurvor som erhålls vid enaxiella spännings-

tillstånd  under konstant  deformationshastighet, fig.  2.6.  Detta  

visas  för försök  1:25, 2:01  och  3:04, se  fig.  6.1.  För att få  

en  uppfattning om effekten av armering i isens överkant jämför 

vi försök  2:01  med  3:04  och försök  4:07  med  5:05.  Last-deforma-

tionskurvorna är relativt lika upp till  en  lastnivå med be-

tydande krypning,  se  fig.  6.1  och  6.2.  Däremot är  den  kvarstå-

ende deformationen för  den  armerade isen  (5:05)  betydligt  mindre. 

Om  vi jämför armerad och inte armerad  is  då belastningen sker 

nära  en  fri kant blir  armeringens  verkningssätt tydligare.  Se  

fig.  6.3.  Vid  den  lastnivå då  den  oarmerade isen uppnår flyt-

ning (med ringsprickor, dvs dragning i ö.k) fortsätter  armering-

en  att uppta dragkrafter och därmed kan  lasten  ökas. Så små-

ningom tränger stora mängder vatten upp på isytan varför  den  

uppmätta  lasten  långsamt sjunker vid relativt  konstant deforma-

tion.  Belastningen kunde inte fullföljas till brott för  den  

armerade isen. 
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3:04 

0.0 
	

0. 4 
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Deformation (rnrn) 

Fig.  6.1 Last  som funktion av mittsjunkning på ett flytande 
istäcke.  Experiment  med  konstant  mittsjunknings-
hastighet,  1982.  I försök  1:25  begränsas  lasten  av 
genomstansning.  

INFINITE PLATE 

2.0 4.0 6.0  

me  (mis.) 

8.0 	MA 	120 

Fig.  6.2 Last  och mittsjunkning som funktion av tid. Armerad  
is (5:05)  jämförs med oarmerad  is (4:07)  i experiment  
1983.  
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sErm-ovrimTE PLATE 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Fig.  6.3 Last  nära  en  fri kant som funktion av sjunkning vid  
lasten.  Armerad  is (5:07)  jämförs med oarmerad  is 
(4:08)  i experiment  1983.  
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I tabell  6.1  redovisas experimentellt erhållna maxlaster vid  

konstant  mittsjunkningshastighet och lastytans relativa radie. 

Böjhållfastheten  har  beräknats från balkprov  (se  bilaga  4  och  5)  

och medelvärdet af =  0,25  MPa  har  valts för samtliga försök. 

Karakteristiska längden  har  beräknats till  9.  =  14 h3/4.  

Tabell  6.1  

Försök h 	a/g, 	P max 	P/af
h2 

kN 

1:25 0,57 0,03 482 5,9 
2:01 0,53 0,07 290 4,1 
3:04 0,50 0,07 327 5,2 
4:08 0,66 0,10 420 3,8 
5:07 0,74 0,09 560 4,1  

För tunn  is  erhöll Panfilov Pf/afh
2 	1,5  för a/R =  0,1  då hela  

lasten  påfördes mycket snabbt och brottet skedde inom  20  sekunder  
(se  fig.  3.8).  Värdet på isens böjhållfasthet (af  =  0,28  MPa) 

är betydligt lägre än vad som kan förväntas för tunn  is  samtidigt 

som isens bärförmåga i fältförsök trots detta i stort sett ökar 

proportionellt mot kvadraten på istjockleken.  

6.2 	Beräknad E-modul vid snabb lastpåläggning och låg 

spänningsnivå  

Vid  en  bestämd tidpunkt kan ekv  (4.2)  tecknas 

0 2 	P  
8kwo  

( 6.1) 

där  = Eh3/12k(1-v2)1/4 .... 	(6.2)  

ur ekv  (6.1)  och  (6.2)  kan vi då lösa ut elasticitetsmodulen 

E = 3(1-v2) 	(P)2  
16 kh3 	770  

.... 	(6.3) 
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Med antagna värden på  v  och k kan E experimentellt bestämmas 

från plattförsök med mycket koncentrerad  last.  I tabell  6.2 

har  E-modulen beräknats vid små deformationer med  v  =  0,33  

och k -  9800  N/m
3
. 

Tabell  6.2  

Nr P  

kN 

w
o 

mm 

w
o  
mm/s 

h 

cm 

O. 
o 
C 

E* 

GPa 

1:1 10,5 2,2 0,10 52 0 2,8 
1:2 20,5 4,9 0,16 52 0 2,1 
1:3 40,3 8,5 0,20 52 0 2,7 
1:5 59,2 11,8 0,24 52 0 3,0 
1:7 94,0 19,5 0,29 52 0 2,8 
1:8 121,0 30,3 0,17 52 0 1,9 

1:11 24,0 3,0 0,17 55 -2 6,5 
1:12 22,4 2,5 0,21 55 -2 8,2 
1:13 50,3 7,9 0,25 55 -2 4,1 

1:19 20,2 3,0 0,11 55 -3 4,6 
1:20 30,3 3,9 0,22 55 -3 6,2 
1:21 41,7 4,6 0,21 55 -3 8,4 
1:22 51,6 8,5 0,30 55 -3 3,8 

1:25 48,3 8,1 1,0 57 -0,2 3,3 
2:01 50,0 5,8 1,2 53 0 8,5 
3:04 57,0 8,2 0,8 50 0 6,6 
4:05 61,5 1,6 0,2 66 -2 8,8 
5:04 57,2 2,1 0,2 74 -3 3,1 

* E beräknad enligt ekv  (6.3)  

Motsvarande E-moduler beräknade för isbalkar var för isen vid 

uppställning  4  och  5 4,9  GPa.  (se  även Tabell  2.4). 

