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SAMMANFATTNING 

I detta licentiatarbete  har de  mekaniska egenskaperna hos leror studerats med 
tillämpning på  en  typisk svensk naturlig lera från  en  försökslokal i Norrköping. 
Huvudsyftet med studien  har  varit att skapa ett experimentellt underlag för  en  
mer generell teoretisk modellering av svenska leror.  En  målsättning  har  också 
varit att med ett utökat försöksunderlag  fa en  bättre bild av  de  mekaniska 
egenskapema hos svenska leror. 

Omfattande avancerade laboratoriestudier av Norrköpingsleran  har  utförts med  
en  datoriserad triaxialutrustning. I avhandlingen ges  en  detaljerad redovisning 
av  de  genomförda triaxialförsöken vad ayser förutsättningar för försöken, 
praktiskt förfarande, försöksprocedurer  samt  metodik för beräkning av primära 
variabler utgående från uppmätta basdata. Korrektioner av erhållna spänningar 
med ayseende på  bland  annat membranets styvhet  samt  provets area 
kvantifieras och diskuteras.  

En  utförlig  diskussion av de  experimentella resultaten förs såväl  kvalitativt som 
kvantitativt.  Lerans beteende  under  såväl dränerade  som  odränerade 
förhållanden  har  studerats. Prover  har  konsoliderats för spänningar svarande 
mot tillstånd  både  innanför och utanför lerans initiella naturliga flytyta, dvs för 
spänningar lägre  respektive  högre än förkonsolideringstrycken i  vertikal-  och 
horisontalriktningen  in  situ,  under  såväl isotropt  som  anisotropt 
spänningstillstånd. Därvid  har effekten av  spänningstillståndet och  av  lerans 
naturliga  struktur in  situ  på den  efterföljande dränerade  eller  odränerade 
skjuvbelastningen kunnat undersökas och bedömmas.  Resultaten  från  de  
dränerade och odränerade konventionella försöken  har  jämförts  med jords  
ideala beteende  enligt den  kritiska tillståndsteorin. Lerans egenskaper  har  
studerats i elastiskt och plastiskt  område  och för  relativt  stora  deformationer.  

Speciellt stor uppmärksamhet  har  ägnats åt att belysa valet av odränerat 
brottvillkor och utvärderingen av  den  odränerade skjuvhållfastheten.  De  
erhållna effektiva spänningsvägarna presenteras för olika typer av odränerade 
försök varvid ett odränerat brottvillkor formuleras såväl för 
deviatorspänningens maxvärde som för sluttillståndet (kritiska tillståndet) i  
termer  av  de  effektiva materialparametrarna friktionsvinkeln  0'  och 
kohesionsinterceptet c'. Från  de  Ko-konsoliderade aktiva och passiva 
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odränerade försöken utvärderas  den  odränerade skjuvhållfastheten rfu  och  en  
relativt utförlig diskussion av valet av skjuvhållfasthet förs. 

Lerprovens deformationsmönster  har  studerats olculärt  under  skjuvningsfasen i 
syfte att klassificera deformationstyper, bedömma deformationsmodens 
inverkan på  de  erhållna resultaten  samt  för att analysera betydelsen för  
konstitutiv  modellering.  En  sammanställning  har  gjorts av i litteraturen 
redovisade erfarenheter av randeffekters inverkan på jordprovets 
spänningsfördelning och töjningsfördelning  samt  betydelsen av randeffekter vid 
provning av lera på dess deformationsmönster  samt  mekaniska respons. 

Materialparametrar till konstitutiva  modeller  utvärderas och diskuteras.  En  
experimentell flyticurva skisseras för Norrköpingsleran  samt  flytlagens 
tillämpning undersöks. Utgående från  de  experimentella resultaten formuleras  
de  kvalitativa krav som  en konstitutiv  modell bör uppfylla som gör anspråk på 
att återspegla lerans generella spännings-töjningsegenskaper. 

I detta arbete  har en alternativ  metod föreslagits för proceduren vid 
konsolidering av jordprov i triaxialapparat till ett spänningstillstånd som 
motsvarar Ko-förhållanden.  Den  ursprungliga triaxialutrustningen vid LuTH  
har  vidareutvecklats och modifierats och utrustning för "friktionsfri" provning  
har  utvecklats. Ett manuellt tryck- och volymmätningssystem  har  utvecklats för 
att möjliggöra undersökning av prov i tre triaxialapparater samtidigt. 

Av  de  slutsatser som dragits i denna studie, för  den  undersökta 
Norrköpingsleran, kan följande nämnas: 

Leran  har en  mikrostruktur  in  situ  som signifikant  påverkar dess 
mekaniska egenskaper.  Vid belastning av (den svagt  överkonsoliderade) 
leran till normalkonsoliderat tillstånd reduceras  effekten av  lerans 
mikrostruktur. Detta  beror på den  nedbrytning  som sker av  denna 
mikrostruktur  vid  ett överskridande  av  förkonsolideringstrycken  in  situ.  
Effekten av  lerans naturliga mikrostruktur  på  dess mekaniska beteende 
skall skiljas från  effekten av  överkonsolidering. 

Skjuvhållfasthetens  variation  med djupet vid odränerad  aktiv  och  passiv  
skjuvning beskrivs bättre med  en  effelctivspänningsanalys enligt  Mohr-
Coulomb  än med  en  totalspänningsanalys enligt Tresca. 
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* Vid  aktiv  odränerad skjuvning mjuknar materialet deviatorislct 
oberoende av spänningstillståndet (isotropt eller anisotropt) och 
överkonsolideringsgraden  (normal-  eller överkonsoliderad)  under  
konsolideringsfasen och oberoende av deformationstyp vid större 
töjningar. 

* Vid  aktiv  odränerad skjuvning inträffar brott (i meningen att 
deviatorspänningens maxvärde uppnås), vid  en  representation av 
spänningsvägen i det effektiva spänningsplanet, ovanför linjen som 
definieras av  O'  =  300  om provet är naturligt överkonsoliderat och  under  
denna linje om provet är normalkonsoliderat. 

* En  större  effektiv  friktionsvinkel (p' vid brott (för deviatorspänningens 
maxvärden) fås vid odränerad  passiv  skjuvning än vid odränerad  aktiv  
skjuvning av Ko-konsoliderade prov (naturligt överkonsoliderade). 

* Aktiva odränerade triaxialförsök visar att  den  effektiva friktionsvinkeln 
(IY vid kritiskt tillstånd är  300 .  

* Kurvan för isotrop kompression i normallconsoliderat område beskrivs 
bättre med  en  exponentiell tangentkompressionsmodul  Kp  än med  den  
logaritmiska ansatsen med  2.,*,  eftersom kompressionskurvan kröker vid 
högre spänningar vid  en  logaritmisk representation av spänningen. 

Vid isotrop kompression i plastiskt (normallconsoliderat) område ändrar 
det resulterande plastiska töjningsinlcrementet riktning vid successiv 
pålastning, vilket dels tyder på  en  initiell Ko-anisotropi och dels på att 
lerans struktur successivt bryts ner. 

* Lokalisering av deformationen till distinkta skjuvplan (skjuvband) vid  
aktiv  odränerad skjuvning är sannolik om provet konsolideras för 
spänningar innanför  den  initiella naturliga flytytan (naturligt 
överkonsoliderat tillstånd).  Den under  konsolideringsfasen bibehållna 
lerstrukturen ger upphov till ett sprödare brott. 

* En  möjlig  konstitutiv  modell för  modellering av  Norrköpingsleran  skulle  
vara  en generalisering av  Cam Clay-modellen vad  ayser Ko-anisotropi, 
beroendet  av tredje  spänningsinvarianten och  elastisk  anisotropi. 
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ABSTRACT 

In this licentiate thesis the mechanical properties of Swedish soft clays have 
been studied with reference to a typical natural soft clay taken from a site in 
the city of  Norrköping.  The main objective of the study was to create an 
experimental basis for a more general theoretical modelling of Swedish clays. 
An objective was also, by more results from advanced tests, to improve our 
knowledge of the mechanical behaviour of Swedish clays. 

An extensive laboratory programme has been performed mainly by tests in a 
computerized triaxial apparatus. In this thesis, a detailed description of the 
conducted triaxial tests is presented, e.g. concerning the test conditions, 
practical procedures, testing procedures and methods of calculating basic 
variables from measured data. Corrections of stresses due to membrane 
restraint and area corrections of the samples are discussed from a qualitative as 
well as a quantitative point of view. 

A comprehensive discussion is held concerning the results from the 
experimental tests, both qualitatively and quantitatively. Drained and undrained 
behaviour of the clay is considered. The samples were consolidated for stresses 
corresponding to stress states both inside and outside the initial natural yield 
surface of the clay, i.e. for stresses respectively lower and higher than the in 
situ preconsolidation pressures in the vertical and horizontal directions, for 
both isotropical and anisotropical stress conditions. By applying different stress 
conditions during the consolidation phase, the effects of both the stress state 
and the microstructure (of the natural clay in situ) on the subsequent drained or 
undrained deviatoric loading has been examined. The experimental results from 
the drained and undrained conventional triaxial tests have been compared to 
the "ideal" behaviour of clay according to the critical state theory. The 
response of the clay has been studied in the elastic and plastic range and up to 
quite large deformations. 

Special attention has been focused on the choice of an undrained failure 
condition and on the evaluation of the undrained shear strength. The effective 
stress paths from the various undrained tests are presented and undrained 
failure is defined in terms of the effective friction angle  (p'  and the effective 
cohesion intercept  c',  for the maximum value of the deviator stress as well as 
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for the final (critical) state. From the results of the  Ko-consolidated active and 
passive undrained tests, the undrained shear strength r is evaluated and the 
choice of undrained shear strength is discussed at length. 

During the shear phase, the pattern of the deformed samples was visually 
inspected in order to classify the deformation modes obtained, to determine the 
effects of the obtained deformation mode on the results, and to analyse these 
effects for the purpose of constitutive modelling. A short review of the 
literature is presented, regarding the knowledge of the effects of the boundaries 
of the triaxial samples on the stress and strain distributions. A summary of the 
boundary effects on the developed deformation mode and on the mechanical 
behaviour when testing clay is also included. 

Material parameters for constitutive models have been evaluated and 
discussed. An experimental yield curve for the  Norrköping  clay is sketched and 
the directions of the plastic flow is examined. With the knowledge of the 
mechanical behaviour of the  Norrköping  clay, qualitative requirements are 
formulated for a constitutive model which claims to predict the general stress-
strain relations of the clay. 

In this work an alternative method is proposed for the procedure when samples 
in the triaxial apparatus are consolidated for stresses which correspond to  Ko-
conditions. The original triaxial equipment used for these tests has been further 
developed and modified. Equipment for "friction-free" testing has been 
developed. A manual pressure and volume measurement system has been 
constructed, which enables three triaxial tests to be conducted simultaneously. 

Of the conclusions drawn in this thesis, for the investigated  Norrköping  clay, 
the following are emphasized: 

The clay has an in-situ microstructure which significantly effects its 
mechanical properties. The effect of the microstructure is reduced 
when the (lightly overconsolidated) clay is loaded to a normally 
consolidated state. This is due to the break-down of the microstructure 
when the in-situ preconsolidation pressures are exceeded. The effects of 
the natural microstructure of the clay must be separated from the effects 
caused by overconsolidation. 



LERORS MEKANISKA EGENSKAPER 	 xiii 

* The variation of the shear strength with depth for undrained active and 
passive shear is better described by an effective stress analysis 
according to the Mohr-Coulomb failure criterion than by a total stress 
analysis according to the Tresca failure criterion. 

* For active undrained shear the material always shows deviatoric 
softening independent of the stress state (isotropic or anisotropic) and of 
the overconsolidation ratio during the consolidation phase and also 
independent of the obtained deformation mode of the sample at larger 
strains. 

* For active undrained shear, failure (defined as the maximum deviator 
stress) is obtained for a stress state, when presenting the stress path in 
the effective stress plane, corresponding to a point above the line which 
is defined by the effective friction angle O' = 300  when the sample is 
naturally overconsolidated (i.e. for consolidation stresses lower than the 
in situ preconsolidation pressures) and below this line when the sample 
is normally consolidated. 

* A higher effective friction angle  (p'  at failure (defined as the maximum 
deviator stress) is obtained for undrained passive shear when compared 
to undrained active shear for  Ko  -consolidated samples (naturally 
overconsolidated). 

* Results from active undrained triaxial tests show that the effective 
friction angle corresponding to the critical state is 30°. 

* The isotropic compression curve for normally consolidated clay is 
better described by an exponential tangent compression modulus than by 
a compression modulus which is linear in the effective mean stress 
(corresponding to a logarithmic curve), because the compression curve 
is not a straight line at higher stresses for a logarithmic stress 
representation. 

* For isotropic compression hi the plastic range (i.e. for a normally 
consolidated state), the direction of the resulting plastic strain increment 
changes as the stresses increase, which indicates partly that initial 
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Ko  -anisotropy of the clay exists and partly that successive break-down 
of the microstructure takes place. 

* 	For undrained active tests, a localization of the deformation to distinct 
shear planes (shear bands) is likely to occur if the sample is consolidated 
for stresses inside the initial natural yield surface (i.e. for natural 
overconsolidated samples). The microstructure, which is basically 
preserved during the consolidation phase, gives rise to a more brittle 
failure. 

* 	A possible constitutive model used to predict the behaviour of the  
Norrköping  clay would be a generalized Cam Clay model that includes 
K0-anisotropy, dependence on the third stress invariant, and elastic 
anisotropy. 
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SYMBOLER 

ROMERSKA BOKSTÄVER  
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k 	 intercept  av  brottlinje i  p' —q-planet 

k 	 hårdnandefunktion  

k* 	 intercept  av passiv  brottlinje i p'—q-planet  

K' 	 elastisk kompressionsmodul  (tryckmodul)  
K0 	 vilojordtryckskoefficient  

Ko 	 vilojordtryckskoefficient  vid  normalkonsoliderat tillstånd  

Kp kompressionsmodul  (tryckmodul)   

modultal  (ödometerresultat) 

miso 	parameter  i  ansats  för  kompressionsmodulen K p  

ms 	 torr massa 

ödometermodul  (kompressionsmodul  i ödometerfallet) 
lutning  av  brottlinje i  p' —q-planet  (spänningskvot  q  /  p' vid  brott)  

M* 	lutning  av passiv  brottlinje i  p' —q-planet  

Mmem 	gummimembranets "styvhetsmodul" (triaxialförsök) 

Moc 	ödometermodul  (kompressionsmodul  i överkonsoliderat tillstånd)  
N intercept  av  NCL i ltt  p'— v-planet 

p 	 total  medelspänning  

effektiv  medelspänning  ((al  + +aj)/  3)  

Ps 	effektiv  medelspänning  vid  kritiskt tillstånd 

Pj 	 jämförelsetryck  

Phons 	effektiv  konsolideringsspänning  

PÖ 	 hårdnandeparameter  

q 	 deviatorspämling 

qcs 	 deviatorspänning  vid  kritiskt tillstånd 

qmax 	maximal  deviatorspänning  

aloha!' 	lokalt  maximal  deviatorspänning 
2MCIX  

passiv 
q max 	passiv  maximal  deviatorspänning 

qs/ur 	deviatorspänning  vid  skjuvningens  slut  

gea 	 deviatorspänning  vid  axialtöjning  ea  

tid  

ii 	 portryck 

ub 	 mottryck  

umedel 	medelportryck 

umin 	minimalt  portryck  

/JO 	 portryck  in  situ  
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specifik  volym 

vK 	 intercept  av  avlastnings-pålastningskurva i  In p'—  v -planet  

vo 	 initiell  specifik  volym  

V 	 volym 
Vo 	 initiell volym 

vattenkvot  

WL 	flytgräns 

wp 	 plasticitetsgräns 

lastramens vikt i triaxialapparaten 

FÖRKORTNINGAR 

BB 	 Bäckebolslera  

BP 	 mottryck  

CAD 	konsoliderat, anisotropt, dränerat 

CAU 	konsoliderat, anisotropt, odränerat  

CID 	konsoliderat, isotropt, dränerat 

CIU 	konsoliderat, isotropt, odränerat 
ClCoUC 	konsoliderat,  Ko,  odränerat,  aktivt  
CK0UE 	konsoliderat,  Ko,  odränerat,  passivt  

COIU 	konsoliderat, överkonsoliderat, isotropt, odränerat 

CP 	 celltryck  

CRS 	constant  rate  of strain  (ödometerförsök  enligt  CRS-metoden)  

CS 	 kritiskt tillstånd 

CSL 	kritiska tillståndslinjen 

CTH 	Chalmers Tekniska Högskola  
ESP 	effektiv  spänningsväg  

FDM 	Finita  Differensmetoden 

FEM 	Finita  Elementmetoden  

GDS 	företaget  som  tillverkat triaxialutrustningen  vid  LuTH  

LP 	 bottenkanunartryck 

LuTH 	Tekniska Högskolan i Luleå 

NCL 	normala  kompressionslinjen  

NGI 	Norges Geotekniske Institutt  

NK 	Norrköpingslera  

OCR 	överkonsolideringsgrad 
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PP 	 portryck 

SGF 	Svenska Geotelcniska Föreningen 

SGI 	 Statens Geotekniska  Institut  

ST 	 Stockholmslera 

TSP 	 total  spänningsväg 

GREKISKA BOKSTÄVER 

lutning  av  brottlinje i  a' 	-planet  

dilatansvinkel 

ßiso 	parameter  i  ansats  för  kompressionsmodulen K  

intercept  av  CSL i  In p'— v -planet  

Kroneckers  delta  

normaltöjning  

Ea 	 axialtöjning 

cslut 	 axialtöjning  vid  försökets  slut  

CU 	 töjningstensor  

e e. . 	 elastisk töjningstensor 

P e 	 plastisk töjningstensor  

Eh 	 horisontaltöjning 

Cp 	 volymtöjning (alternativt volymetrisk töjning) 

epo 	volymtöjning (relaterad till initiell volym) 

ee 	 elastisk volymtöjning 
P  

et* 	 intercept  av  avlastnings-pälastningskurva i  In p'— ep-planet 
P 

EP 	 plastisk  volymtöjning  
P 

e 	 deviatortöjning  (alternativt  deviatorisk töjning)  q  

ee 	 elastisk deviatortöjning 
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eP 
q 

Sr 

ev  

el ,  e  2, 53 

8 

enorm 
PC 

PC  

Kmedel  

Am=  

Ämedel  

''min  

P 

Ps  
a 

a'  

Ca  

aa'kons  

Ca  max  

CreakV  

akorr  
a  

arnitt  
a  

j 

av  

CC'  

Crf 

plastisk deviatortöjning 

radialtöjning 

vertikaltöjning 

huvudtöjningar (största, mellersta  respektive  minsta totaltöjning) 

spänningskvot (q /p') 

mjuknandeparameter  

Lodes  vinkel 

normerad mjuknandeparameter 

lutning av avlastnings-pålastningslcurva i ln p'—  v -planet  

lutning av avlastnings-pålastningskurva i  In  p'— ep-planet  

medelvärde av ic> 

lutning av NCL i  In  p'  v -planet  

lutning av kompressionskurvan i  In  p' — ep-planet  

maximalt värde av 

medelvärde av 

minimalt värde av 

tvärkontralctionstal (Poissons tal) 

skrymdensitet 

kompalctdensitet 

normalspänning  

effektiv  normalspänning i brottplan 

axialspänning (totalspänning)  

effektiv  axialspänning  

effektiv  axialspänning vid konsolidering  

maximal  effektiv  axialspänning 

axialspänning baserad  på  ekvivalent area 

korrigerad axialspänning 

axialspänning baserad  pä  tvärsnittsarean  vid  triaxialprovets halva höjd 

totalspänningstensor 

vertikalspänning (totalspänning)  

vertikalt  förkonsolideringstryck  in  situ  

effektiv  normalspänning i brottplan  

effektiv  horisontalspänning  in  situ  
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aj 	 horisontellt förkonsolideringstryck  in  situ  

al/ 	 effektiv  spänningstensor  

am' 	 effektiv  medelspänning  ((al 4-  crj)/  2)  

Crr 	 radialspänning (totalspänning)  

a; 	 effektiv  radialspänning  

effektiv  vertikalspänning  

effektiv  vertikalspänning  in  situ  

crie 	 vertikalt  förkonsolideringstryck  in  situ  

do 	 vertikalspänning  in  situ  

ab 	 effektiv  vertikalspänning  in  situ  

	

cr2 ,  a3 	huvudspänningar (största, mellersta  respektive  minsta totalspänning) 

	

aj 	effektiva huvudspänningar (största, mellersta  respektive  minsta) 

skjuvspänning i potentiellt brottplan  enligt  Mohr-Coulomb  

skjuvspänning 

Thrott 	skjuvspänning  vid  brott  

,aktiv 	skjuvspänning  vid aktivt  brott 

rott 	skjuvspänning  vid  brott  

passiv  rbrott 	skjuvspänning  vid passivt  brott 

„SGI 	 dimensionerande skjuvspänning  enligt  SGI 

skjuvspänning i brottplan 

rf, 	 odränerad skjuvhållfasthet 

taktiv 	odränerad  aktiv  skjuvhållfasthet 
fid 

rpassiv 
fu 	

odränerad  passiv  skjuvhållfasthet 

empiri(aktiv) 
fu 

rmax 

rinax max  

rea  

Oa' laiv 

eassiv  

empirisk aktiv  odränerad skjuvhållfasthet 

skjuvspänning  (maximal) 

maximal  skjuvspänning 

skjuvspänning  vid  axialtöjningen  ea  

effektiv friktionsvinkel,  lutning  av  brottlinje i  Mohr-planet 

effektiv friktionsvinkel vid aktiv  skjuvning  

effektiv friktionsvinkel vid passiv  skjuvning 



"Unfortunately, soils are made by nature and not by man, and the products of nature are always 
complex" Karl Terzaghi, 1936  
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1 INLEDNING 

1.1  Allmänt 

Inom  den  moderna jordmekaniken och grundläggningstelmiken  far  numeriska 
metoder  en  allt större betydelse. I takt med datorernas utveckling  har  
numeriska metoder och tillhörande konstitutiva  modeller  börjat användas vid 
lösning av geotelmiska  problem.  I  Sverige har  materialmodellering och 
utnyttjande av datorstödda beräkningsmetoder hittills varit  en  eftersatt  del  av 
geotekniken. Internationellt  har  utvecklingen hunnit längre. I  Norge har  modern  
och avancerad jordmekanik använts i större utsträckning än hos oss, 
exempelvis i samband med havsoljeindustrins krav på nya och okonventionella 
lösningar vad gäller oljeplattformars grundläggning. I andra länder, som 
exempelvis Storbritannien, Tyskland, Kanada och  USA,  görs stora satsningar 
inom området jords materialteknik och datorstödda metoder i geotekniken. 
Med numeriska metoder kan mera avancerade  problem  hanteras, som  t ex  
grundläggning där olika byggnadsdelar samverkar med varandra och med 
undergrunden eller exempelvis för att beskriva ett progressivt brott i  en  naturlig 
slänt. Detta är  problem  som inte kan behandlas teoretiskt  korrekt  med enkla 
handberälmingsmetoder. Idag används kommersiella Finita  Element-program  
till att lösa geotelmiska  problem  som sättningsproblemet och 
bärighetsproblemet. 

För att karaktärisera jordmaterials generella konstitutiva egenskaper (samband 
mellan spänningar och töjningar i  2D-  och  3D-fallet) krävs triaxialförsök. I 
många länder används resultat från triaxialförsök relativt ofta i 
konsultsammanhang  men  i  Sverige  mycket sällan.  En  viss konservatism räder 
således även vad gäller utnyttjande av experimentell avancerad 
laboratorietestning. Detta är sannolikt kopplat dels till  den brist  på  information  
till  de  yrkesverksamma geotekniker som föreligger kring triaxialförsök och 
utnyttjande av resultat därifrån och dels beroende på  de  idag relativt höga 
kostnader som ett triaxialförsök medför.  

Om Sveriges  kunskapsnivå skall lyftas inom ämnet  jordmodellering  firms  ett  
behov dels av  att driva  forskningen  framåt för att skapa  de  matematiska 
beräkningsverktygen och  dels av  att utbilda kommande  V-civilingenjörer inom  
området samt  att informera och utbilda yrkesverksamma  geotekniker.  



2 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER  

Konstitutiv  modellering av jord baserad på kontinuumsmekanik och 
plasticitetsteori bygger på grundläggande teoretiska koncept som också 
används inom andra ingenjörsvetenskaper för att modellera specifika material, 
som exempelvis lättmetallkonstrulctioner i flygplan. I ett (geotelailskt) 
randvärdesproblem bestäms spännings- och deformationstillståndet för olika 
lastnivåer dels av jämviktsvillkor (mellan volyrnslcrafter och spänningar), dels 
av deformationsvillkor (mellan töjningar och förskjutningar)  samt  av ett 
materialvillkor (mellan spänningar och töjningar)  samt  av givna randvillkor. I  
de  flesta handberäkningsmetoder isärkopplas emellertid  deformations-  och 
spänningsanalysen, trots att detta inte är möjligt eller teoretiskt tillåtet. Vid 
spänningsanalysen förenldas dessutom ofta materialet till att vara vilctslöst och 
linjärt elastiskt (enligt Boussinesqs ekvationer,  2:1-metoden, etc) och vid 
gränslastanalys till att vara stelt-idealplastiskt. Vid användning av dessa 
förenlclade beräkningsmetoder på enklare  problem  blir resultaten ändock ofta 
relativt bra, vilket  bland  annat beror på lång erfarenhet av sådana beräkningar.  

Den  ökande tillämpningen av numeriska metoder i geotekniken ställer nya krav 
på formuleringen av jordmaterials konstitutiva samband. Jords spännings-
töjningssamband är höggradigt olinjärt, deformationerna är 
medelspänningsberoende och väsentligen irreversibla. Vidare sker skjuvning 
av jord vanligen  under  volymändring (kontralctans eller dilatans). Jord 
förekorruner dessutom ofta i vattenmättat eller delvis vattenmättat tillstånd 
varför belastning ger upphov såväl till effektivspänningar i kornskelettet som 
till portrycksändringar. Beroende på belastningshastighet, vattenmättnadsgrad 
och komskelettets porositet, talar  man  om jords dränerade, odränerade och 
delvis dränerade beteende såväl vad ayser hällfastheten som deformationen. 
Kornskelettet, särskilt hos finkornig jord, uppvisar också krypeffekter.  

De  nämnda egenskaperna  hos jord,  frånsett krypbenägenheten, fångas bäst upp  
med en konstitutiv  modell  som  är baserad  pä  plasticitetsteorin för 
deformationshårdnande material och  som  kombineras  med  ett brottvillkor. För 
bestämning  av  materialparametrar i sådana konstitutiva  modeller  krävs  både  
enklare  (som  ödometerförsök) och  mer  avancerade  laboratoriemetoder  (i första  
hand  triaxialförsök). Existerande laboratorieundersökningar  av svensk jord har  
endast till  en mindre del  utförts  som  triaxialförsök vilka dessutom  dels ej  varit 
primärt inriktade mot parameterbestämning för konstitutiva  modeller  och  dels  
ofta är  mindre  väl dokumenterade. 
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Konstitutiva  modeller  för  jord har  utvecklats inom ramen för plasticitetsteorin  
sedan  1960-talet och till största  delen  använts för att beskriva  den respons som  
"ideala" laboratoriepreparerade jordar uppvisar.  Modellering av naturlig jord 
har  först  under  senare  delen av  1980-talet börjat röna större intresse.  Om  
konstitutiva  modeller som  implementeras i numeriska datorberäkningsprogram  
som FEM-  och  FDM-program  skall användas till att lösa geotelafiska 
beräkningsproblem, bör  den  naturliga  jordens  konstitutiva egenskaper 
återspeglas i  den  valda konstitutiva  modellen.  Många naturliga lerors beteende 
påverkas, förutom  av  spänningshistorien, också  av den sedan  aysättningen 
utvecklade  mikrostrukturen,  något  som  "ideala" laboratorieprov saknar. Idag 
modifieras oftast  de basmodeller som  utvecklats för att beskriva "ideala" 
jordar,  så  att  den  aktuella  jordtypens respons  skall kunna predikteras.  Det  
konstitutiva sambandet,  som beskriver relationen  mellan effelctivspärmingar 
och töjningar, är oftast  den  för slutresultaten viktigaste och  mest  känsliga  
komponenten  i ett numeriskt beräkningsprogram. Utformningen  av en 
konstitutiv  modell bör utgå ifrån  de  experimentella  observationer som  görs  av 
jords  beteende.  Det  är därför viktigt att först genomföra  relativt  omfattande  
studier av det  aktuella  jordmaterialet  där såväl  det  dränerade  som  odränerade 
beteendet studeras för olika  belastningssituationer.  Utifrån  de  experimentella 
resultaten formuleras  en konstitutiv  modell  som  skall vara  relativt enkel  att 
förstå,  bygger på  etablerade teoretiska samband och innehåller  så få  (och 
fysikaliska) materialparametrar  som  möjligt.  Modellens  styrka och svagheter 
identifieras. Ju större  krav som  ställs  pä  modellens  förmåga att kunna 
predilctera  jords  generella beteende  desto  mera komplicerad blir  den. En  rimlig 
bedömning  av modellens  tillämpning  kontra  dess komplexitet är  således  viktig 
att göra. 

För Sveriges framtid inom området jordmodellering behövs ytterligare kunskap 
byggas upp, vilket omfattar avancerade laboratoriestudier, utveckling av 
konstitutiva  modeller  och implementering av dessa i numeriska  program,  för att 
i slutfasen med goda resultat kunna lösa geotelcniska  problem  i våra svenska 
jordar. 
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1.2  Avhandlingens syfte 

I detta licentiatarbete studeras  de  mekaniska egenskaperna hos typiska svenska 
icke-organiska leror med tillämpning på  en  naturlig lera frän  en  försökslokal i 
Norrköping. Huvudsyftet med avhandlingen är att skapa ett experimentellt 
underlag för  en  mer generell teoretisk modellering av svenska leror.  En  
målsättning är också att utöka bilden av  de  mekaniska egenskapema hos 
svenska leror. Stor vikt läggs därför vid presentationen av  de  experimentella 
resultaten  samt  vid  en  detaljerad diskussion av dessa. Det mekaniska beteendet 
studeras i hela töjningsintervallet, dvs från små töjningar till stora 
deformationer då provet antingen går mot kritiskt tillstånd eller då 
deformationen lokaliseras till skjuvband. 

Avhandlingen syftar sammanfattningsvis till att belysa och diskutera följande 
aspekter: 

* lerans mekaniska beteende diskuteras kvalitativt med ayseende på 
- effekten av spänningstillståndet och överkonsolideringsgraden  

under  konsolideringsfasen 
- lerans struktur 
- dränerad belastning 
- odränerad belastning 
- jords ideala beteende 

* lerans mekaniska beteende analyseras kvantitativt för att bestämma 
- samband mellan spänningar, töjningar, portryck och 

volymändringar 
- odränerad skjuvhållfasthet 
- effektiva hållfasthetsparametrar 
- flytkurvans utseende 
- flytlagens tillämpning 

* provens deformationstyper studeras okulärt för att 
- klassificera deformationsmoder för olika typer av försök 
- bedönuna inverkan på  de  erhållna resultaten 
- analysera betydelsen för modellering 

* materialparametrar till konstitutiva  modeller  utvärderas och diskuteras 
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* kvalitativa krav formuleras på  en konstitutiv  modell som ayser att 
återspegla lerans karaktäristiska egenskaper  

1.3  Avhandlingens uppläggning 

Denna avhandling  bygger  i huvudsak  på resultat  från triaxialförsök genomförda  
pä  naturlig  lera från ett provfält i  Norrköping  utförda  av  författaren  under 
perioden  januari  1991  till  september 1994. Vid diskussionen av  resultaten görs 
jämförelser  med  tidigare svenska och internationella erfarenheter  av  leror  med  
liknande egenskaper.  Mindre  delar  av  innehållet  har  presenterats i  tre 
konferensbidrag  (Axelsson,  Yu  och  Westerberg,  1992;  Axelsson,  Yu  och  
Westerberg,  1994;  Yu, Westerberg  och Axelsson,  1994).  