6.3 	Last-deformationssamband vid  konstant  mitts junknings-

hastighet  

Teoretisk  last  som funktion av mittdeformation och tid  har  be-

räknats ur ekv  (4.16)  med tidstegen  2  eller  5  sekunder. Enhets-

lasten  P
o 
 valdes till  

P
o  = 1 h

2 N 	(h  i  meter) 	.... (6.4) 
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a  och b bestämdes genom kurvanpassning. Anpassningen förenkla-

des genom att försumma deformationshårdnandet och införa  en  

begynnelselast Pl . Därmed erhölls  a  och b som  konstanter.  Re-

sultatet från anpassning till försök  3:04  och  4:07 samt  numer-

riska värden på  a  och b  visas  i fig.  6.5.  

Passningskonstanterna  a  och b kan tolkas som mått på lastens 

utbredning  respektive  isens krypning.  Ur  ekv  (4.4)  och  (4.8)  

identifierar vi 

och  

a = fa(a,v) E
0'5 . 	(6.5)  

b = f(e) fb(a,v) E 	 . 	(6.6) 

00 
	

O. 2 
	

03 
	

0.4 

w/h" 

Fig.  6.5  Anpassning med ekv  (4.16)  till experimentellt erhållna 
laster vid  konstant  mitts junkningshastighet. 
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6.4 	Last-deformationssamband vid konstant last 

Vid  1983  års försök studerades även isens deformationer vid  

konstant last.  Teoretisk  last  som funktion av mittdeforma-

tion och tid beräknades ur ekv  (4.16)  för försök  4:05.  Samma 

värden på konstanterna  Po,  n och  a,  som för försök  4:07  an-

vändes. Detta resulterade i ett betydligt högre värde på b 

som  anger  krypningen.  (1,5  •  10_12  jämfört med  1,0  •  10-14  

i försök  4:07). Se  fig.  6.6.  Detta antyder att b varierar 

aysevärt med deformationen i början av lasttiden. 

Fig.  6.7  Anpassning med ekv  (4.16)  till experimentellt er-
hållna laster.  

6.5 	Genomstansningsbrott  

Med  värdena i försök  1:25 a  =  0,25 m, h  =  0,57 m  och  Pu  =  480  kN 

erhålls  ur  ekv  (4.18)  

= 0,25 MN/m2 
y .... 	(6.7) 

Om  spänningen fördelas jämnt över brottytan som var flackare 

än det i ekv  (4.18)  antagna  45°  erhålls  

a' = P /A ± 480/2,54 = 0,19 MN/m2 y 
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I försök  3:04  erhölls också slutligen genomstansning för två 

runda plattor  500 mm  med centrumavståndet  1,2 m. Lasten  var 

då  190  kN och deformationen ca  0,4 m.  Brottytan var då något  

mindre  än för två genomstansningskoner.  Ur  försök  3:04  kan 

ett undre gränsvärde på flytspänningen uppskattas till 

> 0,12 MN/m2 
Y — 

.... 	(6.8)  

vilket antas gälla för mycket uppsprucken  is  nära smältpunkten.  

0500 

Fig.  6.8  Lokalt brott med genomstansning i försök  1:25.  Brott-
ytornas lutning mot horisontalplanet var  20  -  40°. 

6.6 	Deformationsprof iler  

Nedböjningsprofilerna som  visas  i fig.  6.9 har  beräknats med 

ekv  (4.1).  Karakteristiska längden Q.  har  reducerats för varje 

tidsteg enligt ekv  (4.2).  Mittsjunkningen  har  beräknats steg-

vis som funktion av pålagd  last  enligt ekv  (4.17)  med samma  

konstanter  som i fig.  6.5.  Nedböjningen för två punktlaster 

på ayståndet  1,2 m har  beräknats genom att halvera  den  totala  

lasten  och addera nedböjningarna för  de  båda lasterna. 

Isplattans radiella krökning kan antas överensstämma med be-

räkningen fram till lastnivån  200  kN. Därefter uppträder stora 

skjuvdeformationer lokalt runt lastytorna. 
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Fig.  6.9  Nedböjningsprofiler vid olika lastnivåer vid  konstant  mittsjunkningshastighet.  
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7. 	DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

	

7.1 	Sprickbildning och  deformation  

Ett istäcke spricker upp redan vid mycket låga lastnivåer 

. om  lasten  angriper koncentrerat på  en  liten yta. Sprick-

bildningen kan höras tydligt  under  hela lastförloppet. 

Sprickorna initieras i dragzonen i underkant och kan inte 

observeras uppifrån. Vid belastning med  en konstant  sjunk-

ningshastighet  mindre  än  1  mm/sek uppträder inga ringsprickor. 

Ringsprickor uppkommer inte  ens  när deformationerna nått  den  

gräns då isen plasticerat så mycket att  lasten  blir  konstant  

eller är något sjunkande. Sprickbildningen i isens underkant 

kan inte avläsas som diskontinuiteter vid registrering av  

lasten.  Isens deformationsegenskaper kan därför någorlunda 

väl beskrivas med  en  enkel  konstitutiv  modell som tar hänsyn 

till krypning.  Den  i kap  4  föreslagna  semi-empiriska model-

len beskriver krypförloppet bra vid  konstant  sjunknings-

hastighet. Deformationshårdnandet kan eventuellt försummas 

vid stora deformationshastigheter  men  bör ingå vid beräkning 

av krypförloppet vid  konstant last  och vid långsamt pålagda 

laster.  De  empiriska konstanterna  a  och b i ekv  (4.15)  kan 

förväntas variera något för olika istyper och istempera-

turer. För istyperna  3  och  4  erhölls  a  =  0,8  resp  a  =  1,0  

x  107  N/m1'5,  se  fig.  6.5.  Det något högre värdet på istyp  

4  indikerar att E-modulen varit högre.  Konstanten a  varierar 

sannolikt också med istemperaturen eftersom istyp  3  var 

mycket uppvärmd och hade stora skjuvdeformationer. Värdet på 

b, som är ett mått på isens kryphastighet, var  5  ggr större 

för istyp  3  än för istyp  4. Konstanten  b förmodas öka  mar-

kant  om isen uppvärms. 

Lastens utbredning  har  stor betydelse speciellt då lastnivån 

närmar sig  den  gräns då  lokal  genomstansning riskeras. För  

is  med inte alltför påtaglig anisotropi kan genomstansning i 

allmänhet undvikas om lastytans radie är större än istjock-

leken. 
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Isens bärförmåga som funktion av deformationshastighet kan 

antas vara  maximal  vid inte allt för  hastig deformation  

eftersom dragspänningar då till viss  del  hinner omlagras och 

ett sprödbrott därigenom förhindras. Vid mycket snabba för-

lopp kan brottet antas orsakas av skjuvdeformationer i  en  

lokalt radiellt söndersprucken platta. Brottlasten begränsas 

då alltid av genomstansningslaster enligt ekv  (4.18).  

Panfilovs ekv  (3.27)  torde ge bättre uppskattning av brott-

lasten  speciellt vid större lastutbredningar. 

Vid mycket långsamma deformationsförlopp begränsas  maximal  

last  av  den  mitts junkning.  man  kan tolerera.  Den  tillåtna  

lasten  blir därför alltid aysevärt lägre än  den last  som 

orsakar brott i isen. Vid kortare parkeringstider  (mindre  än 

ett dygn) erhålls rimliga krypförlopp med  den  föreslagna 

modellen. Mittnedböjningen kan härvid beräknas som funktion 

av tiden.  En  alltför stor mittnedböjning efter lång tid kan 

förväntas om deformationshårdnandet försummas.  De modeller  

som inte tar hänsyn till att kryphastigheten ökar olinjärt 

med spänningsnivån kan endast användas vid  konstant  och låg  

last.  Detta gäller Nevels  [45]  och Katonas  [30]  beräknings-

modeller.  

Om man  mer grundligt önskar analysera spänningar och defor-

mationer i ett tjockt istäcke framstår  den  icke linjära 

FE-formuleringen av Hamza och Muggeridge  [24]  som ett bra  

alternativ.  Formuleringen kan eventuellt förbättras genom 

att tillämpa  de  formler för deformationshårdnande krypning 

som  Michel  föreslår (ekv  2.17). Men  så länge som försöksdata 

nästan helt saknas för fleraxiella tillstånd förblir 

spänningsberäkningarna osäkra.  

7.2 	Brottkriterier 

Or försöken som beskrivits i kapitel  5  kan arean  under en  

last-deformationskurva uppskattas. Enligt ekv  (4.24)  är 

denna yta ett mått på töjningsenergin. Som ett exempel 
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erhålls ur fig  6.5  för kurvan  3:04 den  maximala töjnings-

energin 

S/a 1 b 1  = 3 • 10
5 N/m1,5 
	

.... (7.1)  

Med detta brottenergivärde som bas  har de  brottlaster som  

visas  i fig  7.1  beräknats för olika istjocklekar och två 

iskvalitger.  Lasten har  beräknats som funktion av tre 

mittsjunkningshastigheter;  0,5, 1,0  och  2,0  mm/sek. Med två 

laster med kontaktdiametern  0,5 m  blir genomstansningen 

avgörande endast för hög sjunkningshastighet  (2,0  mm/s) och  

den  sämre istypen  (is  nr  3).  