I kapitel  2  definieras storheter för spänningar och töjningar  samt  olika 
representationssätt för spänningstillstånd, som senare används vid 
presentationen av  de  experimentella resultaten. Vidare skisseras lerors "ideala" 
beteende varvid  den  kritiska tillståndsteorin beskrivs. Detta "ideala" beteende 
utgör  en  referens vid diskussionen av  de  experimentella resultaten och vid 
formuleringen av konstitutiva  modeller. 

Den  undersökta Norrköpingsleran beskrivs i kapitel  3  där också  en  relativt 
utförlig presentation av utrustning, metodik och procedur vid triaxialförsök ges.  
En  teoretisk bakgrund ges till  de  vid triaxialförsök normalt uppträdande 
deformationstyperna. Randeffekter diskuteras  samt  inverkan av dessa på 
försöksresultat från triaxialförsök utförda på lera summeras. Samtliga 
genomförda och i denna avhandling presenterade triaxialförsök presenteras i 
tabellform och syftet med  de  olika typerna av försök klargörs.  

Kapitel 4  utgör rapportens kärna.  Resultat  från odränerade och dränerade 
triaxialförsök utvärderas och diskuteras.  En  utförlig diskussion förs beträffande 
valet av odränerad skjuvhållfasthet. Vidare sker  en  fokusering kring 
utvärderingen av effektiva hållfasthetsparametrar  samt  uppträdande 
deformationstyper. I aysnitten  4.5  och  4.6  presenteras speciella och i  Sverige  
sällan utförda typer av triaxialförsök. Kapitlet ayslutas med  en  kritisk 
granskning av  de  korrektioner av resultat som är möjliga att genomföra  samt  
med  en  redogörelse för möjliga felkällor. 
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I  kapitel 5  behandlas  den  teoretiska bakgrunden till plasticitetsteorin varvid  
Cam Clay-modellen  presenteras. Materialparametrar till konstitutiva  modeller  
utvärderas och analyseras. Experimentella flytkurvor och flytlagen illustreras. 
Slutligen formuleras  de krav som  bör ställas  på en konstitutiv  modell  som  gör 
anspråk  på  att kunna predilctera Norrköpinglerans beteende. 

I kapitel  6  görs  en  sammanfattande analys av  de  viktigaste försöksresultaten 
som presenteras i kapitel  4  och slutsatser dras. Vidare ges förslag på angelägen 
fortsatt forskning inom området jordmodellering. 

I kapitel  7  presenteras slutligen  de  för avhandlingen övergripande slutsatserna. 
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2  JORDS BETEENDE  

2.1 Definition  av storheter  

2.1.1  Inledning 

I detta aysnitt definieras storheter för spänningar och töjningar som används 
vid beskrivning av resultat från triaxialförsök. För  en  utförligare redogörelse 
för dessa definitioner jämte härledningar av olika storheter hänvisas till  Wood  
(1990). 

2.1.2 Triaxialfallet  

Vid triaxialförsök  har  provkroppen  formen  av  en cylinder  (innan belastning 
sker).  Den  initiella diametem som är  50 mm  bestäms av kolvborrens  diameter  
och provhöjden väljes normalt till  100 mm,  dvs två gånger provets  diameter  
(normala dimensioner i  Sverige).  Vid beräkning av provets dimensioner  (under  
belastning) antas att provet behåller  formen  av  en cylinder.  Tryck som 
appliceras på provet mäts på provets begränsningsytor och deformationer 
beräknas ur provets axiella  deformation  och volymändring (LuTH:s 
triaxialutrustning). I  Figur 2.1 har de  spänningar och deformationer som är 
aktuella vid triaxialförsök illustrerats. 

Notera att inom jordmekaniken definieras tryckspänning  samt  volymetrisk 
kompression som positiva storheter. I Bilaga C redogörs för beräkning av 
nedanstående storheter ur experimentella basdata och i Bilaga D  visas  
teoretiska samband för spänningsinvarianterna p' och q  samt  
töjningsinvarianterna ep  och eq. 
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Ga  

Figur 2.1 	Spänningar som verkar på prov vid triaxialförsök  (a) samt 
illustration  i  planet  av  deformation  vid belastning av prov (b). 

För triaxialfallet kan följande storheter definieras: 

Spänningar 

ar 	 radialspänning (totalspänning) 

aa 	 axialspänning (totalspänning)  

u 	 portryck  

al, a2,  a3 	 huvudspänningar (största, mellersta  

respektive  minsta totalspänning)  

a;  =  a,.  —  u 	 effektiv  radialspänning 

sc.r, = aa  —u 	 effektiv  axialspänning 

q  =  al — a3  (=  a;  —‹*  

1 
11/  =  —3( 01  +cri  +a3)  

i  , 
' max = ( —2 al —0-3) 

deviatorspänning  

effektiv  medelspänning (inkl.  2:a  huvudsp.) 

skjuvspärming  (maximal)  



61, 62, 63 
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1 
0.1'n  =  —2(01  +aj) 

Töjningar 

=  —
2 

n 	(ei  —63 ) 3  

Ep =61+62+63  

effektiv  medelspänning (exkl.  2:a  

huvudspänning) 

radialtöjning; do  är initiell diameter 

axialtöjning; ho  är initiell höjd 

huvudtöjningar (största, mellersta  
respektive  minsta) 

deviatortöjning  (alt.  deviatorisk töjning) 

volymtöjning  (alt.  volymetrisk töjning) 

Vid aktiv belastning (aa  > a,.) fas 

q=cra (2.1) 

+2ci') 3  a r 

Tmax =-
2

(cra ar) 

cr;n=- cr 2-(+cr;) 

2 
eq = —3 (ea —er ) 

Ep =E +26r  

och vid  passiv  belastning (Cr  >  Ca  ) erhålls  

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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q = Cr  — aa  

1 
+20.'1) 

1 
Tmax =-

2
(ar — aa) 

1 
(47 =-2(0. -Fa;) 

e
q 
 =-

2
(e

r 
 —ea) 

3  

6p  =e  +2er 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12)  

Vid representation av deviatorspänning och skjuvspänning i  diagramform har  
för samtliga (aktiva och passiva försök) experimentella resultat sambanden  

Ca  — ar  (2.13) 

respektive  

1 
—2(aa — ar) (2.14)  

använts i denna avhandling. Detta innebär att deviatorspänningen och 
skjuvspänningen  får  negativa värden  vid  representation  av  resultaten frän  de  

passiva försöken  (dä  Cr  >  Ca  ) när sambanden  (2.13) respektive (2.14)  

används. 
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Det bör emellertid påpekas att deviatorspännin  gen  q (och deviatortöjningen 

eq) alltid är  en positiv  definit storhet,  se  Bilaga D.*  

Vid bestämning av  den  passiva odränerade skjuvhållfastheten  har  beteckningen  

brukats.  

passiv  1 
fi4 	= —2( — Ca  )max  (2.15) 

I  analogi med  deviatorspänningen  har  axialtöjningen  ea  representerats  med  
negativa värden för  de  passiva försöken (vilket  den  också bör,  ty  provet 
expanderar i axialrilctningen  vid passivt  försök).  

2.2  Representation av spänningstillstånd 

Spänningstillståndet i ett jordprov representeras oftast i grafisk  form  och i 
något valt spänningsplan där spänningsvägen för hela försöket eller 
spänningstillståndet vid ett visst tillstånd illustreras. Vid triaxialförsök 
redovisas spänningsvägar normalt i p'—q-plan eller i a;n  —  r„,-plan  och 
spänningstillstånd, i  form  av spänningscirklar, i  Mohr-plan (a'— r-plan), Figur 
2.2 a-d. 

Exempel på effektiva spänningsvägar vid odränerade triaxialförsök  har  
skisserats i  Figur 2.2 a  och b.  Den  ena typen av spänningsväg  (CD) har sin  
maxpunkt (svarande mot q,nax  respektive  rniar  ) på  en  rät brottlinje medan  
den  andra typen av spänningsväg  (0)  asymptotiskt ansluter till brottlinjen efter 
det att maxpunkten är passerad. Brottlinjens lutning definieras av parametern  
M  i p'—q-planet och av parametern  a  i  am  —  r,,-planet.  Brottlinjens 

* Notera att riktningen för  den  största huvudtöjningen inte nödvändigtvis  mäste  
sammanfalla  med  riktningen för  den  största huvudspänningen.  Vid  exempelvis  aktiv 

belastning  (experimentell)  kan  eq  definierad  enligt  ekv  (2.5)  resultera i ett  negativt  värde. 

Detta  strider  i  sådant  fall mot  det faktum  att eq  är  en positiv definit  storhet.  Se  också Bilaga  
D.  
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(eventuella) kohesionsintercept definieras i p'— q-planet  av parametern k och i  
'r,,-planet  av parametern d. I  Figur 2.2 a har  också brottlinjen vid  

passiv  skjuvbelastnüig ritats ut, och dess lutning definieras av parametern  M*  
och (eventuella) kohesionsintercept med parametern k*.  

tmax  

 

di 

 

T 

a)  b) 

c) 
	

d)  

Figur 2.2 	Representation av spänningstillstånd i olika spänningsplan  samt 
illustration  av brottlinjer med tillhörande hållfasthetsparametrar. 

I  Figur 2.2 c  och  d ges  exempel  på  ett spänningstillstånd i  Mohr-planet 
respektive  i cr' —  r,,-planet  svarande mot  de  effektiva huvudspänningarna  
a'3  och  al  och representerade  av en  spänningscirkel  respektive en  
spänningspunkt.  Om  spänningstillståndet i  Figur 2.2 c  representerar brott  
kommer, enligt  Mohr-Coulombs  brotteori,  den  motsvarande spänningscirkeln 
(precis) att tangera  en  brotticurva, och  som kan  beskrivas  med  parametrarna  0'  
och  c'.  I  Figur 2.2 d har  i stället brottlinjen  (en  modifierad brottlinje) 
definierats skära genom "spänningscirkelns"  vertex  (maxvärdet  på  
skjuvspänningen) och  har  dessutom ett  intercept  med r,,.,, -axeln. 
Spänningstillståndet i  Figur 2.2 d  representeras  av en punkt  pä  en  spänningsväg 
i cr;„ —  r,,, -planet (Figur 2.2 b),  och därför blir parametrarna detsamma, dvs  
a  och  d.  



6 + M 
• 3M 

sintp' — (2.18) 

6— M*  

3M*  
sincp' — (2.20) 
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Vid samtliga ovan redovisade representationssätt av spänningstillstånd utgör  
den  minsta och största effektiva huvudspänningen, aj  respektive al,  
ingångsdata. Detta innebär att samband kan härledas mellan parametrama i  de  
olika  planen.  Mellan parametrarna för brottlinjen i  Mohr-planet (Figur 2.2  c) 
och i  a;„  —  r,,-planet (Figur 2.2  b) råder sambanden (i både aktiva och 
passiva fallet)  

sing)/ = tan a 	 (2.16)  

d 
C' —  1 	 (2.17) 

111 —tan2  a  

och mellan parametrarna för brottlinjen i  Mohr-planet  och i p'—q-planet 
sambanden 

C'- 
6 cos 0'  

vid aktivt brottillständ (största huvudspänningen i axialrilctningen), och  

(2.19) 

c'=  lc*  (3 +sin  4'9  
6 cos  cp'  

vid passivt brottillstånd (största huvudspänningen i radialrilctningen).  

(2.21) 
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För exempelvis samma numeriska värde på friktionsvinkeln  0'  i aktivt och 
passivt tillstånd fås olika värden på lutningen av brottlinjen  (M respektive 
M*)  i p q-planet. 

2.3  Kritiska tillståndsteorin  

2.3.1 Inledning 

Jords  mekaniska uppförande började studeras  pä  ett mera systematiskt sätt  på  
1950-talet och i början  av  1960-talet,  Bishop  och  Henkel  (1957),  Roscoe, 
Schofield  och  Wroth  (1958),  Parry  (1960) med  flera. Utvecklingen  av bland  
annat triaxialapparaten  gjorde det  möjligt att studera sambandet mellan 
totalspänningar, töjningar och portryck. Försök genomfördes  på  väldefinerade 
och homogena jordmaterial  som  Leighton  Bil772rd  sand  och 
laboratorietillverkade prover  av kaolin. En teori  växte fram  som  kopplade 
samman effektivspänningar och volymändringar  for  att förklara  jords  
mekaniska beteende.  Grunden lades  för  den  moderna jordmekaniken och  den  
idag klassiska boken  Critical  state  soil mechanics  av  Andrew  Schofield  och  
Peter  Wroth gays  ut  1968  (Schofield  och  Wroth,  1968). Den  kritiska 
tillståndsteorin  var  född! 

Inom ramen för  den  kritiska tillståndsteorin  har sedan  1970-talet konstitutiva  
modeller  utvecklats för att kunna prediktera  jords  spännings-
töjningsegenskaper.  Den  idag  kanske mest  etablerade och använda konstitutiva  
modellen  är  Cam Clay  och dess olika  varianter (se  exempelvis  Wood,  1990,  
och Britto och  Gunn,  1987). 

Den  kritiska tillståndsteorin kan inte fanga upp alla aspekter på jords beteende,  
men  utgör ett bra grundkoncept för att koppla samman effektivspänning,  
deformation  och konsolideringsgrad (alternativt packningsgrad) och bygger på 
begrepp som dilatans, kontralctans och kritiskt tillstånd. Kritiska tillståndsteorin 
är idag  den  teori som bäst förklarar jords grundläggande mekaniska beteende 
och som frekvent används vid undervisning och forskning inom geotekniken. 
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Det visar sig emellertid ibland att  en del  jordmaterial, exempelvis naturliga och 
ostörda leror, i vissa ayseenden avviker från  den  kritiska tillståndsteorin. 
Skillnader mellan  den  "ideala" (enligt kritiska tillståndsteorin) och  den  för ett 
jordprov erhållna mekaniska responsen är viktig att identifiera, vid exempelvis  
konstitutiv  modellering.  

Wood  (1990)  menar att sanningen  om jords  beteende  ligger  i experimentella  
observationer  och att  modeller  i bästa  fall  kan  vara  en  hjälp att förstå 
uppförandet  men aldrig  ersätta  observationer.  Vidare säger  han  att,  om det  för  
en  viss  jord  finns några experimentella  observationer (aspekter på jords  
beteende)  som modeller som  exempelvis  Cam Clay-modellerna inte  kan  
prediktera,  kan  detta  fa en del  att förkasta sådana  modeller, men borde aldrig  
leda till  en  förkastelse  av  hela  den  bakomliggande teorin (kritiska 
tillståndsteorin).  

2.3.2  Jords idealiserade uppförande 

Jords  idealiserade  respons vid  skjuvbelastning illustreras i  Figur 2.3  och  Figur 
2.4.  Kurvorna är nära nog identiska  med de resultat som  erhålls  vid (aktiv)  
skjuvning  av en homogen  laboratoriepreparerad lera  (eller  ett  sandmaterial)  
under  vattenmättade förhållanden,  se  exempelvis  Atkinson  och Bransby  
(1978). Det  dränerade och odränerade uppträdandet  har  skisserats för såväl 
nomialkonsoliderat  som  överkonsoliderat tillstånd. Konsolideringstillståndet 
innan skjuvning är isotropt  (at;  =  u).  Notera att  konsolideringsfasen  inte  har  
medtagits i figurerna.  

Det  skisserade beteendet  bygger  pä  antagandet att  en kritisk  tillståndslinje 
(CSL) existerar såväl i  det  effektiva spänningsplanet (p'—q-planet)  som  i  
kompressionsplanet (p'  —  v-planet),  och är  en  förväntad  kvalitativ respons vid  
aktiva konventionella försök  på  prov  med  olika överkonsolideringsgrader. 
Vikten  av  att betrakta  jordens respons  i  det  effektiva spänningsplanet och i  
kompressionsplanet  parallellt, demonstreras i dessa exempel. 
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Dränerad skjuvning 

I  Figur 2.3 har det  dränerade beteendet  av  ett jordprov  vid tre  tänkta 
konventionella aktiva triaxialförsök, skisserats i fyra olika  plan.  För detta 
belastningsfall,  då  celltrycket  (ar)  hålls  konstant  i skjuvningsfasen och 

axialtrycket (cra  )  successivt  ökas,  kommer den  effektiva spänningsvägen  ESP 
(som vid  dränerade försök blir  identisk med den  totala spänningsvägen TSP, 
förutsatt att mottrycket är lika  med  noll), att luta  3:1  i p'—q-planet.  Den  totala 
spänningsvägen (TSP)  anger  samband mellan  den  totala medelspänningen  p 

(p  =  (cri  +cr2 +(73)/  3)  och deviatorspärmingen  q. Om  abscissan även 
representeras  av den  totala medelspänningen  kan den  totala spänningsvägen 
också ritas  in  i p'—q-diagrammet. 

Uppträdandet för  en  normalkonsoliderad lera  (eller  löst  packat  sandmaterial)  
illustreras i spänningsplanet p'—q  med  försöksvägen  And  -  Biel  och  dels med  
försöksvägen Ana - Bna, där i  det  senare försöket jordprovet  har  konsoliderats 
för  en  högre  isotrop  spänning än i  det  förra. Beteendet för  en  överkonsoliderad 
lera  (eller fast  packat  sandmaterial)  visas med  försöksvägen  Ace  -  C.  

I  p'—q-planet,  Figur 2.3 b,  gär  den  effektiva (och totala) spänningsvägen  (med  
lutningen  3:1)  från  det  isotropa spänningstillståndet  (And  respektive  Anc2) upp  
till  den  kritiska tillstar' idslinjen (CSL) där spänningsvägen stannar  are  (31.--nc1  
respektive  Bac2). För  de  normalkonsoliderade försöken ökar 
deviatorspänningen  q under  ökande deviatortöjning eq  (i eq  —q-planet, Figur 
2.3 a)  och skjuvlcurvan närmar  sig  asymptotiskt ett gränsvärde  pä  q, som  
korresponderar  mot  den  deviatorspänning  som  motsvarar skämingspunkten 
mellan  ESP  och brottlinjen CSL i  p'— q-planet.  I  försöket  med den  högre 
effektiva konsolideringsspänningen blir  den  initiella  responsen  styvare, dvs 
eq  —q-kurvan börjar brantare, och slutvärdet  på q  blir högre  till  följd  av den  
höge konsolideringsspänningen.  

Under  skjuvningen kommer det normalkonsoliderade provet att minska i 
volym, kontraktera, dvs provets ursprungliga specifika volym vo  (eller  portal 
e0)  minskar (eq  —  v-planet).  För större töjningar börjar denna volymminskning 
att avta för  sedan  helt upphöra;  den  specifika volymen (portalet)  har  nått ett 
gränsvärde på  v  (e) och fortsatt skjuvning sker  under konstant  volym. Detta 
gränsvärde kallas kritisk volym  (respektive  kritiskt  portal).  Det uppnås 
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samtidigt som deviatorspärmingen när sitt gränsvärde. Provet sägs då vara i 
kritiskt tillstånd. I p'— v-planet befinner sig provet i norrnalkonsoliderat 
tillstånd innan skjuvning påbörjas, dvs på  den  normala kompressionslinjen 
(NCL, konsolideringskurva för isotrop tryckspänning). I takt med att  den  
effektiva medelspänningen p' ökar  under  skjuvningen  sä  kontrakterar provet 
och går för större töjningar mot  en konstant  volym.  Den  kritiska tillståndslinjen 
(CSL) näs samtidigt i kompressionsplanet (p'—  v-planet)  och i spänningsplanet 
(p' —q-planet).  

Det  överkonsoliderade provet  har  konsoliderats för  en  hög  effektiv  
medelspänning  p'  och därefter avlastats till ett spänningstillstånd  som  
motsvaras  av  Am  i  p'— q-planet. Vid  skjuvning uppvisar  q  — eq-kurvan  en  
initiellt  relativt  styv  respons beroende på  överkonsolideringen, och för vidare 
skjuvning uppnås ett maxvärde  pä  q  (Boc). Därefter minskar 
deviatorspänningen och förblir  konstant  för stora töjningar. Värdet  på  
deviatorspämüngen  vid  kritiskt tillstånd blir lika för  det  normalkonsoliderade 
och överkonsoliderade provet  om de har  konsoliderats för samma effektiva 
medelspänning innan skjuvningen påbörjas. I p'—q-planet  kommer  
spänningsvägen att passera CSL  under  ökande  effektiv  medelspänning  p'  och 
när spänningspunkten när ett visst maxvärde (Boc) vänder spänningsvägen och  
q  och  p'  minskar tills dess att spänningsvägen stannar upp  då  CSL  nås  
"uppifrån".  Det  överkonsoliderade provet  kommer  att volymöka (dilatera)  
under  skjuvning,  efter den  initiella och  lilla  volymminskningen, och slutligen 
uppnå ett kritiskt  portal (som  är lika  med  portalet för  det  normalkonsoliderade 
provet  med  samma effektiva konsolideringsspänning).  Graden av  dilataris är 
kopplat till överkonsolideringsgraden. I  p'— v-planet  befinner  sig jorden efter 
konsolideringen  i ett tillstånd  under  CSL  beroende  pä  den  stora 
effektivspänningsminslcningen  vid  avlastning från NCL  vid  
överkonsolideringen. Provet volymminskar initiellt  under  ökande  effektiv  
medelspänning och därefter  sker en  volymökning  under  resterande  delen av  
skjuvningen.  Efter det  att maximala effektiva medelspänningen  p' har  
uppnåtts, korresponderande mot deviatorspänningens maxvärde (p'—q-
planet), minskar  p' under  volymökning och slutligen näs kritiska 
tillståndslinjen CSL i  p'  —  v-planet (samtidigt som  spänningsvägen  når  CSL i 
spänningsplanet). 
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NC  normalkonsoliderad  

NC 	normalkonsoliderad för  en  högre  effektiv  medelspänning 

OC 	överkonsoliderad  

Figur 2.3 	Idealiserad dränerad respons för lera vid skjuvning. 

Odränerad skjuvning 

Vid odränerad skjuvning vid ett konventionellt triaxialförsök kommer  den  
totala spänningsvägen (TSP) att luta  3:1  i spänningsplanet (p —q-planet)  och  
den  effektiva spänningsvägen  (ESP)  att dikteras av portrycksutvecldingen,  
Figur 2.4  b;  den  effektiva spänningsvägen viker av ät vänster för det 
normalkonsoliderade provet och åt höger för det överkonsoliderade provet. 

Det normalkonsoliderade (försöksväg Anc  -  13„c)  och överkonsoliderade provet 
(försöksväg  A.  - Boc) uppvisar kvalitativt samma skjuvkurva (q — eq-kurva). 
Efter  en  initiell styv respons, där det överkonsoliderade provet är något 
styvare, ökar deviatorspänningen med ökande deviatortöjning och går 
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asymptotislct mot ett slutvärde  som  korresponderar mot  respektive  
deviatorspännings maxvärde  på den  kritiska tillståndslinjen (CSL) i p'—q-
planet.  Beroende  pä  överkonsolideringsgraden för  det  överkonsoliderade 
provet  kan  beteendet variera något. Exempelvis  kan  ett maxvärde  pä  
deviatorspänningen föregå slutvärdet. Storleken  pä  portrycksminslcningen  vid  
dilatant beteende ökar  med  ökande överkonsolideringsgrad, vilket i  sin tur  
påverkar  den  erhållna effektiva spänningsvägen. 

För det normalkonsoliderade försöket kommer portrycket att kontinuerligt öka 
och för stora töjningar bli  konstant,  medan portrycket i det överkonsoliderade 
provet minskar (efter  en  initiell ökning)  under  skjuvningen,  Figur 2.4  c. 
Portycksresponsen beror på provets "vilja" att kontraktera 
(normalkonsoliderade förhållanden)  respektive  dilatera (överkonsoliderade 
förhållanden); jämför med det dränerade uppträdandet. Denna volymändring är 
dock inte möjligt eftersom odränerade och vattenmättade förhållanden råder 
och vattnet kan i jämförelse med jordskelettet betraktas som inkompressibelt. 
Vid skjuvbelastning kommer därför portrycket att öka för ett 
normalkonsoliderat prov och dessutom så mycket att effelctivspänningen 
minskar,  vilket avlastar jordskelettet (effektivspärmingen minskar) och därmed 
provets "vilja" att volymminska. 

Det  överkonsoliderade provet "vill" volymöka  vid  odränerad skjuvbelastning. 
Portrycket  kommer  dä  att minska  så  mycket  att  en  effektivspänningsökning  
sker. Belastningen av jordskelettet  ökar därvid och därmed minskar provets 
"vilja" att volymöka.  

Efter långt  driven deformation  kommer "behoven" av kontraktans  respektive  
dilatans att väsentligen  ha  reducerats och ett kritiskt tillstånd armalkas, där 
samtliga spänningsändringar upphör,  Figur 2.4 a-d. Eftersom odränerade försök 
sker  under  volymkonstans ändras inte  den  specifika volymen  v, Figur 2.4  d. 

Notera att  vid  triaxialförsök påtvingas provet odränerade förhållanden genom 
att dräneringsledningarna stängs; vatten  kan  inte flöda fritt  in  i  eller  ut  ur  
provet.  Vid  ett odränerat försök antas att volymen är  konstant, men  i  strikt 
mening  är snarare massan  konstant, ty en  stängning  av  dräneringsledningen 
innebär att inget material  kan  lämna provkroppen. För  de  fiesta  jordprov  kan  
emellertid försöket betraktas  som  ett  konstant  volymsförsök förutsatt att alla 
beståndsdelar  av  jordprovet är inkompressibla  samt  att porutrymmet är 
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vätskemättat  (Wood,  1990).  Portrycksresponsen  vid  odränerad skjuvning 
kompenserar  "på  sätt och  vis" den  volymändring  som hade  skett  vid  dränerad 
skjuvning  av  samma jordprov  (Atkinson  och Bransby,  1978).  

c) 
NC 	normalkonsoliderad 

— - 	OC 	överkonsoliderad  

d)  

Figur 2.4 	Idealiserad odränerad respons för lera vid skjuvning.  

2.3.3  Kritiskt tillstånd 

Inom  den  kritiska tillståndsteorin kan jords dränerade och odränerade 
egenskaper behandlas tillsammans genom att både effelctivspärmingar och 
volymändringar beaktas. Konsolideringsgrad (alternativt packningsgrad), 
belastningsförhållanden (dränerade eller odränerade) och kritiskt tillstånd 
kopplas samman och  en  prediktering av responsen vid belastning kan göras 
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och beskrivas exempelvis i effektiva spänningsplanet (p'—q-planet) och 
kompressionsplanet (p'— v-planet). Kritiskt tillstånd kan då definieras som  

al,' (99 av 0 
de de de 

(2.22)  

vilket innebär att spänningsändringen (av p' och q) och volymändringen (av  
v)  är lika med noll och att skjuvtöjningarna ökar obegränsat, vilket är ett 
tillstånd som motsvarar idealplastiska förhållanden (enligt plasticitetsteorin;  se  
kapitel  5).  Enligt kritiska tillståndsteorin strävar jorden mot ett kritiskt tillstånd 
för stora töjningar, vilket kan illustreras av  den  kritiska tillståndslinjen i p' — q-
planet  och p'  —v-planet (se  vidare i nedanstående text). 

Enligt  den  kritiska tillståndsteorin skall  de  effektiva spänningsvägarna, från 
dränerade och odränerade försök, sträva mot  en  och samma kritiska 
tillståndslinje (CSL) i spänningsplanet (p'—q-planet) och mot motsvarande 
kritiska tillståndslinje (CSL) i kompressionsplanet (p'—  v-planet). Under den  
dränerade isotropa konsolideringen förutsätts kompressionen för varje försök 
ske längs  den  gemensamma normala kompressionslinjen (NCL). Vid  en  
logaritmisk presentation av kompressionsplanet (ln p' —  v)  antas vidare att CSL 
och NCL är linjära och parallella. I  Figur 2.5 har  CSL och NCL enligt kritiska 
tillståndsteorin illustrerats. I  Figur 2.5 a har  fyra hypotetiska effektiva 
spänningsvägar med  respektive  sluttillstånd  (o)  skisserats för två dränerade 
och två odränerade försök (varav det ena normalkonsoliderat och det andra 
överkonsoliderat) på  en  och samma jordtyp. Avlastnings-pålastningslcurvan 
från  den  normala kompressionskurvan antas också vara linjär i det logaritmiska 
diagrammet,  Figur 2.5  b. 

I  Figur 2.5 har  materialparametrama  M, A,  och ic definierats, där 

M= qCS 	 (2.23) 
pcs 

anger  lutningen av  den  kritiska tillståndslinjen (CSL) i p'—q-planet som 
således  har  ekvationen 

q =  (2.24) 
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Lutningen av  den  normala kompressionslinjen (NCL) i kompressionsplanet 
ln p'  —v  anges av parametern Ä. där 

Av 
= 	

In p' 

NCL definieras således av ekvation  

v  = N — Äln p' 

där N är specifika volymen  v  då p'= I (kPa).  

(2.25) 

(2.26) 

Om  lutningen av  den  kritiska tillståndslinjen i kompressionsplanet också antas 
vara  A.  bestäms  den  av ekvation  

v  =  F—  Ain  p' 	 (2.27)  

där  F  är specifika volymen  v då p'= 1  (kPa). 

Lutningen  av  avlastnings-pålastningslcurvan betecknas  1C  där  

Av 
= 	 

In p' 

Avlastnings-pålastningslcurvan  har  således ekvationen  

v  = vK  —  Kin  p' 

där vIc  är specifika volymen  v  då p'=  1  (kPa).  

(2.28) 

(2.29) 
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v=l+e  

N  

I"  

V 

'n p,  

 

p'=1  
a)  b) 

Figur 2.5 Illustration  av kritiska tillståndslinjen CSL och normala 
kompressionslinjen NCL i p' — q-planet (a)  och i  In  p' —  v -planet  
(b)  samt definition  av materialparametrarna  M, 2„  och K. 

För att ett gemensamt mönster i beteendet för prov från flera försök skall kunna 
identifieras, förutsätts att proven är  relativt  enhetliga i fråga om jordfraktion 
och initieLlt  portal  (innan  belastning sker). Om kompressionen under 
konsolideringsfasen sker  exempelvis isotropt  eller  Ko-anisotropt  kommer  
sannolikt  de  erhållna normala kompressionskurvorna att visserligen vara 
parallella  men  dock förskjutna i förhållande till varandra, dvs  ha  olika  intercept  
N. Positionen av  NCL och CSL är fixerad  av  parametrarna  N respektive F  i  
kompressionsplanet  medan avlastnings-pålastningslinj  ens  intercept  vic  beror på  
från vilken nivå  på  effektiva medelspänningen  p' som  avlastning  sker.  

Kritiskt tillstånd för ett jordprov, enligt kritiska tillståndsteorin, karaktäriseras 
av det slutliga tillståndet som nås vid (dränerad eller odränerad) skjuvning av 
ett homogent prov, för vilket arrangemanget av jordpartiklarna förblir 
väsentligen slumpmässigt.  Om  ett prov emellertid vid skjuvning uppvisar 
lokaliserad  deformation  (om provet exempelvis delas i två distinkta halvor som  
glider  mot varandra längs tunna zoner), koncentreras deformationerna till dessa 
lokaliserade zoner och (ler-) partiklarna kan (för stora deformationer) bli 
parallellställda med  de  uppkomna zonerna. För detta  fall  har  hållfastheten 
reducerats till ett värde lägre än  den  kritiska hållfastheten och då erhålls  en  
residualhållfasthet. Kritiska tillståndsteorin bygger således på hypotesen att 
hela jordvolymen (alla zoner av provet) deformeras som ett  kontinuum  och 
därför samtidigt uppnår kritiskt tillstånd. 
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Det  krävs ofta  relativt  stora  deformationer  för att uppnå kritiskt tillstånd, 
speciellt för överkonsoliderade prov, vilket inte alltid  heller  är möjligt  med den  
konventionella triaxialapparaten. För stora  deformationer,  säg  axialtöjningar >  
15%,  måste alltid misstänksamhet riktas mot noggrannheten i spänningar och 
töjningar beräknade frän mätningar  pä  provets ränder  under  antagandet att 
provet är  homogent.  För  kraftigt  överkonsoliderade prov är  det  inte sannolikt 
att provet behåller  den  homogena deformationstypen. Istället lokaliseras  
deformationen  till skjuvplan och sannolikt uppnäs inte kritiskt tillstånd i hela 
provvolymen  Det  är därför viktigt att notera provets deformationsmod 
(deformationsmönster)  under  hela skjuvningsfasen.  (Se  också underavsnitt  
3.2.3.)  