Det måste påpekas att fig  7.1  endast bygger på ett fåtal 

observationer och därför är mest menat som  en illustration  

av brottlastens stora  variation  beroende på  deformations-

hastighet och istyp. Beräknade brottlaster får inte för-

växlas med förväntade brottlaster för dynamiska laster av 

rörliga fordon. Fordonets rörelse kan medföra  extra  stora 

påkänningar vid  en  kritisk hastighet då isens deformationer 

kommer i resonans med  den  underliggande vattenmassan. Detta 

fenomen och inverkan av upprepade fordonspassager diskuteras 

i Sundberg-Falkenmark  [51].  

Värdet på  den  töjningsenergi som medför plasticering,  S,  an-

tas vara relativt  konstant  för flytande,  fast is  nära smält-

punkten. Kallare  is  kan förväntas  ha  något högre värden på 

töjningsenergin. Värdet på S/a'b' blir därför till största 

delen avhängigt lastytans utbredning i förhållande till is-

tjockleken, vilket framgår av ekvationerna  (4.4)  -  (4.10).  
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Fig.  7.1  Beräknad brottlast för olika istjocklekar enligt  den  
föreslagna  semi-empiriska modellen.  

7.3 	Armering  

Effekten  av armering placerad i isens överkant kan samman-

fattas enligt följande: 

• Den  skyddar isen mot uppsprickning på grund av temperatur-

spänningar. 

• Den  förhindrar sprickor att utvidga sig vid belastning. 

• De  kvarstående deformationerna efter avlastning blir  

mindre. 

• Det armerade istäcket  har  större brottlast speciellt i 

närheten av  en  öppen spricka eller  en  fri kant. 
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• Kryphastigheten minskar. 

Armering i isens underkant bedöms ge  en  betydande ökning av 

brottlasten. Detta styrks framför allt av  de  krökningar som 

erhållits i försöken. 

Lämpliga armeringstyper som kan placeras i isens underkant 

borde prövas. För koncentrerade laster kan även armering mot 

skjuvbrott t.ex i  form  av byglar vara tänkbara. 

Vid lägre lastnivåer och kortvarig  last  innebär armering 

inte någon minskning av mittsjunkningen. Eftersom mitts junk-

ningen kan vara dimensionerande måste andra förstärknings-

metoder prövas för detta ändamål. Inblandning av  sand  eller 

liknande kan möjligen påverka plattans styvhet  men  om kli-

matet tillåter isuppbyggnad är detta effektivare. Andra och 

bättre typer av  is  kan kanske åstadkommas genom att påskynda 

frysförloppet eller genom att förhindra luftinblandning.  

7.4 	Behov av fortsatta undersökningar  

För att bättre kunna beräkna brottlasten krävs ytterligare 

undersökningar och försöksdata: 

• Försök med olika istyper och belastningshastigheter för att 

bättre kunna vid varierande förutsättningar i ekv  (4.15)  be-

döma storleken av  de  empiriska konstanterna  a  och b. 

• Försök för att undersöka om konstanterna  a  och b varierar med 

istjockleken. 

• Försök där energibrottkriteriet verifieras och där värden på 

brottenergin bestäms vid plasticering i ett flytande istäcke. 

• Fleraxiell spänningsanalys med  finit  elementmetod för att be-

räkna inverkan av lokala skjuvdeformationer i lastområdet. 
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För att åstadkomma  is  med högre bärförmåga kan följande  alter-

nativ  prövas: 

• Metoder för underkantsarmering. 

• Inblandning av andra material vid uppbyggnad av  is.  

• Isolering mot värmekällor som solinstrAlning och underlig-

gande vattenmassa. 

• Manipulering med isens kristallstruktur i syfte att blockera 

förskjutningar längs svaghetsplan. 
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bilaga  1  

FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING  1  

lägesgivare  

1 	 

t 	 

417.srn. 	12 

tryckgivare 

Fig. 1  

Tabell  1  

Nr. 	Tid 
	

Is- 	Istemp. Största Största Mitt- 

tjocklek 	 Last 	mittsjunk- sjunknings- 

ning 
	

hastighet  

h  (mm) 	O.  (°C) P (kN) 	Wo  (mm) 
	

*0  (mm/s)  

1:01 23/2 	520 10.5 2.2 0.10 
1:02 20.5 4.9 0.16 
1:03 40.5 8.5 0.20 
1:05 59.2 11.8 0.24 
1:07 24/2 94.0 19.5 0.29 
1:08 121.0 30.3 0.17 
1:11 5/3 	550 24.0 3.0 0.17 
1:12 22.4 2.5 0.21 
1:13 50.3 7.9 0.25 
1:19 10/3 20.2 3.0 0.11 
1:20 30.3 3.9 0.22 
1:21 41.7 4.6 0.21 
1:22 51.6 8.5 0.30 

1:25 23/3 	570 	-0.2 	482 109 0.9 

zlastyta  

e- 
)8(  

rrL  
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bilaga  1 

MAX.  BELASTNING MED  KONSTANT  MITTSJUNKNINGSHASTIGHET 

FÖRSÖK  1:25  (rådata)  

Ts  d  i  se,lru,dar- 
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bilaga  1  

ISENS DEFORMAT1ON5PROFIL  

FÖRSÖK  1:25  

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20  

Avstånd från lastcentrum  [m]  

Uppmätta förskjutningar  har  korrigerats enligt vad som 

redovisas nedan. 

KORREKTIONER  AV  FÖRSKJUTNINGAR 

Lägesgivarna  1  -  6  mätte förskjutningar relativt mothålls- 

balken, vilket innebar att resultatet måste korrigeras 

för balkens uppböjning och upplagens rörelse. 
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bilaga  1  

Följande korrektioner gäller för uppställning  1:  

Rörets uppböjning  

Stålrör 	)2.000x6 	 I =  1.885-10
-2

m
4  

E =  2.1.105  MPa 

Meduppläggning enligt försök  1,  d  v s  spännvidden  18 m,  

erhålls följande uppböjning  

d o  = 0.031 mm/kN 

52  = 0.029 mm/kN 

64  = 0.023 mm/kN 

68  = 0.014 mm/kN 

68  = 0.004 mm/kN  

Stödens rörelse 

Pelarna vilade på botten med  lasten  fördelad över  1 m
2  

yta. Mätningar relativt botten visar  en  uppfjädring:  

6
stöd = 0.010 mm/kN 
	

23/2 

6
stöd = 0.015 mm/kN 
	

23/3  

Wo  i tabell  1 har  minskats med  0.031  +  0.010  =  0.041  mm/kN. 
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bilaga  1  

LAST-DEFORMATIONSKURVOR VID SNABB LASTÖKNING OCH 

LÅG LASTNIVÅ  

Diagram 	1:05  visar  lasten (a  =  0,25 m)  och isens 

sjunkning intill  lasten  som funktion av tiden. Övre 

kurva visar  last  och undre kurva visar sjunkning. 

Uppmätta förskjutningar är korrigerade med hänsyn till 

rörets uppböjning och stödens rörelse.  

FÖRSÖK  1:05 

Last 
(kb)) 

Deformation 
(mm) 

60 - 

 

50- 

40 - 

30 - 

-20 

20 - 
- 15 

-10 
10- 

- 5  

0 	10 	2 	30 	40 	50 	60 	70 
Tid  i  sekunder 
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med olja 
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bilaga  1  

GENOMSTANSNINGSBROTT, 1:25 

De  nedtryckta isblocken lyftes upp på isen, så att brott-

mekanismen kunde rekonstrueras. Mekanismen kan beskrivas 

som  en  stympad kon delad i  8-9  sektorer. Brottytornas 

lutning i förhållande till horisontalplanet mättes på 

fyra isblock varvid medelvärdet 20-40° erhölls. 

NORMALSPÄNNING I ISEN,  1:25 

Under  försök  1:25  mättes trycket i isen  4.5 m  från last-

centrum,  se  försöksuppställning  1.  Givaren bestod av  en  

tunn oljefylld behållare infrusen på halva isdjupet,  se  

figuren nedan.  
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Normalspänning  

Tryck i h-Pc 

_ 	- --J 

6. 0E+01 

TEMPERATURER 23/3 1982 

Nivå  Temp. 13.55 Temp. 14.40 

0C oc  

luft  +0.8 +0.3 

+0.3 0.0 
-0.1 -0.2 -0.2 
-0.2 -0.2 -0.2 
-0.3 -0.1 -0.1 
-0.4 0.0 0.0 
-0.5 0.0 0.0 
-0.6 0.0 0.0  

Försök  1:25  startade ca.  14.30 23/3.  
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FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING  2  

Fig. 2  

Tabell  2 

Tid 	Is- 	Istemp. Största Största Mitt- 

tjocklek 	 last 	mittsjunk- sjunknings- 

ning 	hastighet 

h(mm)0.(°C) P (kN) 	Wo(mm) 	Wo  (mm/s) i  

2:01 	2/4 	530 	0 	290 	122 	0.6 

Nr. 
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MAX. BELASTNING MED KONSTANT MITTSJUNKNINGSHASTIGHET 

FÖRSÖK  2:01  
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ISENS DEFORMATIONSPROFIL  

FÖRSÖK  2:01 

2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20  

Avstånd från lastcentrum  [m]  
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Fig. 3  
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bilaga  3  

FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING  3  

Tabell  3  

Nr. 	Tid 	Is- 	Istemp. Största Största Mitt- 

tjocklek 	 last 	mittsjunk- sjunknings- 

ning 	hastighet  

h (mm) 	ei  (°C) P  (kN) 	Wo  (mm) 	Wo  (mm/s)  

3:04 7/4 500 0 
3:02 6-7/4 500 0 

327 	220 	1.0 
0.02 
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bilaga  3  

TÖJNING I ARMERING  (se  fig.  3) 

FÖRSÖK  3:04  
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MAX. BELASTNING MED KONSTANT MITTSJUNKNINGSHASTIGHET 

TIO I SEKUNDER  
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ISENS DEFORMATIONSPROFIL 

FÖRSÖK  3:04 

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20  

Avstånd från lastcentrum  [m]  
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FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING  4 