KAI' 3  LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 	 25 

3  LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR  

3.1  Försöksmaterial  

3.1.1  Inledning  

Den  undersökta leran i denna studie är  en  relativt typisk svensk icke-organisk 
lera.  Den  är hämtad frän ett provfält strax norr om Norrköpings centrala delar,  
Figur 3.1.  Provfältet  har  använts som  lokal  för flera projekt som SGI  har  
genomfört,  bland  annat för utprovning av geoteknisk fältutrustning.  

RAMSHALL 

Figur 3.1 Norrköpinglerans geografiska ursprung (från Möller och Åluiberg,  
1992).  

I ett mellan åren  1986  -  1992  utfört projekt av SGI, som  bland  annat denna 
studie delvis är knuten till, skapades  en  slänt frän  den  plana markytan genom 
etappvisa urgrävningar och uppläggning av  en  överlast, Möller och Ahnberg  
(1992).  Omfattande instrumentering genomfördes i jorden för att mäta tryck 
och deformationer. Slänten drevs så småningom till brott. Från detta större 
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projekt erhölls  en  stor mängd  information  om jordmaterialet och 
fältförhållandena. Dessa  data har  varit mycket värdefulla vid genomförandet av 
föreliggande studie. Samtliga  data  som redovisas i detta aysnitt är hämtade från 
Möller och Åhnberg  (1992),  om inget annat anges.  

3.1.2  Lerans egenskaper och  in  situ-förhållanden  

Resultat  frän rutinundersökningar genomförda  pä  ostörda prover tagna  med  
kolvprovtagare i två  punkter  ner till  10.5 respektive 14 m  djup  under  markytan, 
redovisas i  Figur 3.2. Resultat  från vingförsök  har  inkluderats i figurerna. 

Figur 3.2 	Resultat  från rutinanalys av ostörda prover och vingsondering (från 
Möller och Ähnberg,  1992).  

Jordmaterialet i översta delen av jordprofilen består,  under  ett ca  0.2 m  tjockt 
vegetationstäcke, av ca  2 m  lera med växtrester och rottrådar, där  den  översta 
delen kan karaktäriseras som  en  torrskorpa. Därunder består jordmaterialet av  
2 m  grå lera (postglacial lera) som vilar på  en  grå varvig lera (sannolikt  glacial  
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lera) som från ca  7 m  djup innehåller tunna siltslcikt som ökar något i tjocklek 
mot djupet. Det är svårt att avgöra gränsen mellan  den  postglaciala leran och  
den  underliggande glaciala leran. Lerlagret som sträcker sig till  14 m  djup 
överlagrar  en  övergångszon av lös friktionsjord ovanpå  fast  botten av morän 
eller berg. Någon mineralanalys av Norrköpingleran  har  inte gjorts  men  
sammansättningen kan anses som  normal  med  illit  som dominerande 
lermineral. Leran är sannolikt omväxlande söt- och bracicvattenavsatt. 

Lermaterialets  kornfördelning  har  bestämts  vid  Avdelningen för  Geoteknik,  
LuTH,  vid  två tillfällen genom sedimentationsanalys (pipettmetoden;  Stål  och 
SGF:s laboratoriekommitté,  1972) på  prov från  3, 5  och  7 m  djup  under  
markytan. För proven från  3 m  djup erhölls  andelen ler  till  74  och  79  % och  
andelen  silt  till  25 respektive 20  % (drygt  en halv procent av materialet var  
större än  0.063 mm).  För provet från  5 m  djup  var andelen ler 61  och  63  % och  
andelen  silt  37 respektive 35  % (ungefär två  procent var  större än  0.063 mm).  
För provet  taget  från  7 m  djup  under  markytan  var andelen ler 73  %. Lerhalten 
i Norrköpingsleran  kan således anses som  hög. 

Vattenkvoten  w  är något högre än flytgränsen  WL  i hela  jordprofilen  och båda 

varierar  en hel del med  djupet  till  följd  av den  något skiftande karaktären  på  
leran,  Figur 3.2.  Mellan  2  och  14 m  djup  under  markytan varierar lerans 
vattenkvot mellan  118  och  41  % och dess flytgräns mellan  87  och  33  %. 
Vattenkvoten och skrymdensiteten mellan  3  och  7 m  djup redovisas även i 
Tabell  3.1.  Resultaten är framtagna i samband  med de  utförda triaxialförsöken  
som  redovisas i  kapitel 4, dels  där provkroppens vattenkvot och skrymdensitet  
har  bestämts och  dels  där vattenkvoten för  små  jordprover  (av  valda delar  av 
den  resterande jordvolymen  efter det  att provkroppen  till  triaxialförsöket  har  
tagits ut)  har  bestämts. För varje nivå (i Tabell  3.1)  anges  det  lägsta och högsta 
värdet,  antal  prov  som har  undersökts (inom  parentes) samt  medelvärdet  av  
dessa prov.  En  förbluffande liten spridning  fas av  värdena  pä  skrymdensiteten  
på  samma nivå, speciellt  på  djupen  6  och  7 m under  markytan.  Tendensen  är 
tydlig  vad  gäller slcrymdensitetens  variation med  djupet. Frän  3  till  5 m  djup 
ökar skrymdensiteten  successivt  varefter  den den  minskar  på 6 m  djup för att 
därefter öka något  på 7 m  djup. Vattenkvotens  variation med  djupet är kopplat  
till  korresponderande värden  på  skrymdensiteten. Högsta vattenkvoten  fås på 
de  djup där skrymdensiteten är lägst  (3 m)  och lägsta vattenkvoten där 
skrymdensiteten är högst  (5 m).  Värdena  på  vattenkvoten varierar något  på  
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samma djup. Värdena  pä  vattenkvoten för  de  två olika metoderna (triaxialprov, 
litet lerprov) överrensstämmer väl. 

Portalet e räknas fram i samband med presentationen av  de  isotropa 
kompressionsförsöken (som redovisas i aysnitt  4.5)  genom sambandet  

V  e .—ps -1  
ms 

(3.1)  

där  
V  = jordens totala volym 

ms  = torkade jordens massa 

ps = kompalctdensiteten, antas vara  2.75  t/m3  

För  proven  i dessa försök (aysnitt  4.5)  blir  det  beräknade initiella portalet 
(innan  belastning) 2.3  -  3.0,  vilket är  relativt  högt för svenska icke-organiska 
leror  (se  exempelvis  Pusch  och SGF:s laboratoriekommitté,  1973).  

Tabell  3.1 
	

Erhållen skrymdensitet och vattenkvot från prov i samband 
med triaxialförsök. Lägsta och högsta värde, antal prov (inom 
parentes)  samt  medelvärdet av dessa prov. 

Djup  
under  

markytan 
(n) 

Skrymdensitet 

P 
(t/m3) 

Vattenkvot, 
triaxialprov 

(%) 

Vattenkvot, 
litet prov 

(%)  
3.0 1.41 - 1.46 (7) 107- 125 (6) 97- 122 (5) 

1.44 115 109 
4.0 1.49- 1.59 (9) 72 - 99 (9) 75 - 111 (7) 

1.53 87 86 
5.0 1.52 - 1.60 (16) 66 - 85 (15) 72 - 91 (5) 

1.58 76 79 
6.0 1.48 - 1.51 (5) 96- 102 (5) 96 - 99 (4) 

1.49 99 98 
7.0 1.50- 1.52 (5) 92 - 94 (4) 83 -95 (4) 

1.52 93 90 
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Plasticitetsgänsen wp  bestämdes genom dubbla försök  pä  prov från  4  och  5 m  

djup  (enligt  Karlsson och SGF:s laboratoriekommitté,  1974),  och utvärderades 
till  22 respektive 25  %. 

Glödgningsförlusten bestämdes också på två prov (dubbla försök), från  4  och  5 
m  djup, och konstaterades vara  2.4 respektive 4.4  %, vilket är något lägre än 
normalt för svensk icke-organisk lera med hög lerhalt.  

Figur 3.3 	Spänningar  in  situ  samt  utvärderat forkonsolideringstryck (från 
Möller och Åhnberg,  1992). 

De  rådande spänningarna i jordprofilen i provfältet i Norrköping redovisas i  
Figur 3.3,  där enligt beteckningarna i figuren  u  är porvattentrycket 

(hydrostatiskt från  1.25 m under  markytan),  0'0  är det vertikala trycket, c är 

det effektiva vertikala trycket  samt a  är (det vertikala) 
förkonsolideringstrycket. Överkonsolideringsgraden är  1.25  -  1.45  mellan  3  
och  8 m  djup varefter  den  ökar relativt kraftigt.  En  förklaring till  den  markanta 
ökningen av förkonsolideringstrycket kan vara att  de  djupare och mer 
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permeabla lagren (som också  har en  något högre ålder  samt  kortare 
dräneringsvägar till dränerande skikt)  har  utvecklat mer sekundär 
konsolidering. 

Norrköpingslerans kompressionsegenskaper  har (av  SGI) undersökts  med  
ödometerförsök  enligt  CRS-metoden.  I Tabell  3.2  redovisas  det  utvärderade 

(vertikala) förkonsolideringstrycket  (sic på  djupen  3-7 m under  markytan,  det  

horisontella förkonsolideringstrycket ai7, och  in  situ-spänningarna. Djupen  3-7 

m under  markytan är  av  speciellt intresse  eftersom  prov från dessa djup  har  
undersökts i denna avhandling.  

Det horisontella förkonsolideringstrycket 	(i Tabell  3.2) har  beräknats ur 

sambandet 

= cKOnc  (3.2)  

där jordtryckskoefficienten i normalkonsoliderat tillstånd Ko nc  bestämts enligt 

Ko nc  =0.31 +0.71(wL  —0.2) 	 (3.3)  

där  WL  är flytgränsen i absoluttal.  Det  effektiva vertikala trycket  in  situ  av'o  

samt det  effektiva horisontella trycket  in  situ  a  redovisas också i Tabell  3.2,  

där  0170  har  beräknats  med det  empiriska sambandet 

CY,Konc(—
a' vc fin(1.209 

a' 
(3.4)  

där  0'  antas vara  300.  Sambanden  (3.3)  och  (3.4)  bygger på lång empirisk 

erfarenhet (Larsson,  1977)  och ger normalt rimliga värden för (svenska) icke-
organiska leror. 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet redovisades i  Figur 3.2  i  form  av 
oreducerade värden från konprovning och vingförsök. Odränerade direkta 
skjuvförsök gav värden på  den  odränerade skjuvhållfastheten mellan  10  och  20  
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Oa  i  den  aktuella  jordprofilen (2-14 m  djup  under  markytan). I aysnitt  4.3  
presenteras värden  på den  odränerade skjuvhållfastheten frän konförsök och 
vingförsök (reducerade värden), direkta skjuvförsök  samt  framtagna empiriska 
värden. Dessa värden jämförs  med de  värden  på den  odränerade 
skjuvhållfastheten  som  erhållits  ur  triaxialförsök. 

Tabell  3.2 	In  situ  data  frän djupen  3-7 m under  markytan  samt  utvärderade 
förkonsolideringstryck och flytgränser (från Möller och Åhnberg,  
1992).  

Djup 	In  situ- 	K0 	Förkonsoli-  fe.„  --unc Porvatten- Flytgräns  
under  spänningar 	deringstryck 	tryck  in  situ  

wL  mark-  crilo / cri,o 	(Tic  /  (Tie 	ao 	(%) Ytan 	(kPa) 	 (kPa) 	 (kPa)  
(m) 
3.0 28 / 30 0.94 33 / 43 0.76 17 83 
4.0 31 / 35 0.89 34 / 46 0.73 27 79 
5.0 30 / 40 0.77 33 / 51 0.65 37 68 
6.0 34 / 45 0.76 38 / 57 0.66 47 69 
7.0 40 / 50 0.80 44 / 64 0.69 57 73  

Leran frän provfältet i Norrköping kan sammanfattningsvis karaktäriseras som  
en  lös, svagt överkonsofiderad, högplastisk, mellansensitiv lera med varierande 
inslag av tunna siltslcikt.  

3.1.3  Lerors mikrostruktur 

Jords  mikrostruktur  kan  definieras  som  arrangemanget  av  partiklarna  relativt  
varandra. I begreppet  struktur (eng.  structure)  inkluderar  Mitchell (1976)  även 
krafter (kemiska, fysiska)  som  verkar mellan partiklar, förutom arrangemanget  
av de  enskilda partiklarna. Leroueil och  Vaughan  (1990)  benämner 
jordmaterial  som  strukturerade  (eng.  structured),  om  dessa uppvisar  
komponenter av  hållfasthet och styvhet  (av  kemiska  eller  fysikaliska orsaker)  
som  inte enbart  kan  förklaras  av klassisk jordmekanik  (där  koncept som  
kopplar samman initiell porositet och dess ändring  med  spänningshistorian 
används). Strukturerade jordmaterial  som har  deformerats  kraftigt  genom  
belastning eller som har  omrörts benämns avstrukturerade  (eng.  destructured) 
och icke-strukturerade  (eng. non-structured)  jordmaterial  har aldrig haft en 
struktur.  
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Med  Norrköpinglerans  struktur (eller  mikrostruktur) ayses i denna avhandling 
såväl lerans arrangemang  av  partiklar  som  eventuella  effekter av kemisk eller  
fysikalisk  natur som har  påverkat leran  in  situ  (och gett  den  dess aktuella 
egenskaper). 

Genom kemiska  processer  (exempelvis  cementering,  utlakning, vittring,  
effekter av  tryck,  temperatur  och  tid) eller  fysikaliska  processer  (exempelvis 
uttorkning, svällning,  effekter av  tryck,  temperatur eller tid) som sker in  situ  
eller efter det  att jordprovet  har  tagits upp,  kan  lerors mekaniska egenskaper 
påverkas. När leran bildades i samband  med  och  efter istiden  formades dess 
(initiella) egenskaper  av den  miljö  som den  aysattes i (tryck,  temperatur,  etc)  
samt av  dess sammansättning  (mineral,  partikelstorlek, porvatten, salthalt, etc).  

Mikrostrukturens  mönster  hos  lösa kvartära illitiska leror aysatta i sötvatten, 
brackvatten och saltvatten, kännetecknas  av  oregelbundet arrangerade partiklar 
samlade i  aggregat  (anhopningar  av  partiklar)  som  sammanbinds  av  länkar 
(kedjor  av  partildar)  eller grupper av små  partildar,  Pusch  (1971).  I  Figur 3.4 
visas  schematiskt partikelarrangemanget  hos en  sötvattenavsatt och  en  
saltvattenavsatt lera.  De  sötvattenavsatta leroma karaktäriseras  av små 
makroporer  och  små relativt  porösa  aggregat  medan  de  saltvattenavsatta 
leroma uppvisar stora  makroporer  och stora täta  aggregat.  

I  Figur 3.5  illustreras  mikrostrukturens deformation  och domänbildning  vid en  
ökande  belastning,  Pusch  (1971, 1976).  När  den  från början ostörda leran  
(Figur 3.5 a)  utsätts för  en  spänningsökning börjar partiklarna i  de  svagaste 
delarna  av mikrostrukturen  (länkarna) att parallellställas och  så  kallade 
domäner bildas  (Figur 3.5 b).  Domäner är täta  grupper av  parallellställda 
partildar mellan intakta  aggregat  och större partiklar och  kan  tolkas  som  
partikelgrupper  som  brutits ner  vid lokalt  skjuvbrott  (Pusch,  1971). Vid en  
ytterligare ökande  belastning vrids  domänerna utmed och mellan större 
partiklar och fasta  aggregat (Figur 3.5 c). De  lokala brotten  som sker vid  
domänbildning övergår  vid  större  deformationer  till  ett  globalt  brott  då  hela  
(den  studerade) jordvolymen  går  till  brott längs skjuvplan (skjuvband). 
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a  

b  

Figur 3.4 	Schematiskt partikelarrangemang (från  Pusch,  1971). 
a)  Sötvattenavsatt lera.  b)  Saltvattenavsatt lera. 

Leroueil och  Vaughan  (1990) har gjort en  sammanställning över  strukturens  
inverkan  på  naturliga jordmaterial (lösa leror, styva leror, friktionsmaterial, 
residualjordar) och svaga  eller  vittrade  bergmaterial.  De  menar att effekterna  
av materialets struktur (se definition enligt  ovan) är lika viktigt att beakta  som  
effekterna  av  initiell porositet och spänningshistoria  (som  är grundläggande 
begrepp i jordmekaniken),  vid  bedömning  av materialets  mekaniska beteende. 
Många naturliga geologiska material uppvisar  kvalitativt  samma mekaniska 
beteende orsakat  av materialets struktur,  trots att  strukturens  ursprung och 
bildningssätt  kan  vara  av  olika  natur  (kemiska och fysikaliska  processer). 

En  lös lera med struktur uppvisar vissa karaktäristiska egenskaper. I 
jämförelse med  en  avstrukturerad lera eller icke-strukturerad lera uppvisar 
(generellt)  en  strukturerad lera styvare respons, högre  maximal  
deviatorspänning (för  mindre  töjningar),  en  högre brotticurva 
(kohesionsinterceptet ökar)  samt  sprödare beteende  (se Figur 3.6).  Vidare kan  
en  tydlig definierad flytspänning identifieras även vid isotrop kompression av  
en  lös lera med struktur. Vid studie av resultat från ödometerförsök  har  det 
visat sig att  en  strukturerad lera kan existera för större  portal  än  den  
avstrukturerade  samt  att  den  strukturerade leran ger ett väldefinierat 
förkonsolideringstryck som dessutom är högre än vad som motsvarar  en  effekt 
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av  sekundär  konsolidering.  Vidare ökar  strukturen  lerans elastiska  område  
(flytytan expanderar).  En  anisotrop  struktur  exempelvis,  ger  upphov till  en  

flytkurva  som  är centrerad kring  Ko-linjen (se kapitel 5).  Leroueil och  

Vaughan  säger vidare att  en  strukturerad lera  kan  bli avstrukturerad  om den  
utsätts för tillräckligt stora töjningar.  Effekter av en  leras  struktur  identifieras 
bäst genom att jämföra beteendet  av det  strukturerade  materialet med  
beteendet  av det  avstrukturerade  materialet. 

a  

b 
	

C  

Figur 3.5 	Domänbildning i aggregerad lera (från  Pusch,  1971). 

a)  Löst tillstånd  fore  sammanpressning.  b)  Första  stadiet vid  

domänbildning orsakad  av  treaxligt tryck.  c)  Stora svängda 

domäner bildas  under  ökat tryck.  
1 anger aggregat, 2  domän och  3  siltpartikel. 
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Figur 3.6 Spännings-töjningssamband frän aktiva odränerade triaxialförsök på 
strukturerade och avstrulcturerade naturliga leror (från Tavenas och 
Leroueil,  1985).  

I denna avhandling antas att lerans (Norrköpinglerans) mikrostruktur  in  situ  
börjar brytas ner när effektivspänningar appliceras  pä  provet  (vid  
laboratorieförsök)  som  är större än förkonsolideringstrycket  in  situ  i horisontell  
respektive vertikal  riktning. (Detta  har  också bekräftats i denna  studie, vid  
analys  av konsolideringsfasen  för  de  dränerade och odränerade försöken  samt 
vid  utvärderingen  av  ödometerförsök och isotropa kompressionsförsök, i  
meningen  att  relativt  stora volymändringar  har  noterats  ske efter det  att 
förkonsolideringstrycket  har  överskridits.)  Med  ökande effelctivspäimingar 
över förkonsolideringstrycken  in  situ  blir nedbrytningen (förändringen)  av 
mikrostrukturen  allt kraftigare. För effelctivspänningar lägre än 
förkonsolideringstrycket  in  situ  (horisontella  respektive  vertikala)  har  i denna  
studie  emellertid antagits att leran väsentligen behåller  sin  mikrostruktur från  in  
situ.  

Vid  provtagning och  den  efterföljande hanteringen  av den  naturliga leran är  det  
oundvildigt att påverka dess spänningstillstånd och beteende. Lerans sanna 
beteende  in  situ  blir därför svårt att detektera.  Om  emellertid noggranna och 
korrekta  procedurer  för provtagning och försöksmetodik  på laboratoriet  
genomförs,  så  att störningar  av  provets egenskaper  in  situ  blir minimala,  kan 
det  mekaniska beteendet  hos det  undersökta provet betraktas  som (relativt)  
representativt för lerans beteende  in  situ (Atkinson,  1993).  För att ytterligare 
minimera stöming  av  prov  kan  stora blockprover tas  eller en  provtagare  med  

0,8  

,2 
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större  diameter  användas (varefter provet trimmas till lämpliga dimensioner i 
laboratoriet). 

Slutligen, ett citat av  Arthur  Casagrande,  1932:  

" 	do not disturb the natural structure of the clay;  i  f you do, no human being 
is able to restore its original strength 	" 

3.2 Triaxialförsök 

3.2.1  Utrustning  

Den  triaxialutrustning  som  finns  vid  Avdelningen för  Geoteknik,  LuTH, och  
som har  använts för  de  inom ramen för denna avhandling genomförda 
triaxialförsöken, är  av fabrikatet  GDS.  Utrustningen  firms  beskriven i 
handboken  GDS  (1988).  Triaxialutrustningen  som  är datoriserad  består av  
själva triaxialapparaten  samt av  kontrollenheter, dator, skrivare och  plotter, 
Figur 3.7.  Såväl styrning  av  försöket  som  datainsamling  sker  automatiskt  med  
hjälp  av  valbara försöksprogram i datorns  programbibliotek.  

Triaxialapparaten bygger på  Bishop  och Wesleys  (1975)  princip för  en  
hydraulisk triaxialapparat,  Figur 3.8.  Med denna typ av apparat kan 
godtyckliga spänningsvägar appliceras i  axial-  och radialriktningen (med 

förbehållet att två huvudspänningar måste vara lika, dvs  a2  = cr3  eller  a2  = 
såsom alltid är fallet för  den  konventionella triaxialapparaten), vilket gör det 
möjligt att  (bland  annat) utföra både aktiva och passiva försök. Såväl "enlda" 
konventionella försök som mer avancerade spänningsvägförsök kan 
genomföras. 
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b)  

Figur 3.7 	Triaxialutrustning  vid  LuTH.  

a)  Arrangerad för  fotografering. b) Principfigur  (från  GDS,  1988). 

Belastningen på provkroppen sker med vatten som tryckmedium. Celltrycket 
överförs från cellvattnet  (via  gummimembranet som omsluter provet på dess 
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mantelyta  eller via  stämpeln  på  provets övre ändyta) till provets 
begränsningsytor och axiell  belastning sker  genom vattentrycket  som  verkar i 
bottenkammaren. Trycket i bottenkanunaren appliceras  pä  nedre  ytan  av  
pistongen  som går  igenom triaxialapparaten, och  som  överför  kraft  till 
provkroppen  via  dess övre yta (piedestalytan). Pistongen löper mot ett 
linjärlager (kullager) och är förseglad  med en  gtunmibälg i bottenkammaren 
och i cellkammaren.  

Figur 3.8 	Triaxialapparaten  vid  LuTH (från  Bishop  och  Wesley,  1975).  

För att beräkna  den  applicerade axialspänningen  ac,  på  provet, studeras 
lastramens statiska jämvikt vilket  ger  

cra  =LP—a +CP(1 --a)--W 
A 	A A 

(3.5) 
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där  ac,  är totala medelaxialspäimingen,  LP  är trycket i bottenkammaren, CP är 

celltrycket (lika  med  radialspänningen  ar), A  är  den  aktuella och uppdaterade 
medeltvärsnittsarean  av  provet (definierad  som  arean representerad  av en  
ekvivalent "medelcylinder",  se  nedan),  a  är  den  effektiva arean  av  
gummibälgen i bottenkammaren (vilket är arean  av  pistongens  nedre  yta), och  
W  är lastramens vikt (inkluderad provkropp, filtrerpapper,  filtersten  och 
stämpel). 

Provets area  A  korrigeras kontinuerligt av datorprogrammet utgående från 
provets höjd- och volymändring,  under  antagandet att provet behåller  formen  
av  en cylinder (se  också aysnitt  4.7,  där eventuell friktion vid kraftöverföring 
kvantifieras och diskuteras), enligt  

A = Ao
i+Av/vo  
1 + Ahl ho  

(3.6)  

där ho  och Vo  är provets höjd  respektive  volym vid försökets början och  Ah  

(=  h1  —/) och  AV  (=  V1  —Vo) är provets höjd-  respektive  volymändring.  Se  
nedan för hur  Ah  och  AV  bestäms ur uppmätta rådata. 

För att genomföra passiva triaxialförsök, dvs försök för vilka axialspänningen 
är  mindre  än radialspänningen, fordras  en  speciell anordning,  Figur 3.9.  På 
stämpeln monteras  en  konisk gummitratt som är infettad med vacumnfett. 
Toppistongen som löper genom cellens övre  del  förses med  en  konisk  del  som 
motsvarar gummitrattens geometri. Genom toppistongen går  en  
dräneringsledning. Efter det att cellvattnet  har  tagits  in  förs toppistongen sakta 
nedåt genom vridning av justeringsskruven på cellens övre  del  och vatten 
trycks ut genom dräneringsledningen i toppistongen och slutligen  har  
toppistongen dockats mot stämpeln. Ett litet undertryck appliceras (genom att 
exempelvis sänka dräneringsslangen  0.5 m  minskar trycket med  5  lcPa)  via  
dräneringsledningen i toppistongen och gummitratten och toppistongens 
koniska  del  sluts till varandra. Celltrycket kan därmed inte verka på provet i 
axialrilctningen. Vid ett passivt försök kommer toppistongen i cellen att vara 
fixerad (och därmed också anslutningen till provets övre yta) medan 
piedestalytan förflyttas nedåt, vilket möjliggör  en  expansion i axialriktningen. 
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Figur 3.9 	Anordning för passivt triaxialförsök. 

För att reglera  eller  mäta tryck- och volymändringar används fyra olika 
kontrollenheter.  En sådan  kontrollenhet  består av en mikroprocessor, en 
stegmotor  och  en  hydraulcylinder,  Figur 3.10.  I hydraulcylindem ändras trycket 
och volymen  (av  vattnet i cylindern) genom att kolven förflyttas  med  hjälp  av  
stegmotom. Trycket mäts  med en  tryckgivare och volymändringen bestäms  ur 
det antal steg som  stegmotom tar. Ett  steg  motsvarar  1  mm3  för  den  aktuella 
utrustningen.  En  kontrollalgoritm i milcroprocessom jämför uppmätta värden  
(output) med  förutbestämda värden  (input).  Pä  så vis kan  exempelvis trycket 
hållas  konstant. En av  kontrollenheterna (portlyckskontrollenheten)  kan  endast 
användas till att mäta tryck. 

Kontrollenhetemas  funktioner kan  antingen styras  av  ett datorprogram  eller  
manuellt genom kontrollpanelen  (med  vilken exempelvis tryck  eller  
volymändring  kan  programmeras  in)  pä  själva kontrollenheten.  Vid  manuell  
kontroll  kan  kontrollenheten användas  som konstant  tryckkälla, 
volymändringsmätare, portrycksmätare, flödespump  eller som digital  pipett.  
Den kan  programmeras  via  kontrollpanelen att stegvis  eller  cykliskt ändra tryck  
eller  volym linjärt  med tiden. Vid  datorkontroll kommunicerar istället 
datorprogrammet  med  mikroprocessorn i kontrollenheten genom ett  interface  
(IEEE  488-kort).  
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analog  återkoppling 

b)  

Figur 3.10 	Kontrollenheten vid LuTH.  
a)  Fotografi. b) Principfigur. 

Kontinuerligt och ungefär  en  gång  per  sekund läser datorn av  de  aktuella tryck-
och volymvärdena och beräknar  de  för försöket intressanta parametrarna och 
presenterar dessa på datorskännen,  samt  korrigerar (om så behövs) 
kontrollenheternas tryck- och volymvärden så att det valda försökets 
förutbestämda spännings- eller töjningsväg följs. 

Trycket (vatten) i kontrollenhetens  cylinder  mäts med noggrannheten  0.2  kPa 

och kontrolleras (regleras) med  en  noggrannhet av  0.5  IcPa. Volymändringar 
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mäts och kontrolleras med  en  noggrannhet av  1  mm3. Kontrollenheternas 
tryckintervall är  0  -  2000  lcPa. 

Från kontrollenheterna leds vätsketrycket och eventuell vätskeströmning (av 
vatten) till triaxialapparaten  via  tjocicväggiga och töjningsresistenta 
plastslangar med innerdiametem  4 mm  och ytterdiametem  6 mm  (av fabrikat 
Legris). Var och  en  av  de  fyra kontrollenheterna reglerar något av trycken 
celltryck (CP), mottryck  (BP;  reglerat portryck i provet), bottenkammartryck  
(LP)  eller mäter portryck  (PP;  portryckskontrollenheten, uppmätt portryck i 
provet).  

Den  beräknade axialspänningen cra  baseras, som ovan redovisats, på trycket i 

bottenkammaren och i cellkammaren  samt  på eventuell friktion vid 
kraftöverföring  via  pistongen. Detta förfaringssätt vid bestämning av 
axialspänningen innebär  en  viss osäkerhet i det erhållna värdet på 
axialspänningen, till skillnad från om axiallcraften mäts direkt inne i cellen med  
en  kraftgivare. 

Axialdeformationen mäts indirekt och beräknas utifrån volymändringen i 
bottenkammaren vilken i  sin  tur är kopplat till volymändringen i cylindern i 
kontrollenheten.  En given  volymändring i bottenkammaren tvingar pistongen 
till  en  viss förflyttning. Provet är fixerat i  den  övre ändytan både vid aktivt och 
passivt försök, varför pistongens förflyttning bestämmer axialdeformationen.  
Radialdeformationen  mäts inte direkt på provet utan beräknas utifrån provets 
höjd- och volymändring. För beräkning av spänningar och töjningar ur  de  
uppmätta tryck- och volymändringarna, hänvisas till Bilaga C. 

Vid samtliga försök  har  filterstenar, av stenfiltertyp  (4 mm  tjocka) eller av 
mässingstyp, använts i provets båda ändytor. Genom  en  utbyggnad av 
triaxialapparaten  har  dränering (eller portrycksmätning) möjliggjorts i båda 
ändytorna (alternativt i  en  valfri ändyta), vid såväl  aktiv  som  passiv  belastning 
(portrycket mäts i provets ändytor). Snabbkopplingar  har  ersatts med 
skärringskopplingar vilket  har  inneburit ett flexiblare  system  där vatten kan 
ledas flera vägar.  Gummimembranen  som omsluter proverna är gjorda 
naturgummi och är tillverkade för triaxialprov med tvärsnittsarean  20  cm2  
(diameter 50 mm)  och  har en  (av författaren) uppmätt medeltjocklek på  0.34  
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mm  (och tillverkas  av  Wykeham Farrance i  England; se  aysnitt  4.7  för 
korrigering  av  spänningar  med  ayseende  pä  gummimembranets styvhet). 