- sågslits vid 
försök  4:08  

Tabell  4 a 	 Flytande istäcke 

Nr. 	Tid 	Is- 	Istemp. Största  Lasttid  Största 

tjocklek 	 last 	 mittsjunkning  

h (mm) 	ei  (°C) P  (kN) 	t (s) 	Wo  (mm) 

4:01 24/2 
4:02 I 
4:03 ' 
4:05 28/2 

4:07 4/3 
4:08 4/3 

630 0 50 300 7 
100 300 16 
100 300 20 

640 -5 130 120 80 

660 -2 552 190 97 
660 -2 420 370 210 
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MAX.  BELASTNING MED  KONSTANT  MITTSJUNKNINGSHASTIGHET 

FÖRSÖK  4:07 
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MAX.  BELASTNING, HALV PLATTA  (se  fig.  4)  

FÖRSÖK  4:08 

4.0 

Time (mini 
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3. 0 
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bilaga  4 

KONSTANT LAST, 130  kN, HEL PLATTA,  660 mm 

FÖRSÖK  4:05 
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Tabell  4b 	 Konsolbalkar 
*  

Nr. 	Tid 	Is- 	Istemp. Bredd Längd Brott- 6Pfl 

tjocklek 	 last  bh2  

h (mm) 	Oi  (0C) b (mm) 1 (mm)  Pf  (N) af  (N/mm2)  

4:11 3/3 	610 -2 	1150 3300 >5400 >0.25 
4:12 660 990 3750 5000 0.26 
4:13 670 970 3300 6560 0.30 
4:14 670 1060 2900 6530 0.24 
4:15 670 960 4000 6720 0.37 
4:16 670 1160 3970 6210 0.28  

*Längden ayser ayståndet från  last  till brottyta. Konsolernas 
längd var ca.  4000 mm.  



bilaga  4  

TEMPERATURER 16/3, 17/3 1983 

Nivå  Temp. 16/3 14.45 Temp. 17/3 	12.00 

m 
o
C 0C  

luft -5.5 -5 

-0.1 -4.2 -3.8 
-0.2 -4.4 -4.2 
-0.3 -3.9 -3.9 
-0.4 -3.5 -3.4 
-0.5 -2.5 
-0.6 -2.2 
-0.7 -0.1 
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FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING  5  

sprickor vid 
försök  5:07  

lägesgivare 

Fig. 5  

3 5 7 9 11 	15 	20m 

1,._,,-44.  _i_  -1 

74 	75 11 7S 	76 	67cm \ 
istjocklek 

sågslits.sägslits vid 
försök  5:07  

mätbod 

trä 19x75mm  
battens  

original ice 

cP 400 	
>1 

 

superposed ice 

Tabell  5a 	Flytande istäcke, armerat 

Nr. 	Tid 	Is- 	Istemp. Största Lasttid Största 

tjocklek 	 last 	 mittsjunkning 

h  (mm) 	Oi  (°C) P (kN) 	t (s) 	Wo  (min) 

5:01 16/3 50 300 8 
5:03 100 360 10 
5:04 220 360 30 

5:05 17/3 740 -3 590 460 98 

5:06 17/3 740 -3 560 350 170 
5:07 17/3 740 -3 530 330 225 
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MAX.  BELASTNING MED  KONSTANT  MITTSJUNKNINGSHASTIGHET 

FÖRSÖK  5:05 
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MAX.  BELASTNING, HALV PLATTA  (se  fig.  5) 

FÖRSÖK  5.07 

5. 0 

8.02 

4. 0 

0. 0 

2. 0 	 4. 0 	 6. 0 	 8. 0 

Time (min.) 

Time (min.) 



   

1.0 

E+02 _ 

0.8 _ 

  

  

0.2 - 

  

0.0 

 

I  

   

- 115 -  

bilaga  5 

KONSTANT LAST, 100  kN, HEL PLATTA,  740 mm,  ARMERAD 

FÖRSÖK  5:03 
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KONSTANT LAST, 220  kN, HEL PLATTA,  740 mm,  ARMERAD 

FÖRSÖK  5:04 
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Tabell  5b 	 Armerade konsolbalkar 

e  
Nr. 	Tid 	Is- 	Istemp. Bredd Längd 	Brott-  6P 1  

tjocklek 	 last 	bh2  

h (mm) 	Oj  (0C) b (mm) 1 (mm)  Pf  (N) 	(N/mm2)  

5:11 22/3 	820 -1 	950 5000 	17 	600 0.83 
5:12 830 970 14 	200 0.64 
5:13 820 1020 14 	100 0.62 
5:14 800 1030 19 	400 0.88 
5:15 790 950 19 	800 1.00 
5:16 800 1020 16 	000 0.74  

*Längden  5000 mm  ayser aystånd från  last  till inspänning. 
Brottet uppkom ej i inspänningssnittet.  