I  respektive  underavsnitt i kapitel  4  redogörs för försöksbetingelserna för  de  
olika genomförda försöken (dräneringsförhållanden, filtrerpapper,  mm).  

I  den  befintliga utrustningen  kan  förändringar genomföras för att förbättra 
mätkapaciteten och mätnoggrannheten. Axialtöjningen  kan  mätas  med en 
digital  längdmätare  eller med en elektronisk  längdmätare (LVDT) monterad  på  
mätoket  eller med  töjningsgivare monterade  direkt  på  provkroppen  (som  också  
kan  mäta radialtöjningar). Axiallasten  kan alternativt  mätas  med en  kraftgivare 
monterad i  cellen  mot provets övre ändyta. Portrycket  kan  mätas mitt  på  
provets mantelyta  eller  ännu bättre mitt i provet.  Teknik  för dessa olika 
mätmetoder  firms  idag.  Behovet av  förfinad mätning  beror på  syftet  med  
försöket, vilken typ  av  försök  som  skall utföras,  vad som  primärt skall 
utvärderas, provmaterial,  mm.  

Inom ramen för detta arbete  har  utrustning för så kallad "friktionsfri" provning 
utvecklats och tillverkats vid Avdelningen för Geoteknik, LuTH. Resultaten 
från några  ß  försök på  sand  verkar lovande.  Under  kommande  studier  ayses att 
närmare studera effekten av "friktionsfria" ändytor.  (Se  också underavsnitt  
3.2.3.)  

Programvaran till triaxialsystemet erbjuder  en  försöksmeny  med  flera olika  
typer av  försök (försöksrutiner).  Konsolidering kan ske  isotropt  eller  anisotropt  
samt  skjuvning  under  dränerade  eller  odränerade förhållanden. Speciella och  

mer  avancerade försök  som t ex "Ko-konsolidering  och svällning", linjära 

spänningsvägförsök,  cyklisk belastning  och permeabilitetsförsök, är möjliga att 
utföra. Trycknivån  vid  försöket  kan  ändras genom  samtidig  och "linjär" ökning  
av  celltryck och mottryck (stegring  av  trycknivån för att höja 
vattenmättnadsgraden)  samt  portrycksparametern  B  bestämmas (genom "B-
försöket"). I underavsnitt  3.2.2 ges  exempel  pä  hur  olika försöksrutiner  kan  
användas  vid  ett anisotropt konsoliderat odränerat försök.  

Vid försöksrutinen "Ko-konsolidering och svällning" eftersträvas att provets  

diameter  skall hållas  konstant,  dvs radialtöjningen vara lika med noll, vilket är 
tänkt att simulera  den  normala situationen i fält vid konsolidering. Principen 
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vid  försöket är att volymändringen i mottryckskontrollenheten (flödet  av  vatten 
från  eller  till provet) alltid skall vara lika  med  volymen  av  axialdeformationen 
multiplicerad  med  provets ursprungliga tvärsnittsarea. Detta innebär att 
mottryckskontrollenheten arbetar  med  volymkontroll och att 
celltryckskontrollenheten arbetar  med  tryckkontroll (celltrycket justeras  
kontinuerlig så  att mottrycket hålls  konstant  och lika  med det  förutbestämda 
värdet). Kontrollenheten  som  reglerar trycket i bottenkammaren arbetar  med  
volymkontroll  så  till vida att provet deformeras  med en konstant  
töjningshastighet i axialriktningen.  Det  är viktigt att  den  valda 
töjningshastigheten inte  leder  till oacceptabla portrycksändringar. För att 
kontrollera detta  kan  principen  med "automatisk  dränerad försökshastighet" 

användas  (se  nedan).  Med  försökrutinen  "Ko-konsolidering  och svällning"  kan 

bland  annat  jordmaterialets Ko-värde bestämmas  samt  spänningsförhållanden  

in  situ  återskapas. 

För att använda  en optimal  töjningshastighet vid ett dränerat töjningsstyrt (i 
axialriktningen) försök kan principen med "automatisk dränerad 
försökshastighet" tillämpas. Det går till så att portrycket mäts i provets ena 
ändyta och i  den  andra ändytan  far  det konstanta mottrycket verka,  Figur 3.11.  
Vid belastning ansätts ett kriterium för hur stor avvikelsen mellan portrycken (i  
de  båda ändytorna)  far  vara. Antingen kan ett visst värde på 
portrycksändringen fä vara styrande, exempelvis 

u—u0  =Au g 10 ld'a 	 (3.7) 

eller alternativt relateras portrycksslcillnaden till  den  rådande axialspänningen 

cra  

Au  
g5%  

(Ya  — u0 
(3.8)  

där beteckningarna framgår av  Figur 3.11. Om  portrycksslcillnaden  Au  blir för 
stor aystannar töjningen i axialrilctningen (dvs kontrollenheten som reglerar 
volymen i bottenkammaren häller volymen  konstant)  och fortsätter  sedan  när  
Au har  ändrats (till följd av dränering) och kriteriet på nytt är uppfyllt. Med 
denna metodik kan  en optimal  töjningshastighet användas (och därmed lämplig 
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tid aysättas till försöket) vilket ger nära nog helt dränerade förhållanden och  en 
god  kontroll på effelctivspänningarna.  

u0  uo (applied)  

H  

top 	 
cap 

test 	 
specimen 

Up 

	PwP  

H u 
base 
pedestal 

1 	I 
u (measured) 

Figur 3.11 	Schematisk presentation  av  portrycksfördelningen i triaxialprovet  
vid  enkelsidig dränering (frän  GDS,  1988). 

Under  genomförandet  av  försök  med  GDS  triaxialutrustning plottas  de  aktuella 
parametrarna  kontinuerligt på  datorns bildskärm.  Information om de  valda 
försöksrutinerna (ingångsdata  samt  för  en del  försök vissa  resultat)  och provets 
aktuella  geometri  skrivs ut  av  skrivaren före och  efter  varje försöksrutin.  

3.2.2  Försöksmetodik 

Montering av prov 

Förberedelser  

All  nödvändig utrustning plockas fram som används vid montering av ostört 
prov,  Figur 3.12. Gummimembran  och filtrerpapper av lämplig storlek klipps 
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ut. Gummimembranet monteras på monteringscylindem och filterstenama 
rengörs i ultrabad  under  vattenmättade förhållanden.  

Figur 3.12  Utrustning  sum  används vid montering av ostört jordprov i 
triaxialapparaten. 

Triaxialapparaten rengörs och pistongen i cellen (som löper från 
bottenkammaren och uppåt) och toppistongen ställs  in  i lämplig  position (se  
underavsnitt  3.2.1  för beskrivning av utrustning). Stämpeln och toppistongen 
fettas  in  med vacuumfett för att minimera friktionen och därigenom möjliggöra  
en  mjuk dockning  samt  fri rörelse mellan toppistong och stämpel. Samtliga 
slangar som går från kontrollenhetema till triaxialapparaten vattenmättas. 
Tryckgivarna i kontrollenhetema nollställs mot atmosfärstrycket (mottryck, 
portryck och celltryck). Kontrollenheten kopplad till bottenkammaren nollställs 
efter det att provet med tillhörande  filtersten  och stämpeln  har  monterats. 
Kontrollenheternas cylindrar ställs  in  i lämpligt läge beroende på om volymen 
vatten i kontrollenhetens  cylinder  förväntas minska eller öka  under  försökets 
gång. 
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Montering 

Så skall provet monteras. Provet trycks ut ur provtuben med  en  provuttryckare 
och  den  kvalitetsmässigt bästa delen av provet trimmas i trimvaggan så att  en  
provkropp med planparallella ändytor med diametern  50 mm  och höjden  100 
mm  erhålls. Provet vägs (i trimvaggan) för bestämning av skrymdensitet och 
vattenkvot.  Piedestalen  vätskefylls på ytan och därefter placeras  filtersten 
respektive  filtrerpapper  under  vattenmättade förhållanden på piedistalen. 
Provet lyfts med hjälp av det omgivande foliepappret från trimvaggan och ställs 
på piedestalen. Filtrerpapper och  filtersten  läggs på övre ändytan av 
provkroppen. För att hålla filterstenarna och filtrerpappema vattenmättade  far  
vatten flöda upp ur dräneringskanalen i piedestalen (genom flöde från 
mottryckskontrollenheten)  samt  vatten tillföras  den  övre ändytan  via slang  från 
vattenflaska. Eventuella filtrerpapper på provets mantelyta fuktas och 
monteras. Gummimembranet förs över provet och monteringscylindern tas 
bort. Två  o-ringar monteras runt gummimembranet på piedestalytan och 
eventuell luft mellan membran och prov pressas försiktigt uppåt genom att 
stryka med handen längs membranet,  Figur 3.13. 

Figur 3.13 Montering av ostört lerprov i triaxialapparaten. 
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Stämpeln sätts  pä  övre ändytan  av  provet  samtidigt som  vatten droppar  ur  
stämpeln  (via  mottryckskontrollenheten). Eventuellt överskottsvatten pressas 
uppät mellan  membran  och stämpel.  (Det  är viktigt att undvika  luft både  i och 
runt provet för att uppnå full vattenmättnad.  Om  provet  å  andra sidan  har  
tillgång till vatten  under monteringsfasen  finns  det  risk att provet  suger  upp 
vatten. Uppmärksamhet skall riktas mot detta.) Två  o-ringar monteras  pä  
membranet  som  omsluter stämpeln. Slutligen sätts cylindern  pä  och vatten 
tillförs  cellen  (cellvatten) utan att  luft  blir kvar i  cellen, Figur 3.14. Nu kan  
datorkontrollen ta över försöket!  

 

Figur 3.14 Färdigmonterat lerprov i triaxialapparaten. 

Vid passiva försök (då provet f'ar expandera i axialrilctningen) kommer 
axialspänningen att vara lägre än radialspänningen (celltrycket). Detta 



KAP  3  LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 	 49  

möjliggörs genom  en  speciell anordning där celltrycket inte tillåts att verka på 
provkroppens ändytor;  se  beskrivning i underavsnitt  3.2.1.  

Försöksprocedur  

En  typisk försöksprocedur exemplifieras här med ett Ko-konsoliderat 

odränerat försök  (se  underavsnitt  4.2.1).  Efter det att provet  har  monterats och 
cellvattnet tagits  in  kan datorkontrollen ta över. Försöket utförs därefter i 
följande steg: 

- friktionsförsök 
- applicering av initialtryck 
- tryckstegring till önskat mottryck 
- testning av vattenmättnadsgraden 
- friktionsförsök 
- konsolideringsfas 
- skjuvningsfas 

Friktionsförsök genomförs för att bestämma kraftförlusten (friktionsförlusten) 
vid överföring av trycket som verkar i bottenkanunaren till det tryck som 
verkar på provet  via  piedestalen (eller  vice versa).  Kraftförlusten beror på 
friktion som uppstår mellan pistongen och det kullager som denna löper mot. 
Friktionsförlusten bestäms genom att pistongen utsätts för  en  rörelse upp och 
ner och tryckskillnaden i bottenkammaren mellan  de  båda positionerna noteras 
och friktionsförlusten beräknas som halva skillnaden av  de  avlästa värdena. 
Värdet på friktionsförlusten  F  (i kPa) används  sedan  vid beräkning av 
axialspänningen,  se  aysnitt  4.7.  Friktionsförlusten bör inte överstiga säg  2.0  
kPa. Friktionen kan variera något med storleken på celltrycket varför försöket 
bör upprepas för aktuellt spänningsintervall vid skjuvningsfasen. 

För att stabilisera provet och erhålla ett väldefmierat spänningstillstånd redan 
från början, konsolideras provet först isotropt för låga såväl  total- som  
effektivspärmingar.  Normalt  utsätts provet för ett celltryck  på 20  kPa och ett 
mottryck  på 10  kPa, dvs för  en  effektivspänning  på 10  kPa.  Alternativt far  
provet konsolidera för halva effektiva horisontalspänningen  in  situ  med  
mottrycket  10  Oa.  För detta  laststeg  är  som regel  volymändringen i  det  
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närmaste ayslutad  efter 2-8  timmar. NGI rekommenderar att först applicera ett 
celltryck  som  är lika  med det  initiella negativa portrycket i provet (beräknade) 
och låter provet konsolidera för detta tryck utan mottryck  (Berm,  1981).  

Genom att tryckstegra nivån  på  celltrycket och mottrycket uppnås  normalt en  
högre vattenmättnadsgrad i provet och  eventuell  luft  i trycksystemet 
(filterstenar,  slangar, cellen)  minimeras. Detta  beror på  att  luft  komprimeras när 
omgivande tryck ökar  samtidigt som luftens  löslighet i vatten ökar.  Vid  
tryckstegring ökas trycket "linjärt"  med tiden  i  små  spänningssteg (ca  1  1cPa i  
taget)  från angivna begynnelsespänningar till angivna slutspänningar. 
Celltrycket och mottrycket ökas  samtidigt så  att effelctivspänningen hålls  
konstant.  Exempelvis  kan  trycket ökas till  en sådan  nivå att såväl  de  totala  som 
de  effektiva spänningarna  kan  simuleras  vid den  efterföljande  
konsolideringsfasen,  dvs utföra  konsolideringsfasen  för mottrycket lika  med  
portrycket  in  situ,  eller som  bruldigt är, upp till mottrycket  200  1cPa.  Tiden  för 
tryckstegringen anpassas till  den tid det  tar för porvattnet att utjämnas i hela 
provkroppen  så  att inte oönskade höga (lokala) effektivspänningar uppstår. För 
tryckstegring upp till mottrycket  200  1cPa, torde  12  timmar vara tillräckligt. 
NGI (Lacasse och  Berm,  1988) anser  att för lera är ett mottryck  på 100  -  200  
1cPa tillräckligt för dränerade försök och  200  1cPa för odränerade försök, för att 
uppnå  en  tillfredställande vattenmättnadsgrad. 

För svenska leror torde mottrycket motsvarande portrycket  in  situ  vara 
tillräckligt för att uppnå erforderlig vattenmättnad,  ty jordskelettet  är mycket 
kompressibelt, vattenmättnadsgraden i fält mycket hög och grundvattenytan 
ofta nära markytan.  Med en  lägre trycknivå förbättras också mätnoggranheten  
samt  minskar risken för oönskad  friktion, diffusion,  läckage,  mm. 

En  indirekt metod  for  att undersöka vattenmättnadsgraden i provet är  det så  
kallade B-försöket.  Det går  till  sä  att celltrycket ökas  till  ett visst värde (säg  20  
1cPa)  samtidigt som  portrycksölcningen mäts (odränerade förhållanden). 
Vattenmättnadsgraden  (eller  B-värdet) beräknas  ur  sambandet  B  =  Au  /  Aa  
(dvs portrycksölcningen dividerat  med  celltrycksökningen).  Om  portrycket ökar 
lika mycket  som  celltrycket blir  kvoten  lika  med 1  och vattenmättnadsgraden 
antas vara  100  %. Detta betraktelsesätt  bygger på  antagandet att porvattnet är 

inkompressibelt i jämförelse  med jordskelettet  och  således momentant  tar  upp 
hela tryckökningen  som  läggs  på  provet  om  alla  porer  är vattenfyllda. NGI 
(Lacasse och  Berm,  1988)  menar att  B  =  90  % är  en  tillräcklig 
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vattenmättnadsgrad för odränerade försök på kontralctant material (exempelvis 
lätt överkonsoliderad lös lera),  men  att B =  95  % är att eftersträva. 

För  den  nya och högre spänningsnivån görs ett friktionsförsök för att uppdatera 
aktuell friktionsförlust. 

Konsolideringsfasen kan  genomföras  på  många olika sätt  beroende på  vilken 

typ  av  spänningstillstånd  som  eftersträvas (isotropt, anisotropt,  K0,  etc)  samt  

vilken slutlig spänningsnivå  som  önskas. I föreliggande  studie har isotrop 
konsolidering  genomförts för olika stora spänningssteg  (eller tidssteg)  genom 
att öka celltrycket  under konstant  mottryck till olika spänningsnivåer. För att 
uppnå ett anisotropt spänningstillstånd  har  antingen försöket genomförts  som  
spänningsstyrt  enligt en  pä  förhand  given  spänningsväg,  eller  genom  den så  

kallade  Ko- konsolideringsmetoden  för vilken provet deformeras  med en 

konstant  axialtöjningshastighet  samtidigt som  provets  diameter  hålls  konstant 
(se  underavsnitt  3.2.1).  

Här exemplifieras  konsolideringsfasen med den  konsolideringsmetod  som har  

genomförts för  de Ko-konsoliderade försöken  som  redovisas i underavsnitten  

4.2.1  och  4.2.2. Den  använda  metoden  är  en kombination av  SGF:s 
rekommendationer  (Wiesel  m  fl och SGF:s laboratoriekommitté,  1985)  och 
NGI:s  metodik (Bene, 1981),  och är anpassad  till  de  möjligheter  som  
triaxialutrustningen  vid  LuTH  ger  (programvaran, kontrollenheterna). Först 
appliceras ett isotropt spänningstillstånd motsvarande halva effektiva 
horisontalspänningen  in  situ,  med  mottrycket  10  kPa. Dränering  sker  till  båda 
ändytorna där filterstenar är placerade. (För samtliga försök  har  dubbelsidig 
dränering utan filtrerpapper genomförts  under konsolideringsfasen, om  inget 
annat anges. För alla försök  med isotrop konsolidering har  sista laststeget 
avbrutits när volymändringen i  det  närmaste varit ayslutad, medan försök  med  
anisotrop  konsolidering  antingen genomförts  under en given tid enligt en på  

förhand bestämd spänningsväg  eller  genom  Ko-konsolideringsmetoden; se  

aysnitt  3.2.1) Det  initiella isotropa laststeget avbryts när volymändringen är 
ayslutad, vilket  kan  variera mellan ca  2  -  8  timmar.  Om  filtrerpapper används  
på  provets mantelyta  går  konsolideringsförloppet snabbare.  Vid montering av  
provet  kan en mindre  mängd "överskottsvatten" samlas mellan provet och 
gummimembranet. Volymen  av  detta "överskottsvatten"  kan  skattas okulärt 
genom att läsa  av  volymändringen  på  displayen  till  mottryckskontrollenheten 
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under de  första tiotalet sekunderna efter det att laststeget applicerats eller 
genom att studera storleken av  den  initiella grenen av  den  erhållna 
volymändring-tids-kurvan. Efter  den  isotropa konsolideringen, som också är  
den  första belastningen på provet, genomförs tryckstegring, kontroll av 
vattenmättnadsgraden  samt  på nytt ett friktionsförsök. 

För  det  nya isotropa spänningstillståndet, där mottrycket för detta exempel är 
lika  med  portrycket  in  situ,  börjar  den  anisotropa  delen av konsolideringen. 
Den  förutbestämda effektiva spänningsvägen återges i  p' —q- planet  i  Figur 

3.15, samt  exemplifieras numeriskt  med  värdena från försöket CK0UC3 
(underavsnitt  4.2.1),  Tabell  3.3. Den  effektiva spänningsvägen börjar  vid det  
isotropa spänningstillståndet  som  beskrivs  av a;  =  a,;  = aiio  /  2 (0)  och ökar  

sedan  deviatorislct  (med  lutningen  3:1)  upp till nivån där  a;  =  a;  /  Ko, 
samtidigt som a;  hälls  konstant  lika  med  olio  /  2 (0).  För detta nya 

spänningstillstånd  (0) råder  alltså ett förhållande mellan  a;  och  a; som  är 

lika  med det  antagna (empiriskt beräknade)  Ko-värdet  in  situ.  För  den  

resterande  delen av  spänningsvägen  kommer kvoten a;  /  a;  att vara  konstant  

och lika  med Ko  och spänningsvägen slutar där  in  situ-spänningarna 

(cr; =  olio,  cr,', = cs) uppnås  (0). 

q 

C) f=a'a=c7/1.12  

Figur 3.15 	Beskrivning  av den  effektiva spänningsvägen i  p'  —  q- planet vid 
konsolidering av  prov till  in  situ-spänningstillstånd. 
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Tabell  3.3 	Förutsättningar för  den  anisotropa delen av spänningsvägen vid 

konsolideringsfasen för försöket CK0UC3. 

Tid 
(min)  

Koordinat Mottryck, Radialspänn- 
ing, ub  

(1cPa) 	cr,.  
(kPa) 

Axialspäml-  
ing, 

Ca  
(kPa) 

Effektiv 	Effektiv 
radialspänn- axialspänn- 

	

Mg, 	ing, 

Cr  

	

(kPa) 	(kPa)  
1 37 53 53 16 16 

180 2 37 53 55 16 18 
180 3 37 53 58 16 21 
216 4 37 55 61 18 24 
216 5 37 57 64 20 27 
216 6 37 60 67 23 30 
216 7 37 62 70 25 33 
216 8 37 64 73 27 36 
360 9 37 66 75 29 38 
360 10 37 68 77 31 40  

Tiden  för  den  anisotropa  delen av konsolideringen (0  till  (3))  bestämdes till  1.5  

dygn för  de Ko-konsoliderade försöken  (som  redovisas i underavsnitt  4.2.1  och  
4.2.2),  vilket är  en normal  (rekommenderad)  tid  för  konsolidering  upp till  in  
situ-spänningarna.  Steget  mellan spänningstillstånd  0  och tar  6  timmar och 
mellan  CD  och  (3) 30  timmar, varav  de  två sista (och  relativt små)  
spänningsstegen  fir  verka  under en  extra  lång  tid  för att  med  större säkerhet 
uppnå önskade effektiva slutspänningar, dvs  så  att volymändringen i  stort  sett 
är fullbordad och därmed  minimalt  porvattenövertryck  råder.  Volymändringen  
under den  anisotropa  konsolideringen  noteras. (I underavsnitt  4.3.4  diskuteras 
valet  av  storleken  på  konsolideringsspänningar när förhållandet  in  situ  skall 
återskapas). 

Skjuvningsfasen kan genomföras  under  dränerade eller odränerade 
förhållanden, där dränering sker mot ett  konstant  mottryck  respektive  portryck 

mäts. För ett konventionellt triaxialförsök hålls celltrycket (Cr)  konstant  
samtidigt som provet utsätts för  en konstant  töjningshastighet i axialrilcträngen. 
Skjuvningen avbryts antingen då  en  viss axialtöjning  har  uppnåtts eller då 
provet deformerats  sä  att fortsatt skjuvning är meningslös  (se  underavsnitt  
3.2.3).  I underavsnitten i kapitel  4,  där  de  olika försöken presenteras, är också 
försöksbetingelserna för skjuvningsfasen angivna (töjningshastighet, 
dräneringsförhållanden,  mm).  Ibland bör egentligen axialspänningen hållas 
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konstant  och radialspänningen varieras, för att bättre efterlikna  belastningen  i 
fältsituationen. Skälet till att radialspänningen hålls  konstant  är att 
försöksförfarandet  vid  skjuvningen  då  blir betydligt enldare. För odränerade 
försök skall  det, enligt  teoretiska  studier,  inte vara någon skillnad i resultaten  
beroende på om a,. eller  ac,  väljs att hålla  konstant (Bene, 1981). Enligt  NGI 
rekommenderas axialtöjninghastigheten =  0.8  % /  h  för odränerade försök  på  
lera ("on-shore"-lera) och för dränerade försök skall töjningshastigheten vara  
sä  långsam att portrycksändringen  Au < 0.02 a,'  . Motsvarande 
rekommendationer för svenska (icke-organiska) leror är  0.6  % /  h  för 
odränerade försök och  0.06  % /  h  för dränerade försök  (Wiesel  m  fl och SGF:s 
laboratoriekommitté,  1985). 

3.2.3 Deformations-  och brottyper 

Klassificering av deformationstyper 

Vid triaxialförsök  har  provkroppen ursprungligen  en  cylindrisk  form  och 
provets höjd väljs normalt två gånger större än dess  diameter.  När provet 
utsätts för  en  skjuvbelastning, dvs för  en  axialspänning som är skild från 
radialspänningen, kommer provet antingen att komprimeras (aktivt 
triaxialförsök) eller att expandera (passivt triaxialförsök) i axialrilctningen. 
Provet kan vid skjuvbelastning erhålla olika deformationstyper (eller 
deformationsmoder) beroende på  bland  annat typ av försök, försöksutrustning 
och jordmaterial. 

Vid aktiva försök kan uppträdande deformationstyper vanligen hänföras till 
någon av  de  i  Figur 3.16  visade fyra kategorierna. Dessa olika 
deformationstyper svarar mot olika typer av brottmekanismer. 

För prov med ttumformad deformationsmod antas att hela jordvolymen är i 
brottillstånd och att ett stort antal brottytor utbildas  (Figur 3.16 a);  detta kan 
betraktas som ett plastiskt brott. När provet deformeras längs ett eller flera 
väldefmierade skjuvplan kan detta karaktäriseras som ett sprött brott med 
plasticering längs  en  smal zon, dvs  en  lokalisering av deformationen  (Figur 
3.16  b). Vid långt  driven deformation  av ett prov med ett väldefmierat 
skjuvplan, kan provet anses bestå av två separata delar sammanbundna av  en  
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(oftast)  smal  skjuvzon (skjuvband).  Vid  kombinerad deformationsmod  sker en 
kombination av  plastiskt brott och brott  längs  ett  eller  flera tydliga skjuvplan, 
där exempelvis provet först antar tunnformen och därefter för större  
deformationer  utvecklar skjuvplan  (Figur 3.16 c). Den  kombinerade 
deformationsmoden  kan  variera  en hel  deli  utseende mellan olika försök  
beroende  pä  graden av de  olika deformationsmoderna (tunnform, skjuvplan).  
Om så  kallade "friktionsfria" ändytor används,  se  nedanstående text,  kan  
provet deformeras (komprimeras  eller  expanderas) fritt även i anslutning till 
ändytoma. Detta möjliggör  en mer homogen  spännings- och töjningsfördelning 
i provet.  Vid  plastiskt brott,  Figur 3.16 d, kan  provkroppen  (idealt)  behålla  
formen av en cylinder under  hela skjuvningen. Förutom ovan nämnda 
idealiserade fyra huvudtyper  av  deformationstyper  kan  provet deformeras  pä  
flera andra sätt, exempelvis  med en  zon  längs  vilket ett bredare  (säg  1-2 cm)  
och mera  diffust  skjuvband utvecklas. I aysnitt  6.4 visas fotografier på  prov  
som har  utvecklat tunnformen  eller  ett väldefinierat skjuvplan.  

a)  Tunnformad b) Skjuvplan 	c) Kombinerad d)  Homogen 

Figur 3.16 	Definition  av deformationstyper vid aktiva försök. 

Vid passiva försök uppstår normalt  en  så kallad midja efter långt  driven 
deformation, Figur 3.17  (prov frän försök på Stockholmsleran). När provet 
successivt expanderar i axialrilctningen tenderar radialdeformationerna att 
koncentreras till  den  svagaste zonen av provet. När väl denna zon av  lokal  
töjning  har  uppstått koncentreras töjningama ännu mer och till  slut  utbildas  en  
midja. Väldefinierade och flackare (än för aktiva försök) skjuvplan utvecklas 
ibland och föregår utbildandet av midjan. Notera att även vid passiva försök är 
både  axial-  och radialspänningen  en  kompressionsspänning. 
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a) 	 b) 

Figur 3.17 	Den  typiska midjan vid passiva försök.  a)  Lerprov efter ayslutad 
odränerad skjuvning. b) Principfigur. 

Spännings-töjningsfördelning 

Varför denna  diskussion om  olika  typer av  deformationstyper 
(deformationsmoder)?  Jo,  i  fallet  med den  homogena deformationstypen 
(cylindern i  Figur 3.16 d) kan med god  approximation spännings- och 
töjningsfördelningen  anses  vara  homogen  i hela provkroppen.  De  utvärderade 
resultaten  kan då anses  spegla  jordmaterialets  "sanna" konstitutiva egenskaper.  
Variabler som  bestäms utifrån mätningar  på  provkroppens ränder 

(begränsningsytor)  såsom  Ea  ,Er  ,aa  ,ar  och  u, kan  betraktas  som  

representativa för  jordmaterialets  mekaniska beteende.  Om  provet deformeras 
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tunnformat utan några tydliga skjuvplan  (Figur 3.16 a)  kan också resultaten för 
detta  fall  beskrivas med samma variabler  (Wood,  1990),  förutsatt att rimliga 
korrektioner för provets tvärsnittsarea genomförs. 

Så  fort en  lokalisering av deformationen sker, uppträder provkroppen i  strikt  
mening inte längre som ett  kontinuum,  och  den  kontinuumsmekaniska 
betraktelsen är inte längre helt  relevant.  Provets mekaniska beteende bör vid 
lokalisering (av deformationen till ett skjuvplan) istället beskrivas i  termer  av 
spänningar på och längs skjuvplanet  (normal- respektive  skjuvspänning),  samt  
deformationer längs skjuvplanet (eller i  form  av töjningskomponenter i  den  
tunna brottzonen, skjuvbandet). Idag pågår för övrigt utveckling av teorier där 
det mekaniska beteendet inom skjuvbandet beskrivs på  konstitutiv  och 
numerisk nivå (Larsson,  1990, 1994  c). 

Vardoulalcis  (1982)  benämner bifurlcation vid deformationsprocessen som ett 
kritiskt tillstånd  di  deformationen inte fortsätter enligt samma mönster som 
tidigare utan kastar om till  en  helt annan deformationstyp. Försök med "ideala" 
randvillkor och  "perfekt"  homogent material garanterar normalt inte  en 
homogen deformation  eftersom olika bifurkationer (som tunnform, buckling, 
midjeform, skjuvband) är möjliga och faktiskt också uppträder. 

Nära kopplat till  studier  av lokaliserad  deformation  är jordmaterials 
mjuknande, dvs  den  spänningsminskning som sker efter uppnått maxvärde i 
spännings-töjningssambandet. Lutningen på spännings-töjningslcurvan efter 
maxvärdet beror  (bland  annat) på effekten av randvillkoren.  Studier  av försök 
utförda med "friktionsfria" ändytor och "friktionsändytor"  (se  nedan) visar 
generellt  pi en  mera  homogen deformation  och  en  jämnare och flackare 
spännings-töjningslcurva efter maxvärdet vid användning av "friktionsfria" 
ändytor. Det är således viktigt att skilja på jordmaterialets mjuknande och 
mjuknande orsakat av  en  kombination av systemet (geometrin) och materialet 
(Vardoulalcis,  1982).  Mjuknandet vid experimentella försök kan vara betingat 
av olika fysikaliska orsaker, där dilatanseffekter (som leder till lokaliserad  
deformation)  eller lokaliserad  deformation  (eventuellt orsakat av randeffekter) 
är  de  vanligaste förklaringarna.  Om  ett jordmaterial kan mjukna med bibehållna 
egenskaper som ett  kontinuum  är sannolikt ännu inte klarlagt (enligt vad 
författaren känner till).  Wood  (1990)  menar att det är osannolikt att ett prov 
som dilaterar (till följd av  en  kraftig överkonsolidering) skall kunna volymöka 
homogent i hela provkroppen. Det räcker med att några zoner av provkroppen 
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börjar mjulcnandeprocessen strax före andra zoner för att deformationen skall 
koncentreras till  de  svagare delarna av provet. 

"Frilctionsändytor" och 'friktionsfria" ändytor 

Olika  koncept  för försök  med  "friktionsfria" ändytor  har  utvecklats.  Den  idag  
mest  populära  metoden (beroende på  att  den  är  praktisk  och  effektiv) bygger 
på  användning  av så  kallade "infettade" ändytor och gumnimembran. I  Figur 
3.18 visas  exempel  på det  principiella utseendet  hos  "friktionsfria" ändytor för 
olika  typer av  försök (från  Head, 1986). Med  ett  sådant  arrangemang  kan  
emellertid inte  helt friktionsfri kontakt  mellan  jordmaterialet  och ändytorna 
uppnås.  De  radiella töjningarna  far  inte  heller med  ett  sådant  arrangemang bli  
så  stora att membranet menligt inverkar  pa  resultaten.  Det  är emellertid viktigt, 
att provet  kan  komprimera  eller  expandera även i anslutning till ändytorna och 
därmed möjliggöra  en  mera  homogen deformation av  provkroppen.  Med  
"friktionsfria" ändytor  kan  dessutom provhöjden reduceras till diameterns 
storlek och därigenom  bland  annat antalet provkroppar fördubblas. Andra 
exempel  pa  triaxialutrustning  med  "friktionsfria" ändytor baserad  på koncept 
med gummimembran  och  fett,  har  föreslagits  av bland  annat Jackson  (1963),  
Rowe  och  Barden (1964)  och  Jacobsen (1970).  

Inom ramen för detta arbete  har  utrustning för "friktionsfri" triaxialprovning 
utvecklats och tillverkats på Avdelningen för Geoteknik, LuTH, med 
grundstomme enligt principerna i  Figur 3.18.  Hittills  har  endast några försök 
genomförts på  sand  och resultaten verkar lovande. Mer omfattande  studier  av 
effekten av "friktionsfria" ändytor är planerade varvid fokusering sker på 
naturlig lera. 

Vid Avdelningen för Geoteknik, LuTH,  har  nyligen  en  så kallad "sann" 
triaxialapparat (med kubisk provkropp) anskaffats för testning av jordmaterial. 
Denna utrustning är unik i sitt  slag  och finns endast i ett  fatal  versioner i 
världen. Vid belastning av jordmaterialet kan alla tre huvudspänningarna 

varieras godtyckligt och oberoende av varandra  (a1  #  a2  #a3 ).  

Spänningstillståndet kan sannolikt anses som homogent upp till  12  % töjning, 
vilket möjliggör  en  studie av jordens "sanna" konstitutiva beteende. 
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Figur 3.18 	Principer för "friktionsfria" ändytor vid triaxialförsök 
(från  Head, 1986)  

När triaxialförsök utförs  med  "frilctionsändytor" induceras  en  avvikelse från  
den  antagna  situationen med  jordprovet  som  ett  kontinuum.  Genom  friktion  
mellan jordprov och ändytoma,  som  oftast  består av  filterstenar och  som  täcker 
hela provets tvärsnittsarea, uppstår  en  icke-homogen  spänningsfördelning i 
provet. För aktiva försök  (kompression) går  spänningstillståndet närmast 
ändytorna,  med  ökande axialdeformation, mot ett en-dimensionellt förhållande  
med  låga skjuvspänningar och höga normalspänningar och  så  kallade döda  
zoner  uppstår (Saada och  Townsend, 1981;  Börgesson,  1981;  Germaine  och  
Ladd,  1988), Figur 3.19  

Från teoretiska beräkningar  enligt  elasticitetsteorin  har det  konstaterats att 
normalspänningen (mellan ändplattan och jordprovet) minskar från provets  
kant  och  in  mot  centrum  och att  den  är mycket hög intill  kanten  (väsentligt 
högre än  den  applicerade vertikala medelspänningen, dvs  den  största 
huvudspänningen). Olika författare  har  emellertid skilda förslag  pä  hur  
skjuvspänningen (mellan ändplattan och jordprovet) varierar mellan provets  
kant  och dess  centrum. Vad som  konstaterats teoretiskt är att skjuvspänningen 
är lika  med  noll i  kanten  och i provets  centrum. 

Graden  av det ovan beskrivna icke-homogena tillståndet som induceras med 
"fiiktionsändytor"  samt  betydelsen av detta tillstånd, vid utvärdering och 
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tolkning av resultat, beror på jordmaterialets  spänningshistoria,  typen av  
försök, syftet  med  försöket  samt på typen av  jordmaterial. I Tabell  3.4  
sammanfattas  argument  för och emot användning  av  "friktionsändytor"  
respektive  "friktionsfria" ändytor.  Det  är huvudsakligen praktiska skäl för att 
använda "friktionsändytor"; dränering  går  snabbare,  metoden  är effektivare och 
utrustningen är enklare. Ett annat  argument  för "friktionsändytor" är att dessa 
"styvar upp"  systemet  vilket  kan  vara viktigt  vid  mätningar  av små  töjningar.  
Vid behov kan små  töjningar  alternativt  och dessutom  med  större precision 
mätas  lokalt  pä  provet  med  hjälp  av  exempelvis töjningsgivare. 

Ill zone with low shear stresses 

zone with high shear stresses  

Figur 3.19 	Spänningskoncentrationer och  de  sä  kallade döda zonerna i ett 
triaxialprov (frän Börgesson,  1981).  

Det  firms  dock flera allvarliga  problem med  "friktionsändytor". 
Spänningstillståndet i  de  döda zonerna avviker från  det  i provets mitt vilket  
bland  annat  leder  till: 

- ökade axialtöjningar (och därmed ökade skjuvtöjningar) mot provets 
centrum  

signifikant  ändring av provets geometri som för stora töjningar skapar 
tunnformen och  en  ytterligare ojämn spämiingsfördelning 

- stora skillnader i skjuvinducerade portryck eller volymetriska 
töjningar mellan provets centrum och dess ändområden 
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Tabell  3.4 	För och nackdelar  med  "friktionsfria" ändytor och 
"friktionsändytor"  vid  triaxialförsök (frän  Germaine  och  Ladd,  
1988).  

"Friktionsändytor"  "Friktionsfria" ändytor  
Argument for  

• Enkel  laddningspro-
cedur 

• Enkel, effektiv  
dränering 

• Styv uppställning för 
mätning av axialtöj-
ningar 

• Enkel  cellgeometri  

Argument  mot 
• Icke-homogen  fördel-

ning av spänningar 
och töjningar 

• Icke-homogen  por-
trycksfördelning 

• Migrering av 
porvatten 

• Större effekt av töj-
ningshastighet 

• Initiering av 
skjuvplan  

Argument  för 
• Förbättrad homogeni-

tet i hela töjnings-
intervallet 

• Minskar effekten av 
töjning,shastighet 

• Minskar osäkerhet i 
areakorrektion 

• Viktigt för studie av 
stora töjningar  

Argument  mot 
• Svårare laddningspro-

cedur 
• Minskande precision 

vid mätning av små 
töjningar 

• ökar tiden för konso-
lidering  

Den  ojämna töjningsfördelningen påverkar alla jordmaterial i hela 
töjningsintervallet. Betydelsen och omfattningen  av  detta  kan  dock vara svårt 
att bedömma  vid  utvärdering  av  försök. Försök  med  "frilctionsändytor" skapar 
sådana komplexa  problem  att resultaten inte  kan  korrigeras  så  att  de kan anses  
representera  jordens  "sanna" konstitutiva beteende,  Germaine  och  Ladd  
(1988). 

Den mest  tillförlitliga  metoden  är naturligtvis att använda "friktionsfria" 
ändytor.  De  fiesta  triaxialförsök idag genomförs emellertid  med  
"frilctionsändytor", trots att  signifikansen av  resultaten ibland  kan  ifrågasättas. 
Detta  beror på  att  effektivitet  och enkelhet i försök tycks vara viktigare än 
okända felkällor. 

Erfarenheter från triaxialförsök  pä  lera  

Studier av  deformationstyper (deformationsmoder)  vid  triaxialförsök (och 
andra  typer av  experimentella försök)  har  till  dags dato  huvudsakligen utförts  
på  sandmaterial  och i  en relativt mindre  omfattning  på  leror och i synnerhet  på  
naturliga ostörda leror  (se  Saada  m  fl,  1994). Anledningen  till detta är sannolikt 
att  sand  är ett jordmaterial  som relativt  ofta utvecklar skjuvplan  beroende  pä  
dilatanseffekter  under  dränerade förhållanden. Ett triaxialförsök  på sand går  
dessutom snabbt att utföra och  detektering av  skjuvband är  relativt enkelt.  
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Mekanismen bakom skjuvbandsutveckling i leror (och friktionsjordar) är  en  
aspekt som först på senare år rönt större intresse, trots att fenomenet 
observerats och diskuterats  under  lång tid (huvudsakligen  sedan  1940-talet). 
Detta kan möjligen bero på kopplingen till  den  teoretiska modelleringen av 
jordmaterial och dess utveckling  under  70-talet och fram till idag. Först 
utvecklades och användes kontinuumsmekaniken och plasticitetsteorin för att 
beskriva jordmaterialets spännings-töjningssamband  under  homogena 
förhållanden. När väl denna teori var utvecklad och accepterad började  en del  
forskare att intressera sig för att beskriva spännings-deformationssambandet i  
en  jordvolym vid  en  lokalisering av deformationen. Detta  har  varit  under  
kraftigare utveckling  sedan mitten  av 80-talet och börjar idag ge resultat. 

Saada och  Townsend (1981) har  i kortfattad  form  sammanställt experimentella 
observationer av effekter av förhållandena i provets ändytor frän 50-talet och 
framåt. Deras generella slutsats för triaxialförsök på lera var att effekten av 
"frilctionsändytor" normalt är liten förutsatt att höjd-diameterförhållandet är av 
storleken  2  till (ungefär)  2.5.  

Germaine  och  Ladd  (1988)  hävdar att  så  länge orsaken och  mekanismen  
bakom skjuvplan är oklar skall  kanske data som  erhålls  efter det  att skjuvband  
har  utvecklats, inte analyseras  kvantitativt.  Skjuvband  kan  uppstå långt innan  
de  blir synliga vilket försvårar bedömningen  av  när deformationstillståndet 
övergår från  homogent  till lokaliserat.  Det  är  heller  inte  klart om  
skjuvhållfastheten  eller  effektivspänningama (effektivspänningsparametrarna) 
påverkas,  som  utvärderas för tillstånd innan skjuvband uppträder. Generellt 
antas att skjuvband börjar uppträda för  en  töjning motsvarande  maximal  
deviatorspänning.  Om så  är  fallet  har en  eventuell  skjuvbandsutveckling  ingen 
eller  bara måttlig inverkan  på  spännings-töjningssambandet upp till brottvärdet.  

Om  spärmings-töjningssambandet studeras för större töjningar (säg 
axialtöjningar >  5  %) bör deformationsmoden alltid noteras. Vid redovisning 
av triaxialförsök är det normalt praxis att det deformerade provet vid försökets  
slut  presenteras i  form  av  en  skiss eller ett fotografi med angivande av provets  
form,  sprickmönster och eventuella skjuvplan och dessas lutning.  Den  
uppträdande deformationsmoden kan ibland förklara både kvalitativa och 
kvantitativa skillnader i resultat. 



KAP  3  LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 	 63  

Försök utförda vid NGI (Berre,  1981)  indikerar att normalkonsoliderad och lätt 
överkonsoliderad lera inte nämnvärt påverkas av "friktionsändytor", förutom 
vid cyklisk belastning. Däremot använder NGI "friktionsfria" ändytor för 
kraftigt överkonsoliderade leror. Också  Lee (1978)  poängterar vikten av 
"friktionsfria" ändytor vid cyklisk belastning  samt  för kraftigt dilatant jord. När 
det är möjligt skall  den  enklaste tekniken användas (Lacasse och Berre,  1988).  

Germaine  och  Ladd  (1988)  diskuterar  effekten av  "frilctionsändytor" för 
vattenmättad kohesionsjord.  De  föreslår att "friktionsfria" ändytor  borde  
användas för odränerade försök när pålitliga  resultat  krävs för större töjningar 
(axialtöjning >  15  %)  samt  för att erhålla representativa portryck  vid kraftigt  
överkonsoliderad  jord (OCR> 6).  När  det  gäller försök  med  "frilctionsändytor" 
menar  de  att dessa skall utföras tillräckligt långsamt för att portrycket skall 
hinna utjämnas över hela provkroppen.  Det har vid  odränerade försök visat  sig  
att portrycksändringen tenderar att bli olika i olika delar  av  provkroppen  om  
spännings-töjningsfördelningen är icke-homogen.  Vattnet  kommer då  att 
migrera (vandra) mellan olika delar  av  provkroppen  så  att portrycket utjämnas.  
Migrationen  ökar  med  överkonsolideringsgraden och blir betydande för  kraftigt  
dilatant  jord.  För  fallet  att spännings-töjningssambandet huvudsaldigen 
domineras  av  egenskaper i provets mitt  (som vid  bildning  av de  döda zonerna) 
och att  jorden  dilaterar,  kommer  vatten att vandra från  de  döda zonerna till  de  
centrala delarna och skjuvningen blir  delvis  dränerad. För dränerade försök, 
menar  Germaine  och  Ladd,  tycks "frilctionsändytor" inte  signifikant  påverka 
(effektiva) brottkurvan  men  däremot  kan  skillnader i volymändringen uppstå i 
provet och  då  speciellt för  kraftigt  dilatant material. "Friktionsändytor"  kan  
också bidra till att skjuvplan utvecklas  under både  dränerade och odränerade 
förhållanden.  Tendensen  att bilda skjuvplan minskar  med  minskande 
överkonsolideringsgrad. Övergången från  en homogen  töjningsfördelning till  en  
lokaliserad skjuvyta är otvetydigt kopplat till  en migration av  porvattnet,  
Germaine  och  Ladd  (1988).  

Börgesson  (1981)  undersökte siltjordars (med olika andel lerinnehåll) 
mekaniska egenskaper och studerade därvid också inverkan av "friktionsfria" 
ändytor.  Han  konstaterade att "frilctionsändytor" påverkade storleken på 
friktionsvinkeln genom att provet  far  tunnform och därigenom ett icke-
homogent spänningstillstånd. För odränerade försök ökar provet i volym i 
brottzonen och minskar i volym i övriga delar av provet. För dränerade försök 
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rekommenderas att höjden i förhållande till diametern är tillräckligt stor så att 
ett eventuellt skjuvplan inte passerar någon av ändytorna. 

Saada  m  fl  (1994)  genomförde  en  omfattande  experimentell  studie av  
skjuvbandsutvecklingen i laboratoriepreparerade vattenmättade leror  under  
odränerade förhållanden  (den  första  studien  att systematiskt undersöka  
lokalisering  och skjuvband i leror, dock begränsad till laboratoriepreparerade 
leror).  De  använde  sig av en så  kallad  hollow  cylinder-apparat  och utförde 
försök  både med  och utan vridande  moment  i provets ändytor.  Den lokalisering 
som de  noterade  var  i  form av  skjuvband  längs  vilken huvuddelen  av 
deformationen  skedde. Bifurkation i  form av  skjuvband uppträdde initiellt alltid 
i närheten  av den  maximala skjuvspänningen (maxvärdet). För  Ko-
konsoliderade leror  var responsen  (skjuvbandens riktning, friktionsvinkeln)  
signifikant beroende av  riktningen  av de  applicerade huvudspänningarna. 
Vidare konstaterade  de  att filtrerpapper dolde, hindrade och påverkade 
riktningen  av  skjuvband. Utvecklingen  av  skjuvbanden  kunde  kopplas till  
materialets plasticitet  (mekaniska beteende) och inte till  de  artficiella initiella 
sprickor  som en del  prov påtvingades. Prov konsoliderade isotropt  gav  diffusa 

skjuvband till skillnad från  de  distinkta skjuvband  som de Ko-konsoliderade 
proven  gav,  vilket tillskrevs  den  slumpmässiga  orientering som  lerpartiklarna 
antogs  ha  fie  de  isotropt konsoliderade proven. Vidare konstaterades 
skjuvbanden vara tunnare och tydligare för överkonsoliderade prov, vilket 
indikerar  en  mera  intensiv lokalisering. Fotografier  tagna när försöken  var  
ayslutade visade att i zonerna mellan  de  uppträdande skjuvbanden,  kunde 
ingen eller  mycket liten  plastisk deformation  noteras.  Eftersom  skjuvband 
uppträder  vid eller efter  skjuvspänningens maxvärde, är  det  endast denna  del 
av  skjuvningsfasen,  som kan  ifrågasättas när  det  gäller beskrivning  av  
spänningar och töjningar  under  antagandet att provet är  kontinuerligt.  Slutligen 
menade  de  att vattenmättade leror (även i odränerat tillstånd) skall betraktas  
som  ett friktionsmaterial, i  den meningen  att effektivspänningar skall beaktas  
vid den  mekaniska beskrivningen,  eftersom  riktningen  av de  erhållna 
skjuvbanden (skjuvplanen) mycket väl predikteras  av  Mohr-Coulombs  teori.  
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3.2.4  Försöksprogram 

Ett  antal  triaxialförsök  har  genomförts,  på vertikalt  tagna prover  in  situ,  på den  
naturliga Norrköpingsleran för att studera dess spännings-
deformationsegenskaper. Försöken  har  utförts  under tiden  januari  1991  till  
september 1994 under  olika  tidsperioder på  två olika provomgångar. Samtliga 
försök  har  författaren själv utfört. I Tabell  3.5 ges en  översikt över samtliga 
försök  som har  genomförts  på  Norrköpingsleran  vid  LuTH och  som  redovisas i 
denna avhandling.  Det  finns ytterligare några utförda försök  som  dock inte 
tagits  med på grund av  att resultaten inte  var  tillförlitliga  eller  att försöket 
misslyckades. 

Ta  bell  3.5 	Samtliga triaxialförsök utförda på Norrköpingsleran som 
presenteras i denna avhandling. 

Typ av försök Antal försök  

Ko-konsoliderat aktivt odränerat 5  

Ko-konsoliderat passivt odränerat 5  

Isotropt konsoliderat odränerat  7  

Anisotropt konsoliderat odränerat  6  

Isotropt (speinningsinducerat) 
överkonsoliderat odränerat 

5  

Dränerat (konventionellt)  5  

Isotropt lcompressionsförsök  5  

Dränerat deviatoriskt på- och  
avlastningsförsök 

2  

Dränerat p'-konstant  försök  2  

Kommentar  

konsoliderat  for in  situ-spärrningarna  på  
korresponderande djup; utfört  på  prov 
från  3, 4, 5, 6  och  7 m  djup;  
konsoliderat  for in  situ-spärrningarna  på  
korresponderande djup; utfört  på  prov 
från  3, 4, 5, 6  och  7 m  djup;  
prov konsoliderade antingen i 
normalkonsoliderat eller i (naturligt) 
överkonsoliderat område 

fem prov konsoliderade för Kon, i 

normalkonsoliderat och ett  for  Ko i 
överkonsoliderat område 
isotrop spänningsinducerad 
överkonsolidering  for  olika 
överkonsolideringsgrader  (2  till  10) 
prov konsoliderade antingen i 
normalkonsoliderat eller i naturligt 
överkonsoliderat område 
pålastning  for  fem prov till 
normalkonsoliderat område varav två 
prov avlastades av vilka ett prov på nytt 
pålastades 
cykler med fyra  pålastnings-  och tre 
avlastningsgrenar 
deviatorisk pålastning till brott  under 
konstant effektiv  medelspänning p' 
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Förutom försöken  på  Norrköpingsleran,  har  också författaren utfört  tre  försök  
på  Bäckebollera (isotropt normalkonsoliderade aktiva odränerade)  saint  elva 
försök  pä  lera från  Stockholm (K0-konsoliderade aktiva odränerade och  Ko-
konsoliderade passiva odränerade försök). Avsikten frän början  var  att utföra 
fler försök  på  Bäckebolsleran  (som kanske  är  Sveriges mest  undersökta lera i 
forskningssammanhang,  se  exempelvis Larsson,  1977, 1981) men  istället 
valdes att koncentrera studierna  pä  Norrköpingsleran. Försöken  pä  
Stockholmsleran utfördes  som  ett konsultuppdrag  under perioden  juni-augusti  
1993  inom ramen för "Södra Länken  projektet".  Resultaten  av  dessa försök  på  
Bäckebols- och Stockholmsleran presenteras i  kapitel 6  (dock inte i detalj) för 
att bredda  underlaget vid  slutanalys  av  resultaten från försöken  på  
Norrköpingsleran. 

Syftet med försöken 

Triaxialförsöken  pä  Norrköpingsleran  har  genomförts i syfte att undersöka  
både de  dränerade och odränerade mekaniska egenskaperna. Proven  har  
konsoliderats för spänningar såväl i överkonsoliderat  (både naturlig  och 
spänningsinducerad överkonsolidering,  se kapitel 4) som  i normalkonsoliderat 
tillstånd.  Konsolideringsfasen,  innan skjuvningsfasen,  har  genomförts antingen 

för ett isotropt (cra  = cr',.)  eller  ett anisotropt  (o,  # ) spänningstillstånd. 
Skjuvningsfasen  har  skett  under  dränerade  eller  odränerade förhållanden och  
har  utförts  pä  ett konventionellt sätt (förutom för  de  dränerade isotropa 
kompressionsförsöken  samt de  dränerade spänningsvägsförsöken), dvs  med 
konstant  töjningshastig,het i axialriktningen och  med konstant  celltryck i 
radialrilctningen.  

De  odränerade försöken  har  konsoliderats för spänningar antingen innanför 
eller utanför  den  initiella naturliga flytytan  under  isotropa eller anisotropa 
förhållanden.  De  olika typerna av genomförda odränerade försök diskuteras 
och jämförs för att huvudsaldigen undersöka: 

- kvalitativ och kvantitativ respons med ayseende på 
- spännings-töjnings-portryckssamband 
- effektiva spänningsvägen i spänningsplanet 
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- odränerat brottvillkor utifrån 
- spänningsvägen 
- maxvärden  pä  skjuvspänningen 

vilket  ger  materialparametrar  (0', c', M, k)  

- erhållen deformationstyp 
- klassificering av deformationstyper 
- bedömma inverkan på  de  erhållna resultaten 
- analysera betydelsen för modellering 

- val av materialparametrar till konstitutiva  modeller 

Effekten av  lerans  struktur in  situ  utgör  en grund  för  diskussion av  samtliga 

ovan nämnda  aspekter.  Från  de Ko-konsoliderade aktiva och passiva 

odränerade försöken utvärderas  den  odränerade skjuvhållfastheten rfi, och  en 

relativt  utförlig  diskussion av val av  skjuvhållfasthet förs. 

Syftet med  de  dränerade konventionella försöken var att undersöka: 

-  kvalitativ  och  kvantitativ respons med  ayseende  pä  
- spännings-töjnings-volymändringssamband 
- effektiva spänningsvägar i spänningsplanet 

- dränerat brottvillkor utifrån 
- spänningsvägen 

vilket ger materialparametrarna  (0',  c',  M,  k) 

-  den  initiella naturliga flytytan 

- val av materialparametrar till konstitutiva  modeller 

De  dränerade isotropa kompressionsförsöken  har  genomförts för att studera: 

det kvalitativa uppträdandet  under  isotrop pålastning och 
avlastning 
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det isotropa uppträdandet i jämförelse med det vid 
ödometerförsök 
materialparametrar („ x)  
axial-  och radialtöjningar 
plastiska töjningsinlcrement och flytlagens tillämpning  

De  dränerade spänningsvägsförsöken, deviatoriskt pet- och avlastningsförsök 
och p'-konstant  försök, är relativt komplicerade och ovanliga försök och syftar 
i denna studie till att undersöka elastiska och plastiska deformationer  samt  att 
studera flytfunIction, brottvillkor och materialparametrar. 
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4  FÖRSÖKSRESULTAT - UTVÄRDERING OCH 
DISKUSSION  

4.1 Inledning  

I detta  kapitel  presenteras och diskuteras  de  utvärderade resultaten från 
triaxialförsöken  på  Norrköpingsleran.  Vid diskussionen av  resultaten görs  en  
jämförelse  med  tidigare erfarenheter från försök  på  svenska leror och  pä  leror  
med  liknande egenskaper och  geologisk  historia frän andra länder. I 
underavsnitten  4.2.1  och  4.2.2  genomförs  en  utförlig presentation och  
diskussion av  resultaten,  bland  annat därför att  Ko-konsoliderade odränerade 
försök är intressanta  ur praktisk  synvinkel  eftersom  sådana försök är  de som 
normalt ligger  till gnmd för beräkningar  av  geotelmiska  problem  i 
konsultsammanhang  (om resultat  från triaxialförsök utnyttjas). Dessa 
underavsnitt  ligger  dessutom till  grund  för avhandlingens fortsatta innehåll 
varvid vissa  termer  och  definitioner  introduceras. I underavsnitt  3.2.4  
redogjordes översiktligt för samtliga presenterade triaxialförsök  samt  syftet  
med  försöken. I  kapitel 6  görs  en  sammanfattande analys  av de  viktigaste 
experimentella resultaten och slutsatser dras från resultaten.  

4.2  Odränerat uppträdande  

4.2.1  Ko-konsoliderade aktiva odränerade försök 

Inledning 

För att efterlikna lerans spänningssituation i fält  (in  situ)  har  prov konsoliderats 
för  in  situ-spänningarna i horisontell och  vertikal  riktning. Därefter  har  leran 
skjuvats  under  aktiva odränerade förhållanden. Syftet  med  dessa försök är att 
studera  den  lätt överkonsoliderade lerans odränerade mekaniska beteende för 
prov konsoliderade för spänningar i  horisontal-  och vertikalriktningen  som  är 
lägre än provets förkonsolideringstryck  in  situ  i  horisontal- respektive  
vertikalriktningen, dvs för spänningstillstånd innanför  den  initiella naturliga 
flytytan för  den  "ostörda" leran. Proven  har  därmed sannolikt bibehållit  sin  
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mikrostruktur  "intakt" under  konsolideringsfasen;  se  underavsnitten  3.1.3  och  
5.5.2.  

Försökens genomförande 

Försök utfördes  pä  prov frän  3  till  7 m  djup  under  markytan (för varje jämn  
meter).  Proven fick konsolidera för spänningar i  axial-  och radialriktningen  
som  motsvarar  in  situ-spänningarna i  vertikal- respektive  horisontalriktningen. I 
Tabell  4.1  anges för varje försök provens djup  under  markytan, 
konsolideringsspänningar (i triaxialapparaten), förkonsolideringstryck  in  situ  
samt  erhållen deformationstyp  vid  försökets  slut.  

Ta  bell  4.1 	Data  för  de  Ko-konsoliderade aktiva odränerade försöken. 

Försök 	Djup  

under  

markytan  

(In)  

Konsoliderings-

spänning 

it; 
(kPa) 

Förkonsoliderings-

tryck  in  situ 

crik/crie 
(kPa) 

Deformationstyp 
[eslut 

ClCoUCI 3.0 28 /30 33 / 43 Ett skjuvplan 

CIC0UC2 4.0 31 / 35 34 / 46 Kors. skjuvpl. + tunnform 

ClC0UC3 5.0 31 / 40 33 / 51 Ett skjuvplan 

CIC0UC4 6.0 38 / 45 38 / 57 Ett skjuvplan 

ClC0UC5 7.0 45 / 50 44 / 64  Ett skjuvplan 

Konsolideringsfasen  utfördes  enligt den  procedur  som  beskrivs i underavsnitt  
3.2.2.  Skjuvningen genomfördes  med en konstant  töjningshastighet i 
axialrilctningen  (0.6  % /  h)  och  med en konstant  radialspärming (celltryck),  
såsom  är praxis  vid  konventionella triaxialförsök. Konsolideringsspänningarna  
(på  djupen  5, 6  och  7 m  avviker  de  horisontella konsolideringsspänningarna 
från  in  situ  spänningarna) och förkonsolideringstrycken är hämtade från Tabell  
3.2,  där också  information ges om  porvattentlyck  in  situ  och flytgränser wL. I 
underavsnitt  4.3.4  diskuteras valet  av  storleken  pä  konsolideringsspänningarna 
när förhållandet  in  situ  skall återskapas.  På  vardera  av  proven från  3  och  7 m  
djup monterades fyra vertikala filtrerpapper (och inga alls  på de  övriga 
proven).  Under  skjuvningsfasen mättes portrycket i någon  av  provets två 
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ändytor (och det visade sig för övrigt att det inte var någon skillnad i 
portrycksutvecklingen i  de  båda ändytoma, vilket också var väntat).  

Resultat  och diskussion 

Spännings-töjnings-portrycicssamband 

SkjuvIcurvor, dvs deviatorspännings-axialtöjningslcurvor  q  —  ea  -kurvor, för 
samtliga  fem Ko-konsoliderade aktiva odränerade försök (betecknade 
CK0UC/ - CK0UC5), finns redovisade i  Figur 4.1.  Deviatorspänningen  
g  =  a1  —  03  =  0a —ar  (vid  aktiva försök;  se  aysnitt  2.1)  ökar  relativt kraftigt  
redan för  små  axialtöjningar, dvs proven uppvisar  en  initiellt styv  respons.  För 
axialtöjningar  ea  <0.25  % följer  q —La-kurvan (ungefär)  en  rät  linje som kan 
anses  representera elastiskt tillstånd  (enligt  plasticitetsteorin)  eftersom  provet 
är konsoliderat för  in  situ-spänningarna och  jorden  är  svagt  överkonsoliderad.  
Ur  denna  initialgren kan  därför  den  elastiska (och här antagna konstanta) 
skjuvmodulen  G'  identifieras*  (se  också  diskussion  i aysnitt  5.4). (Vi  erinrar 
oss att  den  dränerade och  den  odränerade initiella elastiska skjuvmodulen är 
densamma. Notera att  vid  ett odränerat triaxialförsök blir axialtöjningen  La  

identisk med  deviatortöjningen eq,  se  aysnitt  2.1.) 

Efter den  första styva  responsen  börjar  q —e0-kurvan att kröka  av  i  takt med  
att deviatorspänningen ökar och  sedan  uppnås ett maximalvärde (maxvärdet) 
qmax. För  de fem  genomförda aktiva försöken erhålls q 	inom  intervallet  ea  
=  0.96  -  1.95  %. Maxvärdet är väl definierat genom att deviatorspänningen 
minskar  kraftigt efter  maxvärdet. När deviatorspänningen minskar  efter det  att 
ett maxvärde  har  uppnåtts, sägs  materialet  "mjukna".  Med  (deviatoriskt) 
mjuknande avses här  vid diskussionen av de  experimentella resultaten,  den  
deviatorspänningsminslcning  som sker vid  fortsatt  deformation efter det  att 
deviatorspänningens maxvärde  har  uppnåtts. Detta skall skiljas från  det  
mjuknande  (eller  hårdnande)  som  är kopplat till flytytans förändring  enligt  

*  Pä  senare  tid har  experimentella  studier av den  elastiska skjuvmodulen  G'  visat  an  endast för mycket  små  
töjningar,  mindre  än  0.001  %,  kan  skjuvmodulen (i  det  närmaste)  anses  vara  konstant,  dvs att linjär  
elasticitet  räder  (Atkinson  och Sällfors,  1991).  Skjuvmodulens storlek avtar därefter  med  ökande  
deformation. Med en  konventionell  triaxialapparat  kan  töjningar mätas  med en  noggranhet  av  ca  0.1 -0.3  
%.  En alternativ  metod att bestämma skjuvmodulen är att utvärdera skjuvkurvans matematiska  funktion (ur 
resultat  frän användning  med  konventionell  triaxialapparat) och  sedan  extrapolera till mycket  små 
deformationer,  exempelvis  enligt  Duncan  och  Chang  (1970).  
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plasticitetsteorin  (se  kapitel  5).  För större axialtöjningar,  Ca  >  15  %, förblir 
deviatorspänningen i det närmaste  konstant  och slutvärdet qsha  (värdet på 
deviatorspärmingen när skjuvningen ayslutas) kan utvärderas.  

Axialtöjning, r. (%) 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
1 	ll l l l l l l l l  

Axialtöjning, Ea  (58)  

Figur 4.1 	Deviatorspämiing och portrycksändring som funktion av 
axialtöjning för  de  IC0  -konsoliderade aktiva odränerade försöken 
(CICoUCI - CK0UC5). 
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Portrycket  u  ökar  kraftigt  redan för  små deformationer  och fortsätter att öka  
under  hela skjuvningen, u—ea-lcurvorna i  Figur 4.1.  Större  delen av  
portrycksökningen inträffar för deviatorspänningsökningen upp till qmar  
varefter portrycks-axialtöjningskurvan  markant  planar ut svarande mot  en  
mycket måttlig portrycksökning  under  resterande  delen av  skjuvningen. För 
större  deformationer  (ea  >  15  %) uppträder i  stort  sett inga portrycksändringar. 
När  q har  uppnåtts för  de fem  försöken  har  portrycksökningen  Au  varit 
mellan  73  och  88  %  av  portrycksökningen  vid  axialtöjningen  Ca=  10  %. 
Portrycksökriingen för  en  axialtöjning motsvarande  q 	svarar mot lägsta och 
högsta värdet  0.53  reselctive  0.79  för portrycksparametern  a 
(a —(4u  —  do-  3) /(4a1  —  Au 3)  =  Au/  duct , dä  celltrycket hålls  konstant). 