Is  
NN 
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TEMPERATURER 	28/2, 4/3 	1983 

Nivå  Temp. 28/2 Temp. 4/3 12.30 
oc  °C 

luft -7 -4 

-0.1 -7.1 -2.7 
-0.2 -6.2 -2.8 
-0.3 -5.2 -2.4 
-0.4 -3.8 -1.8 
-0.5 -1.2 
-0.6 -0.8 
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BILAGA  6  NEDBÖJNING  AV  KONSOLBALK  

P
3 

1 2 
4.  3. X 

P2 

a 
	 L 

z3 

4 

Med beteckningar och förskjutningar enligt figuren ovan note-

rar vi att vid små deformationer är  

Pi = 0 

P2 = z2 	z1 	m1a  

P3 = z3 	z1 	m1L  

Från balkteori och elastiska linjens ekvation kan förskjutningar 

p.g.a böjning tecknas  [61]  

P3a
2L  

P2 = 	 2E1 
(1 -a/3L) 	 .... (4) 

P3
L3 

P3 
 = 3E1 

Ur  ekv  (4)  och  (5)  erhåller vi  

3 a 2 	1 a 
P2 = P3[7(f)  - 7(E)  

3]  

Beräkningarna av rotationen  mi  förenklas om vi tillfälligt inför  

z'  =  z2  -  z  och  z°  =  z3  -  z 2 	 1 	3 	 1  
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Ekv  (6)  kan skrivas  p
2 
 = p

3
A 

där  
3 a 2 	1 a \ 2 

A = 7(r) - 7(r  

Ur ekv  (2), (3)  och  (6)  erhåller vi då 

z' - 
2 
	ma = (z° - m

1
L)A 

3 

z' - Az' 
m =  2 	3 

1 
a - AL 

Med  m
1 
 insatt i ekv  (3)  får vi slutligen förskjutningen av 

böjning  under lasten 

z,
4 
 - z1  - A(z3-z1 ) 

L 
 

p3  = z3  - 	-  
a - AL 

.... 	(10) 

och  
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BILAGA  7  PLATTA  NI  FJÄDRANDE UNDERLAG 

Böjningen hos  en homogen  och isotrop platta vilande på elas-

tiskt underlag (Winklerbädd) kan beräknas genom att lösa 

differentialekvationen 

DAAw +  kw  = q 	 ....  (1)  

där D = Eh3  

12(1 - v2) 

w(r) -  vertikal  nedböjning av isen 

k - bäddmodulen 

q - jämnt utbredd  last 

A  =  (d2 	1 d  ), Laplace-operatorn  
r  dr  

Timoshenko  [53]  löser ekv  (1)  genom att göra substitutionerna 

q/k = q',  w/9,  =  w  och  r/9„  =x  

1/4 = (D/k) 

Ekv  (1)  övergår då i 

(3) 

Om lasten  q(r) är  konstant  erhålls 

A'A'w -  w  =  0 	 ....  (4)  

där  A'  är Laplaceoperatorn med ayseende på xVI. Ekv  (4)  visar 

sig vara ekvivalent med Bessel's differentialekvation 

A'w - 	= 0 	 .... (5) 
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Lösningen  till  Bessers  ekv är 

= C
l ber x + C2bei x + C3kei x + C4ker x 

där ber,  bei,  ker  och kei är modifierade Bessel-funktioner  av 

ordning  noll  (Kelvin-funktioner). Definitionen på  dessa  funktio-

ner  och tabellvärden återfinns i matematiska uppslagsböcker  

[59].  I  slutet  av  bilagan redovisas beräkningsrutiner program-

merade i  standard  Fortran.  

Hertz [25] gav  redan  1884  lösningen för  en punktlast vid en 

punkt x  =  0.  Endast  den tredje funktionen  i ekv  (6)  satisfierar 

randvillkoren vilket  ger  

Pk2 
w = - 	kei x 2uD (7)  

Lösningen för  en  jämnt utbredd  last  med radien  a  erhölls av 

Wyman  [55]  genom att dela upp plattan i två områden där  lasten  

hålls  konstant  

för  r  >  a  erhålls  

w  = aq ' ( ber '  a ker x  -  bei  '  a  kei  x  ) 

och för  r  <  a 

w  =  q'  + aq'  (ker 'a  ber  x  - kei  'a  bei  x)  

där  a  = a/k och primtecknet innebär första derivatan av funk-

tionerna. 

Enligt böjteori är momentet radiellt 

och tangentiellt 

,  v  dw,  M  = 
dr2  r  dr  

	

Mt  = 
 -13(1  dw 	vd2w)  

	

r  dr 	dr2  

.... 	(10) 

.... 	(11) 



mtmax = - 
. max = (1+y)kei'a P 
r 

.... 	(12)  
2Tra 
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Maximalt böjande  moment  erhålls vid centrum av  den  jämnt ut-

bredda  lasten  för x =  0.  Med utnyttjande av ekv  (10)  och  (11)  

erhålls 

Med ett elastiskt spänningsblock ges sambandet mellan böj-

spänning och  moment  av  

a = JL m 
h2 

.... 	(13)  

Med antagandet att brottspänningen  of  uppträder där momentet 

uppnår maximum erhålls slutligen  

of 
 = 3(1+v)kei'a  p 

cr 
h2ra 

.... 	(14) 

där P cr  är 
 lasten  vid radiell uppsprickning. 
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FUNCTION FAK(K) 
INTEGER K,I 
REAL PROD,FAK 
PROD=1. 
DO 100 I=1,K 

PROD=PROD*I 
100 	CONTINUE 

FAK.PROD 
IF(K.E0.0) FAK=1. 
RETURN 
END 

FUNCTION PSI(K) 
INTEGER K,I 
REAL SUM,PSI 
PARAMETER (EUL=.577215665) 
IF(K.E0.1) PSI=-1.*EUL 
IF(K.GE.2) THEN 
SUM=0. 
DO 100 I=1,K-1 

SUM=SUM+1./I 
100 	CONTINUE 

PSI=SUM-EUL 
ENDIF 
RETURN 
END 

FUNCTION BER(NY,X) 
INTEGER NY,K 
REAL SUM,DEL,KRAV,X,BER 
PARAMETER(PI=3.141592654) 
K=0 
SUM=0. 
DEL=1. 
DO WHILE(A6S(DEL).GT.1.E-10) 

DEL=(1./(FAK(K)*FAK(NY+K)))*(X*X/4.)**K 
SUM=SUM+DEL*COS((3*NY/4.+K/2.)*PI) 
K=K+1 

END DO 
8ER=SUM*(X/2)**NY 
RETURN 
END 

FUNCTION BEI(NY,X) 
INTEGER NY,K . 
REAL SUM,DEL,KRAV,X,BEI 
PI=3.141592654 
K.0 
SUM=0. 
DEL=1. 
DO WHILE(ABS(DEL).GT.1.E-10) 
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DEL=(1./(FAK(K)*FAK(NY+K)))*(X*X/4)**K 
SUM=SUM+DEL*SIN(C3*NY/4.+K/2.)*PI) 
K=K+1 

END DO 
BEI=SUM*(X/2)**NY 
RETURN 
END 

FUNCTION KER(NY,X) 
EXTERNAL BER,BEI 
INTEGER NY,K 
REAL KRAV,DEL1,DEL2,SUM1,SUM2,KER,X 
PI=3.141592654 
IF(X.EQ.0) THEN 
KER=1.E99*(-1 )**NY 
GOTO 200 

ENDIF 
SUM1=0. 
SUM2=0. 
DEL 2l 
DO 100 K=0,NY-1 
DEL1=KOS((3*NY/4.+K/2.)*PI)*(FAK(NY-K-1)/FAK(K)))*(X*X/4)**K 

SUM1=SUM1+DEL1 
100 	CONTINUE 

K=0 
DO WHILE(ABS(DEL2).67.1.E-10) 

DEL2=(CPSI(K+1)+PSI(NY+K+1))/(FAK(K)* 
- FAK(NY+K)))*(X*X/4)**K 

SUM2=SUM2+DEL2*COSt(3*NY/4.+K/2.)*PI) 
K=K+1 

ENDDO 
KER=.5*((X/2)**(-NY))*SUM1-LOG(X/2)*BER(NY,X)+PI/4*BEI(NY,X)+ 

- ((X/2)**NY)/2*SUM2 
200 	RETURN 

END 

FUNCTION KEI(NY,X) 
EXTERNAL BER,BEI 
INTEGER  NYK  
REAL SUM1,SUM2,KRAV,DEL1,0E12,X,KEI 
PI=3.141592654 
IF(X.EQ.0..AND.NY.NE.0)THEN 

KEI=1.E99*(-1.)**NY 
GOTO 200 

ENDIF 
SUM1=0. 
SUM2=0. 
DEL 21 
DO 100 K=0,NY-1 

DEL1=(SIN((3*NY/4.+K/2.)*PI)*(FAK(NY-K-1)/FAK(K)))*(X*X/4)**K 
SUM1=SUM1÷DEL1 

100 	CONTINUE 
K=0 
DO WHILE(ABS(DEL2).GT.1.E-10) 
DEL2=UPSI(K+1)+PSI(NY+K+1))/ 

- (FAK(K)*FAK(NY+K)))*(X*X/4)**K 
SUM2=SUM2+DEL2*SINC(3*NY/4.+K/2.)*PI) 
K=K+1 
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ENDOG 
IF(X.E0.0) X=2. 
KEI=-.5/(X/2)**NY*SUM1-LOG(X/2.1*BEI(NY,X)-PI/4*BER(NY,X)+ 

- ((X/2)**NY)/2*SUM2 
200 	RETURN 

END  

FUNCTION DBER(X) 
EXTERNAL BER,BEI 
REAL DBER,X 
DBER=(8ER(1,X)+BEI(1,X))/SORT(2.) 
RETURN 
END 

FUNCTION DBEI(X) 
EXTERNAL BER,BEI 
REAL DBEI,X 
DBEI.(BEI(1,X)-BER(1,X))/SORT(2.) 
RETURN 
END 

FUNCTION DKER(X) 
EXTERNAL KER,KEI 
REAL DKER,X 
DKER=CKER(1,X)+KEI(1,X))/SORT(2.) 
RETURN 
END 

FUNCTION DKEI(X) 
EXTERNAL KER,KEI 
REAL DKEI,X 
DKEI=IKEI(1,X)-KER(1,X))/SORT(2.) 
RETURN 
END 
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