Den  typiska  variationen av  effektiva  axial-  och radialspärmingen,  

respektive  (Tr',  som funktion av av  axialtöjningen  ea,  exemplifieras  med  proven 
från  4  och  5 m  djup  under  markytan,  Figur 4.2. Den  effektiva axialspärmingen,  
som styrs av den  totala axialspärmingen aa  och portrycket  u,  följer  kvalitativt  
deviatorspänningen  q,  vilket avspeglar att  q  för ett konventionellt 

triaxialförsök, där  ar  hälls  konstant,  bestäms  av  ändringen  av a,  Llq= .äcra  

Ett maxvärde a m  ax  erhålls strax innan  q  uppnäs, dvs för  en  något  mindre  

axialtöjning, och därefter minskar  a,  dramatiskt vilket indikerar  en kraftig 
reduktion  i hällfasthet.  Enligt  Larsson  (1977)  och Larsson och Sällfors  (1981)  

är detta maximala värde  a max  vid  provning  av  normalkonsoliderad och  svagt  
överkonsoliderad  jord  liktydigt  med  förkonsolideringstrycket bestämt  med  
ödometerförsök.  Den  kraftiga portrycksökningen  beror på  att provet vill 
minska i volym när  den  effektiva spänningsvägen närmar  sig  
förkonsolideringstrycket  (en punkt  pä  flytytan;  se  avsnitt  5.5)  vilket emellertid 
inte är möjligt  eftersom  odränerade förhållanden  råder,  Larsson  (1977). Efter 
det  att acc  max  har  uppnåtts minskar  a  i  takt med  att  deformationen  ökar och 

uppnår ett nära  konstant  värde för stora  deformationer  (ea  >  15  %).  Under  hela 

skjuvningsförloppet  kommer a;  att minska  eftersom a  hålls  konstant  och 

portrycket  kontinuerligt  ökar.  Kvantitativt styrs  ändringen  av a; av  storleken  
på  portrycksökningen  itu, enligt  effelctivspänningsekvationen  a'= a —u  . 
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Spänningsvägar (effektiva) vid odränerade (och dränerade) triaxialförsök 
redovisas normalt i ett p'—q-plan eller i ett ci — ;flax-plan (se  avsnitt  2.2). 
Den  väsentliga skillnaden mellan dessa representationssätt består i att inverkan 
av andra huvudspänningen  a  inte beaktas i  a;„  —  r,-planet.  Både i svensk 
och internationell geoteknisk litteratur förekommer båda varianterna av 
spänningsrepresentation  men  inom ramen för  konstitutiv  modellering är p' —q-
planet  betydligt oftare använt. I avsnitt  2.2  redogörs för samband mellan olika 
hållfasthetsparametrar 	c',  M,  k, etc) för olika representationssätt 
(spänningsplan).  

Axialtöjning, 	(93)  

Figur 4.2 	Variation  av spänningar (cY,',,a;,q,u) med axialtöjning  for  försöken 
CK0UC2 och CK0UC3. 

Samtliga  fem  utförda aktiva odränerade försök uppvisar likartade effektiva 
spänningsvägar  vid  odränerad skjuvning,  Figur 4.3 (se  också  Figur 4.5).  
Spänningsvägen börjar  vid in  situ-spänningstillståndet  (Ko,  ungefär). 
Deviatorspärmingen  eller  skjuvspänningen  (q respektive r,, )  ökar  under  
minskande effektivspänning  (p' respektive a),  dvs spänningsvägen viker  av  
åt vänster (i  figuren) på grund av  portrycksökningen; skillnaden i  Figur 4.3  
mellan  respektive  effektiva spänningsvägar och motsvarande totala 
spänningsvägar utgör  den  för varje deviatorspänningsnivå uppnådda 
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portrycksölmingen, dvs  den  portrycksölcning som i diagrammet i  Figur 4.1  
istället avsatts som funktion av axialtöjningen  (se  underavsnitt  2.3.3).  
Portrycksölcningen är initiellt alltså tillräckligt stor för att resultera i  en  
minskande  effektiv  medelspänning, vilket sannolikt beror på att 
konsolideringsspänningen i radialrilctningen är lika med eller nära det 
horisontella förkonsolideringstrycket.  Den  effektiva spänningsvägen når efter 
viss skjuvning  en  maxpunkt svarande mot deviatorspänningens maxvärde 
för skjuvlcurvan i  Figur 4.1. 

10 20 30 40  50  

Effektiv medelspönning, p (kPa)  

Figur 4.3 	Effektiva spänningsvägar i p' —q-planet  för  de  Ko-konsoliderade 

aktiva odränerade försöken  samt  linjen som definieras av  M  =  1.20  

(korresponderar mot  den  effektiva friktionsvinkeln =  300).  



76 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER 

Spänningsvägarna i  Figur 4.3  och  Figur 4.5  kröker kontinuerligt av ikring 
maxvärdena (q 	respektive r 	) och indikerar således ingen entydig 
anslutning till  en  brottlinje. För ytterligare  deformation  efter q 	ansluter  den  
effektiva spänningsvägen slutligen till  en  (ungefär) rät linje. För stora 
deformationer stannar spänningsvägen i det närmaste upp, till följd av att aj, 
och  a,.'  inte ändras mycket, och  q5  erhålls erhålls  (se  också  Figur 4.2).  

Resultaten  frän  de  odränerade aktiva triaxialförsöken stämmer väl överrens  
med  tidigare rapporterade triaxialförsök  pä  svensk  icke-organisk  lös  lera  (se  
nedanstående referenser).  Det  firms  dock inte  så  många försök redovisade där 
beteendet  vid  skjuvning åskådliggörs för hela deformationsintervallet (tills 
skjuvningen avbryts) såväl i ett spännings-deformationsdiagram  (såsom  i  
Ea  —q -diagrammet) som  i ett spänningsplan  (såsom  i p'—q  -planet).  

Tidigare experimentell  forskning  kopplad  till  triaxialförsök och direkta 
skjuvförsök  har  i  Sverige  i huvudsak varit inrilctad  mot  bestämning  av  
hållfasthetsegenskaper (dränerade, odränerade) medan 
deformationsegenskaperna i  stort  sett  uteslutande  har  undersökts  med  stegvisa 
ödometerförsök  eller med  ödometerförsök  med  CRS-metoden. Det  allmänna 
och kopplade sambandet mellan spänning och töjning,  som  denna  studie bland  
annat ayser att belysa,  har  inte studerats i någon större omfattning. Några  
resultat  frän triaxialförsök finns redovisade,  t ex  för  Lilla  Mellösa lera, Larsson  
(1977),  Fävren lera  (en  kvicklera), Larsson  (1977),  Göteborgslera från  stort  
djup,  Alte  m  fl  (1989)  och lera från västkusten, Ranldca  (1994).  

Begreppsmässiga  modeller som beskriver  lerors odränerade uppförande  har av  
svenska författare föreslagits  av  Larsson  (1977),  Larsson och Sällfors  (1981)  
och Larsson  (1983).  Yu  (1993) har  emellertid föreslagit  en konstitutiv  modell 
(anisotrop  Cam Clay;  se  beskrivning  av  Cam Clay-modellen  i  kapitel 5) som 
med relativt god  precision  kan  beskriva och prediktera lerans odränerade 
spännings-töjningsegenskaper (Axelsson,  Yu  och  Westerberg,  1994).  

Deformationstyper  

För fyra av  de  fem aktiva odränerade försöken utvecklades ett dominerande 
skjuvplan för större deformationer, medan ett försök (C1C0 UC2) uppvisade två 
korsande skjuvplan  (se  aysnitt  3.2.3  för redogörelse av deformationstyper). 
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Maximal  deviatorspänning  har, som  tidigare nämnts, erhållits för axialtöjningar  
Ea  =  0.96-1.95  % och  en  antydan till utbildning  av  skjuvplan  har  genom okulära 
iakttagelser upptäckts för  ea —  3.5-5  %. Fullt utvecklade skjuvplan, i  den 
meningen  att två tydliga halvor  av  provkroppen  har  uppstått,  har  observerats 
för  ea —  10-20  %.  Den  deviatorspänningsnivå  som  svarar mot medelvärdet  av  
qmax  och qü  bestämda  av de  effektiva spänningsvägarna i  p' —q- planet, 
Figur 4.3,  svarar mot  en  axialtöjning  Ea  =  3.5-5  %. Utvecklingen  av den  
tunnformade deformationsmoden  pågår  ända tills  det  att ett skjuvplan  har  
utvecklats tillräckligt och därefter  sker  (sannolikt) enbart  deformation  längs  
skjuvplanet  (om  endast ett skjuvplan).  Den  frän början (synliga) "homogena"  
deformationen  övergår till lokaliserad  deformation  längs  ett  tunt  skjuvplan. För  
deformationer  ea,‹  2  %,  har  inte tunnformen identifierats utan proven  har  
behållit  cylinderformen.  Provet  med  korsande skjuvplan  (C  KoUC2) är  det  
försök  som  krävde  störst  deformation  ea=  1.95  %  (Ca=  0.96-1.85  % för  de  
övriga  med  ett skjuvplan), för att uppnå q„wa, och  de  korsande skjuvplanen 
började antydas för  ea.—  6  % och uppträdde  definitivt  för  ea-  8-10  %.  Under 
den  resterande  delen av  skjuvningen deformerades provet såväl  "homogent"  ( i  
meningen enligt  deformationsmoden tunnform)  som  utefter skjuvplanen  med en  
(sannolikt) ökande  andel  längs  skjuvplanen för ökande  deformation.  För 
försöket  C  KoUC2  var den  effektiva radialspänningen  a;  mycket nära  0  kPa,  
Figur 4.2,  förmodligen till följd  av en  mera  "homogen" deformation som ger  
portrycket möjlighet att öka jämnare (och mera) över hela provkroppen  (se  
underavsnitt  3.2.3).  Kurvorna  som  representerar  a,, a;., u  och  q som funktion 
av  ea,  får  i  fallet  med de  korsande skjuvplanen ett "rundare" (jämnare) 
utseende,  Figur 4.2  (jämför proven från  4  och  5m  djup).  

Om en friktionsvinkel (den  effektiva friktionsvinkeln  0';  betraktas  som en  

hållfasthetsparameter) skall definieras genom att i spänningsplanet (p'—q- 

planet  eller  am  —  r,,.-planet)  dra  en tangent  till  de  effektiva 

spänningskurvorna  efter det  att  den  maximala deviatorspäimingen  (eller  
skjuvspärmingen)  har  uppnåtts, erhålls  en  något varierande lutning  
(friktionsvinkel) dels beroende på  inom vilket intervall  av den  enskilda kurvan  
som den  dragna  tangenten  baseras  på  och  dels beroende på  skillnader mellan 
försöken.  Med tanke på  deformationsmoden,  "homogen"  (tunnform)  eller  
lokaliserad  deformation, faller det sig naturligt  att olika friktionsvinklar  kan  
utvärderas. Vidare mäts spänningar och  deformationer  pä  randen  
(begänsningsytoma)  av  provkroppen och  så  länge  deformationen  (töjningen) 
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är  "homogen"  kan responsen beskrivas i  termer  av p', q, ep, eq,  men  så  fort 

en  lokalisering av deformationen  har  skett till  en  smal zon där då  den  
huvudsakliga deformationen sker, borde spänningar som verkar på och längs 

denna zon (e, •rf ) istället redovisas  (se  underavsnitt  3.2.3).  

Inverkan av membranets styvhet på  den  erhållna axialspänningen ca  är 
tydligast när ett skjuvplan utvecklas och speciellt vid stora deformationer. Vid 
korrigering av axialspänningen med ayseende på membranets styvhet antas (i 
denna studie) att provet  har  tunnformen  (se  aysnitt  4.7  där korrigering av 
resultaten diskuteras). När ett enda skjuvplan  har  utvecklats och membranet 
sträcks i skjuvplanets riktning skall korrigering av axialspänningen ske utifrån 
detta deformationsmönster. Denna korrigering är dock svårare att kvantifiera 
beroende på skjuvplanets utseende och  position  och dessutom är  den  aktuella 
deformationen som motsvarar övergången från  "homogen"  till lokaliserad  
deformation  svår att fastställa. För  de  redovisade försöken i denna  rapport har  
eftersträvats att endast inkludera det töjningsintervall inom vilket membranets 
töjning inte menligt (och korrelctionsmässigt okontrollerbart) påverkar 
resultaten (dvs när distinkta skjuvplan  har  utvecklats). 

Okulära observationer av provens deformationstyper antyder att utvecklingen 
av skjuvband (skjuvband som kan observeras på provkroppens 
begränsningsytor) börjar efter det att deviatorspämlingens maxvärde  har  
uppnåtts. I p'—q-planet aystannar vidare, inte  den  effektiva spänningsvägen i 
något  fall  på  en  rät linje när q 	har  uppnåtts;  den  effektiva spänningsvägen 
ansluter istället till  en  något krökt brottlinje och följer denna ett stycke  under  
minskande deviatorspänning. Detta indikerar  en  successiv övergång från  
"homogen"  till lokaliserad  deformation  i takt med att jordskelettet 
(mikrostrukturen) bryts ner. Det försök för vilket två korsande skjuvband 
utvecklades, och som gav  en  relativt hög  maximal  skjuvhillfasthet, q,,.,,, 
antyder dock möjligen att  en  försenad skjuvbandsutveckling (eller alternativt 
fler än ett skjuvplan), ger  en  högre  maximal  skjuvhållfasthet. Resultaten från 
ett försök är dock ej tillräckligt för att kunna dra säkra slutsatser härom.  Om  
många brottytor (skjuvplan) utvecklas indikerar detta sannolikt att jordprovet 
är relativt homogent (utan svaghetszoner) vilket kan tänkas ge provet  en  högre 
hållfasthet i jämförelse med om ett skjuvplan utvecklas. Oaysett om ett 
dominerande skjuvplan eller flera korsande skjuvplan utbildas, tycks 
spänningsvägen  ha  ungefär samma lutning i p' — q-planet  (alternativt 
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—  r,,-planet)  motsvarande  den  effektiva friktionsvinkeln  0'  -  30°,  för 
större deformationer,  Figur 4.5.  

Brottvillkor  

Om en  gemensam  effektiv friktionsvinkel 0', som  definierar brott  (eller  snarare  
en  rät  brottlinje inom ett  givet  spänningsintervall), skall bestämmas från  den  
effektiva spänningsvägen, utgående från  de  fyra aktiva odränerade försöken i 
vilka ett skjuvplan utbildades (och  som  är utförda  på  prov från fyra olika djup  
men med  ungefär samma sammansättning och konsistensgränser,  se  aysnitt  
3.1) films  olika  alternativ. Det kanske  första  alternativet  är att dra  en  rät  linje 
som  baseras  på  skjuvspäimingens  (alternativt  deviatorspänningens) maxvärde 
frän  de  olika försöken och låta denna  linje  antingen  gå  igenom origo  eller  skära  
r 	- axeln för ett värde  d;  i aysnitt  2.2  redovisas samband mellan 
hållfasthetsparametrar utvärderade i  Mohr-planet (c', 0'),  cr,, —  r, - planet 
(d, a)  och i  p' —q- planet (k, M).  I  Figur 4.4 har en  linjär  regression  
genomförts, baserad  på  maxvärdena  r 	,  som gav  materialparametrarna  0'  
=  28.1°  och  c' = 3.9  kPa  (a  =  25.2°, d  =  3.5  kPa).  Om linjen  istället dras 
igenom origo erhålls  0'  =  35.8°  och  c'  =  0  kPa  (a  =  30.3°). Enligt  Larsson  
(1977, 1981)  är  den  effektiva friktionsvinkeln i  stort  sett  konstant, 0'  =  30°,  för  
de  flesta skandinaviska icke-organiska lösa leror.  Om  friktionsvinkeln antas  0'  
=  30°  erhålls brottlinjerna i  Figur 4.5.  För  fallet  0'  =  30°  och  c'  =  0  Oa  fäs  en  
brottlinje  som  är i  en position  betydligt lägre än spänningsvägarna  efter  
maxvärdena. Likvärdiga  resultat har  Larsson  (1977)  rapporterat för lera från  
Lilla  Mellösa,  som  för övrigt  anses  representera många svenska leror, och även 
Rankka  (1994)  för västsvenska leror. Brottlinjen  som  representeras  av 0'  =  30°  
och  c'  =  3.1  Oa,  har  baserats  pä  första  halvan av  spänningsvägen  efter 
r 	och utgör  en  representativ medellinje för  de  fyra försöken.  Om en linje  
dras  som  baseras  på  maxvärdena,  r 	, blir  c'  =  3.1  kPa  (0'  =  30°),  dvs 
lika  som  fallet  baserat  på  spänningsvägen  efter  maxvärdena.  Linjen som  
beskrivs  av 0'  =  30°  och  c'  =  2.0  kPa är  dragen så  att samtliga  't 	- 
värden  ligger  ovanför densamma, vilket alltså är  en  brottlinje  som ger  
hållfasthetsvärden  på  "säkra sidan".  

Den  effektiva friktionsvinkeln  0' 30°  kan anses gälla även för 
Norrköpingsleran.  Om en  brottlinje med  0'  =  30°  definieras för 
Norrköpingsleran, oaysett om maxvärden eller slutvärden på skjuvspänningen 
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(deviatorspänningen) ayses, erhålls ett  intercept  (skärning  med  skjuvspännings-
eller deviatorspänningsaxeln). Larsson  (1977)  hävdar att detta är  en effekt av  
töjningshastigheten. I underavsnitten  4.2.3  och  4.2.5  påvisas emellertid att 
brottlinjens  position  också är  beroende av  spänningstillståndet (isotropt  eller  
anisotropt) och överkonsolideringsgraden (nonnalkonsoliderad  eller  
överkonsoliderad) innan skjuvningsfasen.  

Skjuvsponningens maxvo rden 
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Effektiv medelspönning, 0-', (kPa) 

Figur 4.4 	Skjuvspänningens maxvärde i  am'  —  r, -planet  för fyra av  de K0- 
konsoliderade aktiva odränerade försöken  samt  två brottlinjer. 

Notera att ovanstående  resultat  och resonemang  bygger  enbart  på resultat  från 
odränerade försök utförda  på  prov  som  är konsoliderade för  in  situ-
spänningarna. Vidare tar ovan förda resonemang inte hänsyn till tidsberoende  
aspekter, som  exempelvis  effekter av  krypning  eller  töjningshastigheten.  

Av ovanstående diskussion framgår att  en  antagen (rät) brottlinje kan beskrivas 
av olika värden på materialparametrarna  0'  och c' beroende på vilka kriterier 
som  far  definiera brottlinjen. Det är därför viktigt att klargöra principerna för 
utvärdering av  0'  och c' om dessa skall användas med någon större precision. 
Vid beräkningar av olika geotelcniska  problem  bör valet av 
utvärderingsmetodik av hållfasthetsparametrarna också motiveras utifrån det 
aktuella problemet och dess beräkningsmodell. 
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Effektiv medelspönning, cr'n, (kPa) 

Figur 4.5 	Effektiva spänningsvägar i  a;„  — r,, ax-planet för  de K0-
konsoliderade aktiva odränerade försöken  samt  tre brottlinjer.  

4.2.2 K0-konsoliderade passiva odränerade försök 

Inledning  

Proven  for de  passiva Ko-konsoliderade odränerade triaxialförsöken  har  
konsoliderats för samma effektiva spänningar som proven för  de  aktiva Ko-

konsoliderade odränerade triaxialförsöken, och därefter skjuvats  under  
odränerade förhållanden.  De  passiva försöken  har  genomförts för att studera 
det odränerade beteendet när  den  största huvudspänningen  far  verka i 
horisontalriktningen (radialrilctningen). Resultaten jämförs  sedan  med 
resultaten frän  de  aktiva försöken varvid  bland  annat eventuella 
anisotropieffekter undersöks. Vid bedömning av dimensionerande värden på  
den  odränerade skjuvhållfastheten, vid exempelvis  en  släntstabilitetsanalys, är 
ofta både  den  aktiva och passiva odränerade skjuvhållfastheten av intresse  (se  

aysnitt  4.3).  
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Försökens genomförande 

För  de  passiva  Ko-konsoliderade odränerade triaxialförsöken  har 
konsolideringsfasen  utförts precis  som  för  de  aktiva  Ko-konsoliderade 
odränerade triaxialförsöken redovisade i föregående underavsnitt, och även 
konsoliderats för samma spänningar  på  korresponderande djup  under  markytan  
som for de  aktiva försöken, Tabell  4.2. Vid  passiva försök krävs  en  speciell  
anordning  för att möjliggöra att radialspänningen skall kunna bli  mindre  än 
axialspänningen,  se  underavsnitt  3.2.1.  Skjuvningsfasen utfördes  med en 
konstant  töjningshastighet i axialrilaningen  (0.6  % /  h)  och  med  ett  konstant  
celltryck (radialspänning), där provet alltså expanderar i axialriktningen (och 
komprimeras i radialrilctningen).  Pä  proven från  3, 5,  och  7 m  djup monterades 
fyra filtrerpapper  spiralformat.  I övrigt hänvisas till principerna för  de  aktiva 
försökens genomförande i föregående underavsnitt och till aysnitt  3.2.  

Tabell  4.2 
	

Data  för  de  IC0  -konsoliderade passiva odränerade försöken. 

ClCoUEI 

ClC0UE2 

ClC0UE3 

C.K0UE4 

ClC0UE5 

3.0 28 / 30 33 / 43 

4.0 31 / 35 34 / 46 

5.0 31 / 40 33 / 51 

6.0 38 / 45 38 / 57 

7.0  45 / 50 44 / 64 

En  midja 

Två midjor  

En  midja  

En  midja  

En  midja 

Resultat  och diskussion 

Spännings-töjnings-poreckssamband 

Skjuvlcurvor för samtliga  fem  genomförda  Ko-konsoliderade passiva 
odränerade försök, betecknade CK0UE1 —CK0UE  5  , redovisas i  
ea  —(aa  —  ar)-diagrammet  i  Figur 4.6.  (Notera att negativa värden erhålls  på  
deviatorspänningen  eftersom den  representeras  av  aa  —  ar; se  aysnitt  2.1.) Den  
initiellt deviatoriska  responsen  motsvarar, såväl  kvalitativt som kvantitativt, 

responsen  för  de  aktiva försöken för axialtöjningen  ea<  0.25  % (jämför  med  
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Figur 4.1;  i  Figur 4.6  och  4.7 har  axialtöjningen representerats med 
minustecken för att belysa att provet expanderar i axialrilctningen vid  passiv  
skjuvbelastning).  Den  initiella elastiska skjuvmodulen G', kan således anses 
vara av samma storleksordning som i det aktiva fallet  (se  resonemang om 
skjuvmodulen i föregående underavsnitt), vilket också Berre och Bjemim  
(1973)  konstaterade för odränerade försök på sju olika leror. För  de  passiva 
försöken börjar deviatorspäimings-axialtöjningslcurvan att kröka av för  en  
något  mindre  axialtöjning i jämförelse med  de  aktiva försöken. 

wassiv = 
 r 

 _ Brott 	a a a  )„,ax ;  se  avsnitt  2.1)  erhålls för större töjningar  (ea  =  

1.8  -  3.2  %; försöken CK0UE2 —CK0UE5) i jämförelse  med de  aktiva försöken. 

Ett prov (från  6 m  djup  under  markytan) uppvisar ett  distinkt  brott genom  den  

kraftiga krökning  som  kurvan gör  efter  qPassiv  medan skjuvkurvoma för  de  

övriga försöken  har en mer  rundad  form på  kurvan ilcring qPassiv  och brottet  

s
, 

 (här i betydelsen qp(2ssiv  ) blir därigenom något  mer  svårdefinierat.  Efter det  

att qPassiv  har  uppnåtts "mjuknar"  materialet  något och kurvan kröker  av  uppåt 

(i  ea  —(aa  —  ar)-diagrammet, Figur 4.6),  och för större  deformationer  blir 

deviatorspänningen  konstant  och ett slutvärde qsha  kan  utvärderas. Ett försök 

(CK0UE/,  3 m  djup) uppvisar inget  distinkt  brott utan fortsätter att deformeras  

under en mer eller mindre konstant  deviatorspäiming.  Kvalitativt  uppvisar  de  
passiva och aktiva försöken i  stort  sett lika  respons  inom hela 
deformationsintervallet.  

Kvantitativt  skiljer qPassiv  i  de  passiva försöken från  q 	i motsvarande 

aktiva försök, dvs  materialet  uppvisar anisotropi i odränerad skjuvhållfasthet. 

Vidare skiljer storleken  på  deviatorspänningsändringen  Ay,  från  q 	I qPassiv  

till qsha  (det  deviatoriska mjuknandet;  se  också aysnitt  6.2) samt den  

axialtöjning  som  krävs för att uppnå  q 	respektive  qPassiv . För 

Norrköpingsleran  fås således  ett  signifikant  brott (mjuknande) även  vid passiv  
skjuvning, vilket  tyder  pä  en distinkt  nedbrytning  av  lerans  struktur  när dess 
skjuvhållfasthet överskrids. 
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Figur 4.6 	Deviatorspänning och portrycksändring som funktion av 
axialtöjning för  de  Ko-konsoliderade passiva odränerade försöken 

(C1C01.1E1 —CK0UE5). 

Portrycket minskar för  små deformationer  ner till ett minvärde,  Figur 4.6,  och 
därefter ökar  det under  resterande  delen av  slcjuvningen och förblir  mer eller 
mindre konstant  för stora  deformationer (La> 15  %).  Det  minimala portrycket 
Aumin  motsvaras  av  axialtöjningen  ea —  0.22  -  0.86  %. (försöken 
CK0UE  2  —CK0UE5)  Den  initiella portrycksminskningen  beror på  att  det  totala 
medeltrycket minskar till följd  av  att  den  totala axialspämiingen aa  minskar  
(samtidigt som den  totala radialspämiingen  ar  hålls  konstant).  I  takt med  att 
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provet expanderar i axialrilctningen minskar axialspämiingen och redan för  små  
töjningar blir radialspänningen större än axialspämlingen. Detta medför att 
provet för  små  töjningar utsätts för  en kompression  i radialrilctningen, vilket i  
sin tur  ökar deviatortöjningarna.  Eftersom  proven är konsoliderade för  en 
effektiv  radialspärming  som  är lika  med eller  något lägre än  det  horisontella 
förkonsolideringstrycket  in  situ  behövs endast  en  liten spänningsökning för att 
förkonsolideringstrycket skall överskridas. Portrycksölaringen,  efter den  
initiella portrycksminskningen,  beror dels  pä  att deformationerna i 
radialrilctningen blir  så  stora att  strukturen  börjar att brytas ner och  dels på  att  
den  effektiva radialspämlingen blir lika  med (eller  nästan lika  med) det  
horisontella förkonsolideringstrycket. Ett försök (från  3 m  djup) uppvisar  en  
annan portrycksutveckling (och deviatorspänningsutveckling) där 
portrycksminslaiingen  sker relativt  långsamt och först för större  deformationer  
börjar portrycket öka och  vid  försökets  slut  är nettoförändringen  av  portrycket 
fortfarande  negativt. 

Den  typiska variationen av effektiva  axial-  och radialspärmingen,  a.; 

respektive  c, som funktion av av axialtöjningen ea,redovisas  i  Figur 4.7  för 

proven frän  6  och  7 m  djup.  Under  hela skjuvningen minskar aj, till följd av 

deviatorspänningens och portryckets  variation  och motsvaras kvalitativt av  a;  
vid aktiva odränerade försök.  Den  effektiva radialspänningen, som styrs av  den  

totala radialspänningen  a,.  (som hålls  konstant)  och av  u,  ökar något i början 

av skjuvningen och når snabbt ett maxvärde och minskar därefter och blir 

nästan  konstant  för större deformationer (motsvarar kvalitativt  a,;  vid aktiva 
odränerade försök). 
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Figur 4.7 Variation  av spänningar (cra ,  o, 	0r' u)  med axialtöjning för 
försöken CK0UE4 och CK0UE5 

Deformationstyp  

Provet från  6 m  djup gick till  passivt  brott genom att två korsande skjuvplan 
utvecklades och därefter utbildades  den  karaktäristiska "midjan"  (se  
underavsnitt  3.2.3)  inom samma zon  av  provet varefter skjuvplanen inte längre  
kunde  iakttas för större  deformationer.  För  de  övriga försöken upptäcktes inga 
skjuvplan, vilket också troligen  var det  verkliga  fallet,  men det  firms  en  
möjlighet att dessa utvecklades  men  inte noterades okulärt  på grund av  
frånvaro  av observationer  för motsvarande  deformationer.  För provet från  6 m  

djup erhölls också ett väldefinierat brott  q(  pass  z 

v  ) genom att  den  effektiva 
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spänningsvägen kröker av kraftigt efter det att g  iv  har  uppnåtts  (se  nedan). pass 

Det bör noteras att när midjan väl  har  utbildats sker  den  huvudsakliga 

deformationen inom denna zon vilket också innebär att cra  lokalt är större än  

den  av datorprogranunet beräknade axialspänningen, som definieras av  en  
axiallcraft som verkar på  en  tvärsnittsarea som motsvaras av att provkroppen  
har formen  av  en  "medelcylinder",  se  aysnitt  4.7.  

I övrigt  har  inget speciellt i deformationsmönstret upptäckts vilket  skulle  kunna 
förklara eventuella skillnader i  de  olika lerprovens beteende. 

Brottvillkor  

Effektiva spänningsvägar för  de fem Ko-konsoliderade passiva odränerade 

försöken är redovisade i spänningsplanet,  Figur 4.8  (och  Figur 4.9). Tre av  
försöken (från  5, 6  och  7 m  djup) uppvisar liknande  tendenser  i 

q passiv spänningsplanet. För samtliga  tre  försök mjuknar  materialet efter det  att  

har  uppnåtts och spänningsvägen kröker  av  uppåt (i  Figur 4.8). Det  är svårt att 

hitta någon tydlig gemensam brottlinje baserad  pä  spänningsvägen  efter  gpassiv  

ty  kurvornas lutning varierar  med  ökande  deformation.  Två  av  försöken (från  6  
och  7 m  djup) följer ungefär samma (tänkta räta) brottlinje medan två  ligger 
under  denna brottlinje  (3  och  4 m)  och ett försök över  (5 m).  

I  Figur 4.9 har  tre olika brottlinjer dragits.  Den  första linjen  (4)'  =  300  och c° =  

0  kPa) representerar Larssons  (1981)  teoretiska linje,  se  aysnitt  5.5.  Nästa 

brottlinje  (0'  =  300  och c' =  -3.8  kPa)  anger en  brottlinje på "säkra sidan", dvs 

gpassiv_ samtliga 	värden ligger  under  brottlinjen. Brottlinjen som beskrivs med 

parametrarna =  30°  och c' =  -7.1  kPa, är dragen som  en  medellinje som i 

huvudsak är baserad på proven från  6  och  7 m  djup, och definierad utgående 

från både qPassiv-värdena och spänningsvägen efter brott. Det visar sig att 

denna dragna medelbrottlinje mycket väl kan tänkas utgöra  en  
medelvärdesbeskrivning av hållfastheten om samtliga fem försök tas i 
bealctning. 
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Figur 4.8 	Effektiva spänningsvägar i p' -(cra  - ar)-planet  för  de K0-
konsoliderade passiva odriinerade försöken  samt  linjen som 
definieras av  M*  =  0.86  (korresponderar mot  den  effektiva 
friktionsvinkeln qy =  300). 

Om en  brottlinje dras igenom origo och baseras på q' -värdenafrån  6  och  

7 m  djup erhålls =  47.90.  För att göra  en  jämförelse med av Rankka  (1994)  

presenterade resultat konstrueras  en  linje som baseras på qPassw-värdena från 

proven från  6  och  7 m  djup och med c' -  -5  kPa, och därigenom erhålls =  
35.3°  (c' =  -4.9  kPa). Resultaten överrensstämmer med  den  passiva brottlinjen 

som Rankka presenterade  (0'  =  35°  och c' =  -5  kPa) för lera från Hede. 



10  Djup  under  markytan 
oeeeei  3.0 m  
0-e-EHEPEI  4.0 m 
▪ 5.0 m 
4-*-0-4-* 6.0 m 
▪ 7.0 m 

5 10 15 20 25 30 35 O 45 50 
••••-."  

• -10 

c  -• 15 

(93,  

3 • -20 •-, 

-30  

••••. 

"co 
.(91,-,09)  

-25 

C.  

KAP  4  FÖRSÖKSRESULTAT - UTVÄRDERING OCH DISKUSSION 	 89 

De  höga värdena på friktionsvinklarna för proven från  3  och  4 m  djup beror  
bland  annat på att  den  effektiva axialspänningen cra' blir liten eller till och med  
negativ  i brottillstånd.  

Effektiv  medelspönning, am (kPa) 

Figur 4.9 	Effektiva spänningsvägar i  a;„  --/ (aa  —cr,.)-planet för  de K0-

konsoliderade passiva odränerade försöken  samt  tre brottlinjer. 

Jämförelse mellan aktiva och passiva försök 

Resultaten frän  de Ko-konsoliderade aktiva och passiva odränerade försöken 

indikerar  en passiv  brottlinje  som  motsvaras  av en  större  friktionsvinkel  jämfört  

med de  aktiva försöken,  Opa'  ssiv =  1.2  till  1.3  gånger  Oa'  ktiv. Dessa  resultat  

avviker frän Larsson och Sällfors  (1981)  föreslagna modell där friktionsvinkeln 
(visserligen  vid flytning)  antas vara lika  stor  i aktiva och passiva fallet  (se  
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underavsnitt  5.5.2). Om  istället friktionsvinkeln antas vara  konstant (0'  =  300)  

erhålls ett  intercept  c', som  är  2  till  2.5  gånger större i  det  passiva  fallet.  
Noterbart är att  en  brottlinje för  det  aktiva försöket  på  provet från  4 m  djup  

(med  korsande skjuvplan)  med 0'  =  300  ger  ett  c'  =  5.1  1cPa  som  alltså inte  

ligger  längt  från brottlinjen för  de  passiva försöken  (c'  =  -7.1  1cPa).  Mayne  
(1985) har  sammanställt  resultat  från  42  olika leror och konstaterat att  normalt  

är friktionsvinkeln i  det  passiva  fallet  större än i  det  aktiva  (Ø m,s 	=  1  till  1.5  

gånger 0,,ktiv). Saada  m  fl  (1994)  påpekar att  0'  varierar  med  riktningen för  

den  största huvudspänningen och  med  eventuell  anisotropi i  materialet.  Notera 
emellertid att  den  odränerade skjuvhällfastheten är  mindre vid passiv 
belastning  i jämförelse  med aktiv belastning, se  aysnitt  4.3. 

Vid  en  representation av  de  aktiva och passiva försöken i normaliserade 
p'  (0a  — or)-  respektive a  —(cra  — ar) /  2-diagram  (normaliserat med 
avseende på det vertikala förkonsolideringstrycket på  respektive  nivå för varje 
prov),  Figur 4.10  och  4.11,  kan  man  konstatera att  de  effektiva 
spänningsvägarna relativt väl sammanfaller (speciellt för  de  aktiva försöken) 
vilket motiverar  en  normalisering med avseende på det vertikala 
förkonsolideringstrycket 

I aysnitt  4.7  presenteras korrigering  av  erhållna  axial-  och radialspämlingar. 
Där diskuteras också  hur  resultaten från triaxialförsök påverkas  av  valda 
korrigeringar  samt  deformationstypens inverkan  pä  erhållna spänningar. 
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Normaliserad  Effektiv  medelspa nning, p'/a- t ve  

Figur 4.10 	Normaliserade effektiva spänningsvägar i 

P'/ 	— (aa — ar)/ evic-planet för  de  Ko-konsoliderade aktiva 
och passiva odränerade försöken (CK0LIC I - ClC0UC5  respektive  
CK0UE I CIC0UE5), 
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Norma  lise rad Effektiv medelspa fl fling, 

Figur 4.11 Normaliserade effektiva spänningsvägar i  
a;„  /  a;„  —(aa  — ar)/  2  cr-planet för  de  Ko-konsoliderade aktiva 
och passiva odränerade försöken (CK0UC1 - ClC0UC5  respektive  
ClC0UE1 - ClC0LIE5).  

4.2.3  Isotropt konsoliderade odränerade försök 

Inledning 

Odränerade aktiva triaxialförsök  har  utförts för prov konsoliderade isotropt 
såväl i överkonsoliderat tillstånd, dvs för  en  konsolideringsspänning i 
triaxialapparaten lägre än antingen  det  vertikala förkonsolideringstrycket  a,', in  
situ  eller  lägre än  både a,',  och  det  horisontella förkonsolideringstrycket aj,  in  
situ,  som  i normalkOnsoliderat tillstånd  med  konsolideringsspänningar över  
$5;,c.  Syftet  med  dessa försök är i första  hand  att jämföra  den  odränerade  
responsen med  resultaten från  de Ko-konsoliderade försöken.  Hur  påverkas 
exempelvis lerans beteende  vid  odränerad skjuvning  av  prov för vilka 
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förkonsolideringstrycken (flytspänningarna) överskrids  (med  påföljande 
nedbrytning  av  lerans  struktur in  situ)  vid konsolideringen?  

Försökens genomförande 

I Tabell  4.3  redovisas förutsättningarna för  de  sju isotropt konsoliderade 
odränerade försöken, förkonsolideringstrycken  in  situ  samt  erhållen 
deformationstyp  vid  skjuvningens  slut. Tre av  försöken är isotropt (a 'a  = 
konsoliderade i normalkonsoliderat  område  (CIU  5  —CIU7  med  effektiva 
medelspänningen  p'  =  58, 80 respektive 100  kPa) och två i överkonsoliderat  
område  (C/U/ och CIU  2 med p'  =  8 respektive 28  kPa)  samt  två försök 
(CIU  3  och CIU  4 med p' = 40 respektive 50  kPa) i gränszonen mellan 
normalkonsoliderat och överkonsoliderat tillstånd.  Konsolideringsfasen  för 
försöken genomfördes i olika mänga och olika stora  laststeg beroende på  
vilken slutspänning  som skulle  uppnås. Provets volymändring redovisades  som 
funktion av  kvadratroten  ur tiden (på  bildskämi) och sista laststeget avbröts när  
konsolideringsgraden  (volymändringen) uppskattningsvis  var  minst  95%.  

Tabell  4.3 
	

Data  för  de  isotropt konsoliderade odränerade försöken. 

Försök Djup  
under  

markytan  
(111)  

Konsoliderings-
spänning 

P/  
(kPa)  

Förkonsoliderings-
tryck  in  situ 

01/crie 
(kPa)  

Deformationstyp 

[es
a
ha ]  

C/U/ 5.0 8 33 / 51 Ett skjuvplan 
CIU2 3.0 28 33 / 43 Ett skjuvplan 
CIU3 5.0 40 33 / 51 Tunnform (inga skjuvplan) 
CIU4 5.0 50 33 / 51 Tunnform (inga skjuvplan) 
CIU5 5.0 58 33 / 51 Tunnform + kors. skjuvplan 
CIU6 3.0 80 33 / 43 Tunnform (inga skjuvplan) 
CIU7 5.0  100 33 / 51 Tunnform (inga skjuvplan)  

Resultat  och diskussion 

För  de  isotropt konsoliderade odränerade försöken erhålls skjuvkurvor i  
—q-planet med en  maximal  deviatorspänning  q 	för  en relativt stor  

axialtöjning  (ea=  1.64  -  3.67  %), varefter  materialet  mjuknar och 
deviatorspämlingen sjunker mot ett (nästan  konstant)  slutvärde qsha  för stora 
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axialtöjningar,  Figur 4.12.  Portrycket  u  ökar mest för små töjningar och förblir 
nästan  konstant  för större töjningar,  Figur 4.12.  Porvattenövertrycket  Au  vid 
skjuvningsfasen ökar med ökande konsolideringsspänning. Även i det 
normalkonsoliderade området uppnäs ett q 	(för relativt små deformationer) 
och därefter mjuknar materialet. 

När  det  gäller deformationstypen  så  erhölls inga (synliga) skjuvplan för fyra  av 
de  sju försöken (pions=  40, 50, 80  och  100  kPa), utan provet  antog  endast 
tunnformen, medan provet i ett försök (i4ons=  58  Oa)  uppvisade flera 
korsande skjuvplan och proven i två försök (piwns=  8  och  28  kPa) utvecklade 
ett dominerande skjuvplan, Tabell  4.3. Av La  —q- diagrammet  framgår att 
försöket  med  ',icons=  581cPa  gav en  skjuvlcurva  med  ett,  distinkt  maxvärde  
q 	vilket sannolikt  kan  kopplas till utvecklingen  av  skjuvplanen, medan 
övriga normalkonsoliderade försök  gav  skjuvicurvor  som var relativt  väl 
"rundade"  omkring q,, . Tendensen  beträffande deformationsmoden är tydlig;  
de  överkonsoliderade proven utvecklar dominerande skjuvplan medan  de  
normalkonsoliderade proven oftast resulterar i twmformad deformationsmod.  
Den  bibehållna  lerstrukturen  för  de naturligt  överkonsoliderade proven  ger  
upphov till ett sprödare brott och därmed ökar sannolikheten att  deformationen  
lokaliseras till (tunna) skjuvplan. För prov där ett skjuvplan utvecklas  kan 
normalt  endast tunnformen antydas  (eller  inte alls  ses).  

I spänningsplanen i  Figur 4.13  och  Figur 4.14, har de  effektiva 
spänningsvägarna för  de  olika försöken inritats. Några  av de  effektiva 
spänningsvägarna börjar  vid  ett  negativt  värde  på  skjuvspänningen / 
deviatorspänningen.  Det  verkliga spänningstillståndet (i triaxialapparaten)  vid  
skjuvningens början är isotropt,  men beroende på friktion  i pistongen (och  pä  
dAlig  kontakt  mellan stämpel och toppistong  vid  dockning  av  provet)  kan  
initiellt negativa värden  på  skjuvspänningen / deviatorspänningen förekomma.  
Vid en  jämförelse  med de  effektiva spänningsvägarna i  Figur 4.5  framträder 
några skillnader mellan  de  isotropt normalkonsoliderade försöken och  de Ko-
konsoliderade försöken.  Den  effektiva spänningskurvan  efter  maximala 
skjuvspäimingen  r 	ansluter mycket väl till  den  i  figuren  dragna 
brottlinjen =  30° (c'  =  0  kPa)  eller går  till och  med under den  samma för  de  
normalkonsoliderade försöken, förutom för försöket  med  pions=  80  kPa där 
spänningsvägen  går  ovanför brottlinjen för större töjningar. 
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600 2 4 , 

Axialtöjning, 	(56) 

6 8 10 12 14 16  18 20 22 24 26  

Figur 4.12 Deviatorspänning och portrycksändring som funktion av 

axialtöjning för  de  isotropt konsoliderade odränerade försöken 

(ClUI CIU7). 
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En  brottlinje baserad  på r 	för försöken  med  konsolideringsspärmingen  
p ons=  50, 58, 80  och  100  kPa, motsvaras  av en friktionsvinkel som  blir något 
lägre än  30°  (ungefär  27-28';  för  c'  =  0  kPa). Vidare  kan  noteras att 
spänningskurvan kröker  av  (åt vänster) kraftigare i början  av  skjuvningen ju 
högre konsolideringsspänningen är. Detta  beror  sannolikt  på  att 
portrycksölmingen  relativt  deviatorspänningsölcningen, dvs 
portrycksparametem  a,  ökar  med  ökande konsolideringsspänning för  små  
töjningar (och även  totalt under  skjuvningen).  Graham  och  Li  (1985)  
konstaterade att mycket höga värden  på  portrycksparametem  a  är  vanligt  för 
normalkonsoliderade odränerade försök  på den  naturliga (ostörda) 
Wimlipegleran.  

Effektiv medelspanning, a-', (kPa) 

Figur 4.13 Effektiva spänningsvägar i cr —  T,„„-planet  för  de  isotropt 

konsoliderade odränerade försöken  saint  linjen som  defmieras  av  
--  30° (c'  =  0  kPa). 

I  Figur 4.13  och  Figur 4.14  illustreras också effekten av storleken på 
konsolideringsspänningarna för  de  olika försöken. Samtliga försök utom C/U/ 

uppvisar i spänningsplanen, effektiva spänningsvägar som viker av mot vänster  
under  minskande effektivt medeltayck svarande mot portrycksölming  under  
skjuvningen. Det överkonsoliderade försöket CIU  2  är således inte tillräckligt 
överkonsoliderat för att uppvisa dilatant beteende. Det kraftigt 
överkonsoliderade provet i försöket C/U/ med överkonsolideringsgraden  OCR  
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=  Cry%  I Cra'  Icons  =  51.5  /  8 6.4,  uppvisar inte någon tydlig  tendens  till  vare sig  
kontralctant  eller  dilatant beteende. Visserligen uppträder  ingen  noterbar 
portrycksminskning  under  skjuvningen,  men  portrycket förblir istället  konstant  
för  en relativt  liten axialtöjning;  den  effektiva spänningsvägen följer ungefär  
den  totala spänningsvägen.  Det  krävs  relativt  stora  deformationer  för  det 
kraftigt  överkonsoliderade provet att uppnå brott  (q» )  och därefter mjuknar 
provet  relativt  litet. I spänningsplanet,  Figur 4.13  och  Figur 4.14,  viker 
spänningsvägen  av  åt höger (effektiva medelspänningen ökar) ända tills  det  att 
brott  sker  och därefter ändrar spänningsvägen riktning och deviatorspänningen 
minskar. (Jämför  responsen  i detta försök  med de  spärmingsinducerade 
överkonsoliderade odränerade försöken redovisade i underavsnitt  4.2.5).  

För försöken med  den  isotropa konsolideringsspänningarna  pi— 28  och  40  
kPa, dvs lägre än  a,  är responsen i spänningsplanet mycket likt  de  Ko- 
konsoliderade proven med ett maxvärde  r 	ovanför brottlinjen  op'  =  300  
(c'  =0  kPa) och som numeriskt är jämförbart med  r 	-värdena från  de  
Ko-konsoliderade försöken  (se  avsnitt  4.3).  I 	—ql pion,-  planet  
(normaliserade p' —q-  planet  i  Figur 4.15)  demonstreras tydligt hur  den  
maximala deviatorspänningen avtar med konsolideringsspänningen för  de  
normalkonsoliderade försöken. Även i detta normaliserade spänningsplan 
illustreras hur  den  effektiva spänningsvägen för  de  normalkonsoliderade 
försöken efter q,, , ligger  under  brottlinjen  M  =  1.20 (0'  =  300,  c' =  0  kPa), 
och för större deformationer ansluter kurvorna ungefär till varandra. 

Vid en  presentation  av de  effektiva spänningsvägarna i ett normaliserat  p' —q-
plan kan bland  annat lutningen  av Hvorslevs linje  (brottlinjen  som anger  
maxvärden  pä  deviatorspänningen för överkonsoliderade prov) utvärderas. För 
bestämning  av  punkten  pä  den  kritiska tillståndslinjen där  Hvorslevs linje  
ansluter till Roscoes  linje,  bör tydligen  (enligt  resultaten i  Figur 4.15  för 
Norrköpingsleran) ett försök utvärderas och användas  (som då far  definiera 
Roscoes  linje) for  vilket pions  (isotrop  spänning) precis överskrider ory'c  
(försöket CIU4  med  pions =  50  kPa). För  en  utförlig beskrivning  av Hvorslevs  
och Roscoes  linjer  (ytor) och Gränstillstå'ndsytan  (eng.  State  Boundary 
Surface),  hänvisas till exempelvis  Atkinson  och Bransby  (1978).  Notera att  
enligt den  kritiska tillståndsteorin normaliseras  q  och  p'  för överkonsoliderade 
prov  med  ayseende  på det så  kallade ekvivalenta trycket.  Normalisering med  
ayseende  på  pions  eller  ay',  (som har  gjorts nedan)  ger  sannolikt  en relativt  
liten avvikelse  vid  utvärdering  av  lutningen  h  för  Hvorslevs linje beroende på  
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relativt små  volymändringar  vid  avlastning (för Norrköpingsleran). Försöken 
konsoliderade för spänningar lägre än  a 	8, 8, 28  och  40  kPa)  har  i  
Figur 4.15  normaliserats  med  avseende  pä  a;,c  och försöken  som  är 
normalkonsoliderade  med  avseende  på den  isotropa konsolideringsspänningen 

Picon.s.  

Effektiv medelspanning, p (kPa) 

Figur 4.14 	Effektiva spänningsvägar i p' —q-planet  för  de  isotropt 
konsoliderade odränerade försöken  samt  linjen som definieras av  
M= 1.20  (korresponderar mot 	300). 

Hvorslevs linje, som anger  lutningen  på  brottlinjen  (h  = Aq / 	,  anger  
maxvärden) i  det  normaliserade  p' —q-planet,  är i  Figur 4.15  baserad  på de tre  
överkonsoliderade försöken och dras frän  punkten  CS  (som anger  kritiskt 
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tillstånd).  Linjen  är  dragen  för att erhålla ett maximalt värde  (h, = 0.62)  och 
ett minsta värde (hmin=  0.46).  Dessa brottlinjer för  de  isotropt  naturligt  
överkonsoliderade försöken  ligger  ovanför  linjen  för  de  isotropt 
överkonsoliderade (spänningsinducerade) odränerade försöken  (se  
underavsnitt  4.2.5),  vilket sannolikt  kan  tillskrivas  den  högre hållfastheten 
orsakad  av  lerans  struktur in  situ  (se  underavsnitt  3.1.3). 

Normaliserad  Effektiv  medelspönning, 	ign r'kons  

Figur 4.15  Normaliserade effektiva spänningsvägar i p'/ picons  —q /  
planet  för för  de  isotropt konsoliderade odränerade försöken. I 
diagrammet  har Hvorslevs  brottlinje ritats  in  (hmm, hmax) för  de  
isotropt konsoliderade odränerade försöken  samt  för  de  isotropt 
spänningsinducerade överkonsoliderade odränerade försöken 
(h =  1.09  och h =-  1.20; se  underavsnitt  4.2.5).  
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När förkonsolideringstrycket överskrids  vid konsolideringen  bryts  den  
naturliga  lerstrukturen (mikrostrukturen) gradvis  ner i  takt med  att spänningen 
ökar. För försöken konsoliderade i normalkonsoliderat tillstånd  (pie.= 50, 58, 
80  och  100  kPa) ansluter spänningsvägen sannolikt därför till  en  brottlinje utan  
intercept  (0'  =  30°, c'  =  0  kPa),  eftersom den  naturliga  lerstrukturens bidrag  
till skjuvhållfastheten reduceras. Istället utgör  nu  i  stort  sett endast  "friktionen"  
mellan lerpartildarna,  bidraget  till skjuvhillfastheten.  Tendensen  tycks 
dessutom vara att brottlau-van kröker  av  för högre spänningsområden, vilket är  
vanligt  för leror och naturligtvis också bidrar till  en reduktion av den  effektiva 
friktionsvinkeln.  

4.2.4  Anisotropt konsoliderade odränerade försök 

Inledning  

En serie  prov  har  konsoliderats anisotropt (a ,j, #  up'.)  i normalkonsoliderat  
område  för att utröna eventuella  effekter på det  aktiva odränerade uppträdandet 
när förkonsolideringstrycken  in  situ  (flytspänningarna) överskrids  vid 
konsolideringsfasen.  Jämförelse görs  med de Ko-konsoliderade aktiva 
odränerade försöken (underavsnitt  4.2.1)  och  de  isotropt konsoliderade 
odränerade försöken (underavsnitt  4.2.3).  

Försökens genomförande 

Något olika värden  på Kone  har  applicerats  vid konsolideringsfasen  och 
spärmingsintervallet  har  undersökts upp  till  den  effektiva axialspärmingen  or.  =  
105  kPa, Tabell  4.4.  Notera att ett  av  försöken  (CA  UI)  har  konsoliderats för 
spänningar betydligt lägre än förkonsolideringstrycken  in  situ  ((The  respektive 

0";,c),  medan övriga är normalkonsoliderade.  

Konsolideringsfasen för försöken CAUI , CAU2, CAU3 och CAU6 utfördes 
enligt  en  förutbestämd  effektiv  spänningsväg, där  axial-  och radialspänningarna 
ökade linjärt med tiden frän ett isotropt spänningstillstånd på  10  eller  15  kPa 
upp till  de  önskade slutspänningarna  (o-,;, a;);  jämför med 
konsolideringsförfarandet för  de  Ko-konsoliderade försöken som beskrivs i 
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underavsnitt  3.2.2.  Proven dränerades dubbelsidigt (utan filtrerpapper) och  
konsolideringstiden  varierade mellan  fem  och  sex  dygn. För försöken CAU4 
och CAU5 genomfördes  en Ko-konsolidering enligt den metodik som  beskrivs 
i underavsnitt  3.2.1 ("Ko-konsolidering  och svällning"; utan filtrerpapper),  
efter det  att proven först  hade  konsoliderats isotropt för  den  effektiva 
spänningen  10  1cPa. Töjningshastigheten  under Ko-konsolideringen var 0.06 
mm  /  h  i försöket CAU4 och  0.08 mm  /  h  i försöket CAU5 och  det  maximalt 
tillåtna porvattenövertrycket  var  81(Pa. För att uppnå  det  önskade slutvärdet  på 
den  effektiva axialspänningen krävdes nästan  7  dygn för försöket CAU5 och 
endast  3  dygn (!) för försöket CAU4.  De  i Tabell  4.4  redovisade spänningarna 
är  de vid konsolideringens slut  erhållna spänningarna, varav värdet  pä  Kon, för 
försöken CAU4 och CAU5  har  erhållits  som  ett  resultat av Ko-
konsolideringsproceduren  i triaxialapparaten. 

Tabell  4.4 Data  för  de  anisotropt konsoliderade odranerade försöken. 

Försök Djup  
under  

markytan  

Konsoliderings- 
spänning 

cs; / cr:2  

Ko. Deformationstyp 

[eashit ]  

(In)  (kPa)  
CA  Ui  5.0 26 / 40 0.65  Tunnform (inga skjuvplan)  
CA  U2  5.0 39 / 60 0.65  Tunnform (inga skjuvplan)  
CA  U3  5.0 52 / 80 0.65  Tunnform (inga skjuvplan)  
CAU4 7.0 56 / 87 0.64  Ett skjuvplan*  
CAU5  5.0 50 / 91 0.55  Tunnform (inga skjuvplan)  
CA  U6  3.0  79/ 105  0.75  Tunnform (inga skjuvplan) 

*  se  Figur  6.3 

Resultat  och diskussion  

I  Figur 4.16  redovisas deviatorspänningen q och portrycksändringen  Au  som 
funktion av axialtöjningen e,. I portrycksdiagrammet  har  också 
portryckslcurvor från några av  de  isotropt konsoliderade odränerade försöken  
(se  föregående underavsnitt) lagts  in,  för att göra  en  jämförelse. 

Samtliga  sex  försök  har en  initiellt relativt styv deviatorisk respons,  Figur 4.16,  
där styvheten ökar med ökande konsolideringsspänning. Deviatorspärmingen 
uppnår ett maxvärde q 	för  en  liten axialtöjning (e, =  0.32-1.71%),  där 
axialtöjningen som korresponderar mot  di 	tenderar att minska med ökande 
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konsolideringsspänning. Även i denna försöksserie minskar deviatorspänningen  
signifikant  efter q 	och går mot ett mer eller  mindre konstant  värde för stora 
töjningar. Portrycksutvecklingen följer såväl kvalitativt som kvantitativt 
resultaten frän  de  isotropt konsoliderade försöken. Provet som deformerades 
längs ett skjuvplan (CAU4) uppvisar ett relativt litet värde på 
deviatorspänningen för större töjningar, vilket möjligen kan kopplas till det 
lägre skjuvmotstånd som skjuvning längs ett skjuvplan ger  (se  underavsnitt  
2.3.3).  

Fem av  de  anisotropt konsoliderade proven uppvisade  en "homogen" 
deformation  med tunnbildning  men  utan synliga skjuvplan, medan ett prov 
utvecklade ett distinkt skjuvplan (endast med  en  svag antydan till tunnform). 

I spänningsplanet i  Figur 4.17 har de  effektiva spänningsvägarna för  de sex  
försöken utritats jämte brottlinjen  som  representeras  av 0'  =  300  (c'  =  0  Oa).  
För  de  fyra försöken konsoliderade för  de  högsta spänningarna näs  r 
relativt  snabbt varefter spänningsvägen  går  i  det  närmaste horisontellt  (eller  
sjunker  svagt)  för att slutligen kröka  av  och ungefär parallellt följa brottlinjen  
(p'  =  30° (c'  = 01cPa).  Den  horisontella  delen av den  effektiva spänningsvägen 
visar  bland  annat  på en  fortfarande hög portrycksölcning också  efter det  att  
q 	har  uppnåtts  (se diskussion  nedan). Försöken  som  utfördes  enligt 
metoden "Ko-konsolidering"  (CAU4 och CAU5)  har  sannolikt inte nätt upp till 
antagna effektivspänningar  under konsolideringsfasen  (pga ofullständig  
konsolidering),  vilket troligen förklarar att  den  effektiva spänningsvägen böjer  
av  direkt  efter det  att skjuvningsfasen påbörjats,  Figur 4.17.  
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Axialtöjning, ea  (%) 

Figur 4.16 

	 Isotropt konsoliderade prov  

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  

Axialtöjning, sa  (93)  

Deviatorspänning och portrycksändring som funktion av 
axialtöjning för  de  anisotropt konsoliderade odränerade försöken 

(CA  U]  - CA  U6).  För jämförelse av portrycksresponsen  har  några 
resultat från  de  isotropt konsoliderade odränerade försöken 

inkluderats i diagrammet. 
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Effektiva spänningsvägar i  a;„  — 	för  de  anisotropt 
konsoliderade odränerade försöken  samt  linjen som definieras av 

=  30°  (c' =  0  kila). 

Jämförelse med  de  Ko- konsoliderade och isotropt konsoliderade försöken 

I  Figur 4.18  och  Figur 4.19 har de  anisotropt konsoliderade försöken jämförts 
med  de  isotropt konsoliderade  respektive  Ko- konsoliderade försöken.  De  
isotropt och anisotropt konsoliderade försöken uppvisar  en  överrensstämmelse 
för brottvärdena  (r 	) i det normalkonsoliderade området, dvs indikerar  en  
friktionsvinkel lägre än  300.  Däremot ansluter  de  anisotropt konsoliderade 
försöken för större töjningar till  en  brottlinje som ligger ovanför brottlinjen som 
definieras av (p' =  300  (c' =  0  kPa). Av  Figur 4.19,  där  de  utvärderade 
brottlinjerna för  de  Ko- konsoliderade försöken lagts  in,  framgår att  den  
effektiva spänningsvägen (efter det att skjuvspänningens maxvärde  har  
uppnåtts) för  de  anisotropt konsoliderade försöken ansluter väl till  den  för  de  
Ko- konsoliderade försöken föreslagna medelbrottlinjen =  300,  c' =  3.1  
kPa, eller kanske till och med ligger ovanför densamma. 
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Figur 4.18 

Effektiv  medelspörming,  a-',  (kPa) 

Effektiva spänningsvägar i  a  — "C  -planet  för  de  anisotropt och 
isotropt konsoliderade odränerade försöken  samt  linjen som 
definieras av -=  30°  (c' =  0  kPa). 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Effektiv  medelspanning, a m  (kPa)  

Figur 4.19 Effektiva spänningsvägar i cr' — 	för  de  anisotropt 
konsoliderade och  de Ko-konsoliderade odränerade försöken  saint  
linjerna  som  definieras  av (p'  =  30° (c'  = 01cPa)  respektive  « =  30°  
och  c'= 3.1  kPa. 
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De  anisotropt normalkonsoliderade försöken uppvisar  en effektiv  spänningsväg  
som  för stora  deformationer relativt  väl överrensstämmer  med den  för  de Ko-
konsoliderade försöken.  De  isotropt normalkonsoliderade försöken  ger  upphov 
till  en  spänningsväg  som  ansluter till brottlinjen  0'  =  300  (c'  =  0  kPa). Samtliga  
tre kategorier av  försök  ger  dock (ungefär) samma lutning  pä  spänningsvägen  
(0'  =  300) efter det  att  den  maximala skjuvspänningen  har  uppnåtts, och detta 
oaysett deformationsmod (tunnform  eller distinkt  skjuvplan).  

Vad som tydligt skiljer  de  Ko-konsoliderade försöken från  de  isotropt 
normalkonsoliderade och anisotropt normalkonsoliderade försöken, är 
brottlinjen som beskriver q 	eller  r 	,  där lerans struktur tycks bidra till  
en  högre hållfasthet. 

Det bör dock beaktas att prov konsoliderade för spänningar innanför  den  
initiella naturliga flytytan är överkonsoliderade. För  de K0-konsoliderade 
proven är dock överkonsolideringsgraden relativt liten  (OCR  = avc/ cr;,,o =  
1.27  -  1.43).  Vidare uppvisar samtliga Ko-konsoliderade prov  en  relativt stor 
portrycksölming  (och effektiva spänningsvägar i spänningsplanet som visar på  
en  kontinuerligt minskande  effektiv  medelspänning), vilket tyder på ett 
kontralctant beteende  (se  underavsnitt  2.3.2),  dvs uppförandet av  en  
nonnalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad lera. 

Vad beror  skillnaden  pä  mellan  de  skilda effektiva spänningsvägarna  efter  
maxvärdet  r 	, för  de  anisotropt och isotropt normalkonsoliderade 
försöken?  Vid en  jämförelse mellan odränerad skjuvning  av  isotropt och 
anisotropt normalkonsoliderade och  svagt  överkonsoliderade prov, bör  effekten 
av flytning  beaktas när  den  effektiva spänningsvägen analyseras, Larsson  
(1994 a).  När  den  effektiva axialspänningen  når  sitt maxvärde  vid  odränerad 
skjuvning  av svagt  överkonsoliderade  eller  normalkonsoliderade prov, där  den  
effektiva axialspänningen maxvärde antas bestämmas  av det  vertikala 
förkonsolideringstrycket, inträffar  en  typ  av flytning som  innebär kraftigare 
portrycksutveckling och större skjuvdeformationer. För  det  isotropt 
konsoliderade försöket inträffar denna typ  av flytning  för lägre skjuvspärmingar 
i jämförelse  med det  anisotropt konsoliderade försöket, vilket medför att  det  
upp till brott blir betydligt större skjuvdeformationer i  det  isotropa  fallet.  En 
kontinuerlig flytning  erhålls  således  upp till brott  samtidigt som  
skjuvspänningen och skjuvdeformationen ökar.  Materialets struktur  bryts  
successivt  ner  av de  ökande deformationerna och  vid en  viss  deformation  
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börjar också  det  vertikala förkonsolideringstrycket (motsvarande  den  effektiva 
axialspänningen) att brytas ner. Detta  ger  ökande portryck och att 
spänningsvägen böjer  av  pä  ett sätt  som  snarare skall relateras till för stora 
skjuvdeformationer och förkonsolideringstryckets nedbrytning än till  
mobilisering av  effektiva hållfasthetsparametrar i provet, Larsson  (1994 a). Vid  
skjuvning  av  anisotropt konsoliderade prov blir ofta skjuvdeformationema upp 
till verkligt skjuvbrott  pä  grund av  fullt mobiliserade hållfasthetsparametrar  så 
små  att någon större nedbrytning  av materialets struktur  och 
förkonsolideringstryck inte hinner inträffa före brott, Larsson  (1994 a). 

4.2.5  Isotropt överkonsoliderade odränerade försök 

Inledning  

I detta underavsnitt redovisas  resultat  från aktiva odränerade försök utförda  på  
prov isotropt konsoliderade för spänningar över förkonsolideringstrycken  in  
situ  (över cr) och därefter avlastade isotropt till låga medeltryck. För denna 
spänningsinducerad överkonsolidering (till skillnad från  naturlig 
overkonsolidering, se  underavsnitt  4.2.3) har sedan  proven skjuvats  under  
odränerade förhållanden. Jämförelse görs  med  övriga aktiva odränerade försök 
redovisade i underavsnitten  4.2.1, 4.2.3  och  4.2.4.  

Försökens genomförande 

Samtliga  fem  försök  har  först konsoliderats isotropt (cy, =  a;)  i 
normalkonsoliderat  område  för spänningar långt över förkonsolideringstrycken  

in  situ  och därefter avlastats isotropt till varierande överkonsolideringsgrad  
(OCR)  och konsolideringsspänning. I Tabell  4.5  redovisas provtagningsdjup  in  
situ,  isotrop på-  och avlastningsspänning, överkonsolideringsgrad  samt  erhållen 
deformationsmod när försöket  har  nått sluttöjningen. 
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Tabell  4.5 Data  för  de  isotropt spänningsinducerade överkonsoliderade 

odränerade försöken. 

Försök Djup  Konsoliderings- överkonsoli- Deformationstyp 
under  spänning deringsgrad 

markytan P' OCR 
[eS

a
llit  

(n) (kPa)  
CO/U/  4.0  70 —*35 2  Tunnform + kors. skjuvplan  
COIU2 7.0 150 —*30 5  Ett skjuvplan  
COIU3 4.0 175 —> 35 5  Tunnform*  
COIU4 3.0 315 —,35 9  Kors. skjuvplan, sned  deform. 
COIU5 6.0  200 —> 20 10  Ett skjuvplan 

* se Figur 6.4 

Resultat  och diskussion 

Deviatorspänningen  q  och portrycksändringen  Au  redovisas  som funktion av  
axialtöjningen  ea  i  Figur 4.20.  För samtliga försök erhålls  en  maximal  
deviatorspänning för  en relativt stor  axialtöjning (jämför tidigare försök 
redovisade i underavsnitten  4.2.1, 4.2.3  och  4.2.4)  och därefter ett (nästan)  
konstant  slutvärde  på  deviatorspänningen för stora axialtöjningar. Portrycket 
ökar för  små  töjningar upp till ett maxvärde och minskar därefter (vilket 
indikerar dilatanseffelcter) och förblir  mer eller mindre konstant  för större 
axialtöjningar. Försöket  med OCR =9  (COIU4) uppvisar  en  närmast idealiskt 
portrycksutveclding i jämförelse  med  laboratoriepreparerade 
överkonsoliderade prov,  se  underavsnitt  2.3.2.  För såväl deviatorspänningen  
som  portrycket (för försöket  med OCR =9)  fäs ett maxvärde och ett ungefär  
konstant  slutvärde för  det  aktuella töjningsintervallet och provet deformeras  
med  två korsande skjuvplan. Försöket  med OCR  =  5  (COIU  2) ger  också ett 
maxvärde och ett ungefär  konstant  slutvärde för  både q  och  Au men med  
skillnaden att provet deformeras  längs  ett skjuvplan för större töjningar. 
Skillnaden i deformationsmekanism  kan ses  i portrycksutvecklingen där provet  
med  "mera  homogen" deformation  (korsande skjuvplan) uppvisar  en  jämn Au-
ea- kurva  efter Au.,  medan provet  med  ett skjuvplan  ger  ett  konstant  
portryck när skjuvplanet utvecklats tillräckligt  (efter a  =  6  %). När provet 
deformeras "mera  homogent"  tillåts portrycket att ändras jämnare över hela 
provkroppen. Detta  kan  förklaras  med  att för  fallet  med  ett skjuvplan  sker  
deformationerna och spänningsändringarna i huvudsak  längs  detta skjuvplan 
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och eftersom portrycket mäts i ändytan av provkroppen kan det uppmätta 
portrycket avvika frän portrycket längs  t ex  skjuvplanet,  se  också underavsnitt  
3.2.3.  

Axialtöjning, & (93) 

30 

10 	• överkonsolideringsgrad-
respektive 
konsolideringsspnnning: 

oeeeo 2/35 
5/30 - 

Geese 5/35 
..... 9/35 _ 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Axialtöjning, ea  (93)  

Figur 4.20 	Deviatorspänning och portrycksändring som funktion av 

axialtöjning för  de  isotropt spänningsinducerade överkonsoliderade 

odränerade försöken (COIU1 - COIU5). 
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överkonsolideringsgraden för försöket med  OCR  =  2  är inte tillräckligt hög för 
att dilatanseffekter skall  fa  portrycket att minska  under  någon  del  av 
skjuvningen och provet uppvisar i övrigt  en  relativt  homogen deformation  med 
svagt synliga korsande skjuvplan. 

Hur  ser  spänningsvägarna ut i spänningsplanet? I Figurerna  4.21, 4.22  och  4.23  
åskådliggörs  de  effektiva spänningsvägarna, där också ett  av de  isotropt 
normallconsoliderade odränerade försöken  (se  underavsnitt  4.2.3) har  lagts  in  i  
Figur 4.23.  För samtliga överkonsoliderade försök  går  spänningsvägen ungefär  
vertikalt  uppät i p'—q-planet, dvs deviatorspännningen ökar  under  ungefär  
konstant effektiv  medelspänning, och viker  sedan av  åt höger (effektiva 
medelspänningen ökar, dock endast för  tre av de fem  försöken) strax  efter det  
att brottlinjen  som  representeras  av M= 1.20 (0'  =  300, c'  =  0  Oa)  har  
passerats, och därefter  går  spänningsvägen mot ett sluttillstånd  som ligger  pä  
eller  strax intill brottlinjen  (M= 1.20).  Försöket  med OCR  =  2  uppnår brott  

(q,.)  precis  på  brottlinjen  (p'  =  30° (c'  =  0  kPa) och följer därefter densamma  
under  minskande  effektiv  medelspänning (precis  som  för  de  isotropt 
normalkonsoliderade odränerade försöken, underavsnitt  4.2.3). 

S
kj

u v
sp

ö
n
n

in
g

,  -
r,„

,„(
  (

kP
a)

  

50 

40 

30 

20 

10 

överkonsolideringsgrad 
respektive 
konsolideringsspo nning 

oeeeo 2/35 
5/30 

Efeeee 5/35 
•-•-•-•-• 9/35 
*-.0-*-4.-* 10/20 

10 • 32 40 50 60 70 80 90 100  

Effektiv  medelspönning, am (kPa)  

Figur 4.21 	Effektiva spänningsvägar i  a;„  -  r,,.,-planet  för  de  isotropt 
spänningsinducerade överkonsoliderade odränerade försöken  samt  
linjen som definieras av  0'  =  30°  (c' =  0  kPa). 
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Försöket CO/U/, där provet är konsoliderat för p'=  35  kPa, ansluter direkt 
efter q 	alternativt  r 	till brottlinjen cp' =  30°  (c'=  0  kPa) trots  OCR  =  
2.  Detta skall jämföras med försöken CIU2 och CIU3 (underavsnitt  4.2.3)  som 
är konsoliderade isotropt för p'=  28 respektive 40  kPa, dvs innanför  den  
naturliga flytytan  respektive  strax utanför  den  naturliga flytytan  (men  för  en  
spänning a'a  lägre än  a)  och därmed också för  en  något lägre 
överkonsolideringsgrad. Dessa två försök följer  en effektiv  spänningsväg som 
ligger ovanför brottlinjen  (A'  =  30°  (c' =  0  kPa),  en  trolig effekt av  den  
bibehållna lerstrukturen.  

111111 	i;  1..1.11t .x1[1. 	 I_ I • 	I I • 	I ß I I  

10 2 30 40 50 60 70 80 90 100  

Effektiv  medelspönning, p (kPa)  

Figur 4.22 	Effektiva spänningsvägar i  p'  —  q-planet  för  de  isotropt 
spänningsinducerade överkonsoliderade odränerade försöken  saint  
linjen som  definieras  av M= 1.20  (korresponderar mot  O'  =  30°).  
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Figur 4.23 	Normaliserade effektiva spänningsvägar i  p7  pk'Dm. —q /  
planet for  för  de  isotropt spänningsinducerade överkonsoliderade 
odränerade försöken. I diagrammet  har Hvorslevs  brottlinje dragits 

(hmin, hmax).  

Om en  brottlinje  (Hvorslevs linje; se  underavsnitt  4.2.3)  dras i  diagrammet  i  
Figur 4.23 som  ungefär tangerar  de  normaliserade  q,, -värdena, definierar  den  
brott för  de  spänningsinducerade överkonsoliderade proven. Brottlinjen  har  
dragits till  punkten  definierad  av  där brottlinjen  som  definieras  av M  =  1.20 ((V  
=  300)  och försöket  (OCR  =  1) med q  pä  samma brottlinje möts  (CS;  precis  
som  för  de  isotropa försöken i underavsnitt  4.2.3).  Värdet  på  brottlinjens 
lutning  h  blir maximalt  h 	=  1.20  (korresponderar mot  M  =  1.20 eller (A'  =  
30°)  och  som  minst hmin  =  1.09.  Lutningen  på  brottlinjen är  således  större i 
jämförelse  med de naturligt  överkonsoliderade proven, vilket indikerar  en  läge  
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skjuvhMlfasthet.  (Se  också  Figur 4.15  där  Hvorslevs  brottlinje för  de  isotropt 
spänningsinducerade överkonsoliderade försöken  har  lagts  in.)  

Jämförelse med övriga odränerade försök 

Oaysett vilken deformationstyp (tunnform, korsande skjuvplan, ett skjuvplan)  
som  utvecklas  efter det  att  q 	I  r max  har  uppnåtts  sä  tycks  den  effektiva 
spänningsvägen vara  på  väg mot  en  och samma  linje,  dvs  (p'  =  300  (c'  =  0  
kl2a). Detta stämmer väl  med de  isotropt normalkonsoliderade odränerade 
försöken, vilket indikerar  en  gemensam brottlinje för sluttillståndet oberoende  
av  överkonsolideringsgrad  (OCR).  Denna brottlinje  ((V  =  300  (c'  =  0  kl3a))  
kan for  Norrköpingsleran definieras  som den  kritiska tillståndslinjen  (se  aysnitt  
2.3), eftersom den enligt definition anger  ett tillstånd för jordprovet  dä  
spänningarna (u,cs;,a) inte längre ändras. Friktionsvinkeln =  300  beskriver 
således  väl  det  kritiska tillstånd  som kan  uppstå  dä  en  lera skjuvas till stora  
deformationer under  odränerade  (eller  dränerade) förhållanden. Larsson  (1981)  
konstaterar att för  de  flesta skandinaviska icke-organiska leror är 
friktionsvinkeln  som  motsvarar ett residualtillstånd lika  med 30°. 

Den  spänningsinducerade överkonsolideringen resulterar i  en  brottlinje (för 
• -värdena)  som ligger  ovanför brottlinjen för  de  normalkonsoliderade 
försöken,  Figur 4.21,  medan  effekten av lerstrukturens  nedbrytning  vid  
överskridande  av  förkonsolideringstrycken  in  situ  sannolikt  visas  genom  en  
större lutning  på Hvorslevs linje  (och därmed lägre skjuvhållfasthet) i 
jämförelse  med de  isotropt  naturligt  överkonsoliderade försöken  samt  genom  
en  lägre residualhållfasthet i jämförelse  med de Ko-konsoliderade odränerade 
försöken  (se  underavsnitt  4.2.1). Den  odränerade skjuvhållfastheten  q 12  
utvärderad för  de  överkonsoliderade försöken  (OCR  =  2, 5  och  10)  är  av  
ungefär samma storleksordning  som  för  de Ko-konsoliderade försöken, trots  
den  jämförelsevis högre överkonsolideringsgraden. För tillräckligt  låg  
konsolideringsspänning (innan påbörjad skjuvning) tycks alltså inte 
överkonsolideringsgraden (åtminstone för  en  överkonsolideringsgrad  mindre  
än,  säg  10) ha så stor  inverkan  på den  erhållna maximala deviatorspänningen, 
utan  det  är istället  Hvorslevs  brottlinje  som  avgör storleken  på q,,,,,. Bidraget  

till  den  odränerade skjuvhållfastheten  av den  "intakta"  lerstrukturen  (för  de 
naturligt  överkonsoliderade proven)  kan  vara väl  så stort som (eller  större än)  
bidraget av en  spänningsinducerad överkonsolidering. 



114 
	

LERORS MEKANISKA EGENSKAPER  

4.3  Odränerad skjuvhällfasthet  

4.3.1  Inledning 

En av de  vanligaste parametrarna  som  bestäms för karaktärisering  av  lera (i  
forsknings-  och konsultsammanhang), är  den  odränerade skjuvhållfastheten 
rfir  Valet  av  rfi, är  kanske det  viktigaste,  men  också  det  svåraste  momentet  i  
en  stabilitetsanalys, Sällfors  (1984). De  enklaste och vanligaste metoderna i  
Sverige  för att bestämma rfii  är fallkonförsöket (i  laboratoriet)  och 
vingförsöket (i fält), varvid resultaten från dessa försök korrigeras  med  
ayseende  på  flytgränsen wL.  Värdena frän fallkonförsöket,  som  för övrigt är  en 
svensk  uppfinning  (Statens  Järnvägars Geotelcniska Kommision  1914-1918, 
1922),  är kalibrerade mot  resultat  frän vingförsöket  sä  att  de  skall ge 
överrensstämmande  resultat  (Hansbo,  1957).  Detta är också  normalt  fallet,  men  
för djup större än  10-15 m ger  fallkonförsöket oftast för låga värden  på  rfi„ 
Andra och  mer  avancerade  laboratoriemetoder  för bestämning  av  TA  är  det  
direkta skjuvförsöket och triaxialförsöket.  Med  dessa försök  kan  
spänningstillståndet  in-situ  (K0)  återskapas  under konsolideringsfasen  (för  
direkt  skjuvförsök  kan normalt  endast spänningen i  en  riktning appliceras  
under konsolideringen). Efter konsolideringen  skjuvas provet  under  odränerade 
förhållanden till brott och r kan utvärderas. 

I triaxialförsöket verkar huvudspänningarna vinkelrätt mot  den  cylindriska 
provkroppens begränsningsytor och r utvärderas  som  skjuvspänningen  som  
verkar i  planet som  lutar  45°  mot  horisontalplanet (se  nedan). För  det  direkta 
skjuvförsöket  kommer  huvudspänningarna att rotera  under  skjuvningen och 
brottplanet, för vilket r utvärderas, påtvingas i provkroppens horisontella  
plan.  Empiriska samband,  som bygger på  tidigare erfarenhet  av  avancerad 
laboratorieprovning och  som anger  hur  r beror  av det  vertikala 
förkonsolideringstaycket  a„  flytgränsen  WI,  och överkonsolideringsgraden  
OCR, kan  användas för att fä  en  uppfattning  om den (normalt)  förväntade 
odränerade skjuvhållfastheten. I  Figur 4.24  illustreras olika belastningsfall och 
associerade deformationsmoder utefter  en  glidyta  samt de  olika 
laboratorieförsök  som  dessa närmast  skulle  motsvara.  Det  firms  också moderna 
fältmetoder för bedömning  av  r som  t ex  dilatometerförsöket och 
spetstrycksondering,  som  emellertid ännu är  under  viss fortsatt utveckling. 
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Figur 4.24 	Huvudtyper av belastningsfall och relevans av laboratorieförsök för 
olika belastningsfall (från Larsson  m  fl,  1984). 

Den  odränerade skjuvhållfastheten r används framförallt  som parameter vid  
olika stabilitets- och bärighetsberäkningar (släntstabilitet, bärighet  under t ex  
vägbank,  stabilitet av  schakt eventuellt kombinerat  med  jordtryck, etc)  då  
odränerade förhållanden  kan anses  råda.  Den  odränerade skjuvhållfastheten är i  
en jordprofil normalt ingen konstant  materialparameter, utan  beror som  ovan 
nämnt huvudsaldigen  pä  vertikala förkonsolideringstrycket  (som  nornialt ökar  
med  djupet), flytgänsen och belastningsriktningen. Dessutom  ger  olika 
experimentella försöksmetoder upphov till varierande deformationsmoder och 
skillnader i  både  spännings- och deformationsvägar, vilket naturligtvis 
resulterar i olika värden  på  rfir  Ur  vetenskapligt  perspektiv,  är  det naturligt  att 
eftersträva att för ett praktiskt  problem,  antingen experimentellt  på laboratoriet 
eller in  situ,  efterlikna  den  antagna spänningsväg  som jorden in  situ  kommer  att 
utsättas för  vid belastning,  och utifrån detta utvärdera  (bland  annat) rf„.  

Vid bestämning av r ur triaxialförsök, är det praxis såväl i  Sverige  som 

internationellt, att maximala skjuvspäimingen (enligt Trescas brotticriterium)  far  

definiera r (rfi,--=  q,, /2  vid aktivt försök, alternativt rfr= qPassiv/2 vid 

passivt försök),  Figur 4.25.  Beräkningsmodeller för praktiska  problem,  där 
aktiva och passiva odränerade skjuvhållfasthetsvärden brukas, är (åtminstone i 
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Sverige  och  Norge)  baserade  på just q,, /2 respektive  qPassw/2.  Enligt  Mohr- 

Coulombs  brotteori erhålls emellertid brott  längs  ett  plan som  lutar  4.5° +0'  /  2  
mot  horisontalplanet  i  det  aktiva  fallet  (då den  största huvudspänningen verkar  

vertikalt)  och  45°  —07 2  i  det  passiva  fallet  (då den  största huvudspänningen 
verkar horisontellt). Detta innebär att  (vid en  totalspänningsanalys) utvärderas 

r fr=  q /2  i ett  plan som  avviker från  det enligt  Mohr-Coulomb  antagna 

brottplanet, och  som  lutar  45°  mot  horisontalplanet.  För  den  i denna  studie  
undersökta Norrköpingsleran,  har  brottplanets riktning bestämts för fyra aktiva 
triaxialförsök där ett skjuvplan utvecklades  (se  aysnitt  6.4),  och medelvärdet 
för brottplanets riktning mot  horisontalplanet blev 52°,  vilket alltså motsvarar  

en vinkel  ungefär mitt i  intervallet 45°  och  45°  +4Y/ 2 (0'  =  30°  exempelvis,  
ger 45  +  30  /  2  =  60°).  

tfu  

tbrott 

a'l  

Figur 4.25 	Utvärdering av skjuvhällfasthet enligt totalspäinüngsanalys (rfi,)  
respektive  effelctivspänningsanalys (Tbro(t). 

Syftet med att bestämma  den  odränerade skjuvhållfastheten i denna studie är 
dels att ytterligare belysa och komplettera tidigare erhållna resultat på  den  
odränerade skjuvhållfastheten för Norrköpingsslänten  (se  aysnitt  3.1),  och dels 
att göra  en  jämförelse med tidigare erfarenheter av resultat från triaxialförsök. 
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4.3.2 Aktiv skjuvhållfasthet 

Den  för  jordprofilen  i  Norrköping av  SGI valda dimensionerande 

skjuvhållfastheten tcs2 är baserad  pä  försöksresultat, empiriska  korrektioner 

av  dessa  samt  pä  erfarenhet  av de  olika resultatens  relevans under  olika 

förhållanden (Möller och Ahnberg,  1992), Figur 4.26.  I Tabell  4.6  redovisas 

olika utvärderade värden  pä  skjuvhAllfasthet frän  de  aktiva odränerade 

triaxialförsöken i denna  studie (de Ko-konsoliderade försöken,  se  underavsnitt  

4.2.1), empirisk  baserad skjuvhållfasthet  samt  SGI:s dimensionerande 

skjuvhållfasthet 	. I Figurerna  4.27, 4.28  och  4.29  illustreras utvärderade 

skjuvhållfasthetsvärden frän  de  aktiva och passiva odränerade triaxialförsöken 

(i denna  studie)  i  diagramform  och  en  jämförelse görs  med  tidigare erhållna  

resultat.  

Tabell  4.6 	Olika definierade och utvärderade värden  pä  den  odränerade 
skjuvhållfastheten för  de Ko-konsoliderade aktiva försöken. 

Försök Djup  Konsolide- 
under 	rings-

markytan  spanning,  
(n)  

(kPa) 

rmaX max 

(kPa) 
bmtt 

(kPa) 

TSGI 
dim 

(kPa) 

empiri(aktiv) 
Ju 

(kPa) 
rMaX max 

c 

ClCoUC1 3.0 28 / 30 15.0 13.1 10.5 14.3 0.345 

ClCoLIC 2 4.0 31 / 35 17.0 13.3 10.5 15.3 0.366 

CK0UC3 5.0 31 / 40 16.5 13.5 12.0 16.9 0.320 

ClCoUC4 6.0 38 / 45 18.8 16.3 13.4 18.8 0.329 

ClCoUC5 7.0 45 / 50 19.4 16.5 14.8 21.1 0.303  

där  

;mix mar  = qmax  / 2 = 12-  ( 0" a  — )max  

- 	tc' 	skjuvspänning utvärderad i  Molirs  spänningsplan  med en  brott' 

brottlinje  som  tangerar spänningscirkeln och  har  ett  intercept  c' 
(c'  =  3.2  kPa) 
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- t-SGI  dimensionerande skjuvhällfasthet  enligt  SGI  
dim  ' 

(Möller och Ahnberg,  1992)  

- 	TemPiri(aktiv)  0.33a,,  (Larsson  m  fl,  1984)  

- cr, vertikala förkonsolideringstrycket frän korresponderande djup  (se  

aysnitt  3.1)  
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Figur 4.26 	Odränerad skjuvhällfasthet utvärderad frän laboratoriemetoder och 
vingsondering för jordprofilen i Norrköping (frän Möller och 

Ähnberg,  1992).  
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Odrönerad skjuvhdllfasthet (kPa) 

Figur 4.27 	Olika beräknade värden  pä  den  odränerade skjuvhållfastheten  som 
funktion av  djupet  under  markytan  (3-7 m)  för  de Ko-konsoliderade 

aktiva och passiva odränerade triaxialförsöken. 

Skjuvhållfasthetsvärdena utvärderade  enligt r 	, Tabell  4.6,  pekar  på  att 

skjuvhållfastheten ökar  med  djupet,  med  undantag  av  proverna från  4  och  5 m  

djup  under  markytan.  Resultaten  utvärderade  enligt definitionen  "11 ft  på  

skjuvhållfastheten  ger en konstant (eller  något  med  djupet ökande) 
skjuvhållfasthet  på  djupen  3-5 m.  Skjuvhållfastheten ökar därefter  markant  
mellan nivåerna  5  och  6 m  och förblir därefter  konstant  ner till  7 m  djup,  Figur 
4.27. Den  tydliga ökningen i skjuvhfillfasthet från  5  till  6 m  djup framgår också  
av  samtliga SGI:s försöksresultat i  Figur 4.26.  Dessutom  kan det  utläsas  av 
Figur 4.26  att mellan  6  och  7 m  djup är skjuvhållfastheten  mer eller mindre 
konstant (eller  till och  med med  djupet minskande). Vidare  kan  konstateras att  
på  nivåerna  3-5 m  varierar skjuvhållfastheten mellan SGI:s försöksresultat, 
vilket gör  det  svårt att bestämma  en  gemensam  trend.  För  definitionen  

remPiri(aktiv  på  skjuvhållfastheten erhålls något lägre värden än för  r 	På  .fu  
de  övre nivåerna  (3-4 m),  ungefär lika därefter  (5-6 m)  och något högre för  den  
nedersta nivån  (7 m). Den  numeriska skillnaden är dock inte  så stor,  varför  den  
empiriska  relationen kan anses relativt god.  I  Figur 4.28  stärks också detta 
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genom  de  inritade värdena från  de  aktiva triaxialförsöken.  I  figuren har de  

utvärderade värdena  på r 	dividerats  med det  vertikala 

förkonsolideringstrycket <  (se  Tabell  4.6)  och aysatts  mot  flytgränsen  WL.  

För  de fem  aktiva försöken erhålls medelvärdet  av r 	/  cry',  som 0.33  
vilket stämmer exakt  med den  empiriska relationen.Vidare bekräftas  tendensen  

att för wL>  75  % underskattas  den  odränerade skjuvhållfastheten och för wL<  
75  % överskattas densamma  om den  empiriska  relationen r f„ =0.33a,',  antas 

gälla. För  de  aktiva försöken tycks alltså  relationen  rfu  / < öka  med  

flytgränsen, och inte  som  i  Figur 4.28  anges  (enligt  Larsson  m  fl,  1984),  vara  

konstant.  Berre och Bjemim  (1973)  menar att  kvoten  r fu  / cy,',0  visserligen är  

konstant  i  en homogen  och normallconsoliderad  eller  lätt överkonsoliderad  

lerprofil, men  att  den  ökar  med  ökande plasticitetsindex.  Relationen  < / cr,',o, 
dvs överkonsolideringsgraden  OCR,  skall vara  konstant  för att analogin mellan 

kvoterna  r / a;„  och rfu  /  a,' 0  skall gälla. För  lerprofilen  i  Norrköping  är 

överkonsolideringsgraden ungefär lika  stor  från  3 m  till  7 m  djup  (OCR  
varierar mellan  1.28  och  1.46),  varför analogin  kan anses som relativt god.  I  
Figur 4.29 har  resultaten från  de  aktiva försöken  (på  Norrköpingsleran  samt  
från Larsson  m  fl,  1984)  sammanställts. Regressionsanalys  ger  ett samband 

mellan odränerad skjuvhållfasthet rfi„  vertikalt  förkonsolideringstryck  a,'  , och 

flytgräns  14,/, enligt  

(rfu  / cr;„) =0.273 +0.00076wL 	 (4.1)  

där ivi‘  anges i procent. Sambandet  (4.1)  stärker resonemanget att  den  
normaliserade aktiva odränerade skjuvhållfastheten ökar med ökande flytgräns. 
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Figur 4.28 	Odränerad skjuvhållfasthet som funktion av vertikalt 
förkonsolideringstryck och flytgräns. Resultaten från 
triaxialförsöken på Norrköpingsleran  har  kompletterats med resultat 
från andra skandinaviska icke-organiska leror (från Larsson  m  fl,  
1984).  

Resultaten frän  de  aktiva triaxialförsöken 	,  4,.0”)  visar relativt  god  

samstämmighet med  den  valda dimensionerande skjuvhällfastheten 	) när 

det gäller skjuvhållfasthetens  variation  i jordprofilen. Vid  en  jämförelse med 

tidigare erfarenheter,  Figur 4.28,  visar sig absolutvärdena  (r 	/ cr) 

också vara rimliga. Vid  en  jämförelse av r„..„ och fb'rott , ger 11;mtt  en  

troligen mer  korrekt  beskrivning av  den  odränerade skjuvhällfasthetens  
variation  med djupet. Detta borde också vara fallet eftersom utvärderade 

värden på < ll  är skjuvbrottspänningen i det  plan  för vilket brott antas ske, 

som antas luta  450  +07 2  med horisontalplanet (och längs vilket brott också 



x 
x xx__---- x__s____e._. .x 	 

X 	x 
- - - 	_ _X 

R
n. - - - - - ;<- 	 x 

,. 	T 	x 	x 

,,,,,,, __ 0.273 + 0.00076wL  

0.33  

Aktiv  odranerad skjuvhöllfasthet frön triaxialförsök 

xxxx2s  Resultat  hamtade frön Larsson  m  fl  (1984) 
samt  kompletterade med resultat frön försök på 
Norrköpingsleran 

0.4 

z 
I:- 

-  0.3 
a) 
_c 
(s) 
0 
4- 

«3 

Q)  0.1 
. _ 

E 

0.0 0  20 	40 	60  

Flytgröns, WL  (%)  

80 
	

100 
	

120  

122 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER 

oftast inträffar,  se  Saada  m  fl,  1994).  Således borde kanske ett värde 

utvärderad enligt  definition  fb;,,ft  användas (förutsatt att portrycket kan 

bestämmas) i  en  beräkningsmodell istället för  r 	som används idag (vid 

totalspänningsanalys). Resultaten från  de  direkta skjuvförsöken ger för övrigt  

en  med  r 	identisk  variation  från  3  till  7 m  djup. Alldeles uppenbart är att 
triaxialförsöket (och det direkta skjuvförsöket) ger  de  mest relevanta och 
pålitliga värdena vid bestämning av  den  odränerade (aktiva) skjuvhållfastheten.  

Figur 4.29 	Aktiv  odränerad skjuvhällfasthet som funktion av vertikalt 
förkonsolideringstryck och flytgräns  samt  empiriskt föreslagna 
samband. 
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4.3.3 Passiv skjuvhållfasthet  

För  de  passiva odränerade triaxialförsöken  (de Ko-konsoliderade försöken,  se  

underavsnitt  4.2.2)  pekar resultaten  på  att skjuvhållfastheten definierad  enligt  

eassiv  minskar frän  3 m  ner till  5 m  djup och därefter ökar  markant  (Tabell  4.7  
fu  

och  Figur 4.27). En  utvärdering  av  skjuvhållfasthet definierad  enligt  rbro(t  ger 

en kontinuerlig  ökning  av  skjuvhållfastheten  med  djupet medan 

skjuvhållfastheten  enligt  rea  ger en variation som kvalitativt kan  beskrivas  som  

ett mellanting  av de  aktiva och passiva resultaten  (r 	respektive  e:massiv ). 

Tabell  4.7 	Olika definierade och utvärderade värden på  den  odränerade 
skjuvhållfastheten för  de  Ko-konsoliderade passiva försöken. 

Försök Djup 	Konsolide- 
under 	rings- 

markytan 	spänning,  
(111)  

(kPa)  

passiv  
fu 

(kPa)  

rea  
(kPa)  

"'Iron 
(kPa) 

rSGI 
dim 

(kPa)  

passiv T , rea  

av/c  

ClCoUE1 3.0 28 / 30 15.5 11.9 5.6 10.5 0.356 0.274 

ClCoUE2 4.0 31 / 35 12.8 11.9 ---* 10.5 0.275 0.256 

ClCoUE3 5.0 31 / 40 11.7 11.0 8.8 12.0 0.227 0.214 

CK0LIE4 6.0 38 / 45 18.7 15.5 11.6 13.4 0.328 0.272 

C.K0UE5  7.0 45 / 50 16.9 15.5 11.9 14.8 0.264 0.242  

där 

= qpassiv / 2  
max 

= 
2 

_ aa )max 
 

Tea  =  3( 0r—  ea  )ea ,  halva deviatorspänningen korresponderande mot 

axialtöjningen  ea  vid aktivt  brott för prov från korresponderande djup 

Tbrott, skjuvspänning utvärderad i Mohrs spänningsplan  med en  

brottlinje  som  tangerar spänningscirkeln och saknar  intercept  c' 

(c'  =  0  kPa) 



124 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER 

rSGI  dimensionerande skjuvhållfasthet  enligt  SGI (Möller och  
dim  

Almberg,  1992) 

a,  vertikala förkonsolideringstrycket från korresponderande djup  

(se  aysnitt  3.1)  

- *  går ej  att utvärdera  pä  grund av negativt  värde  på den  effektiva 

axialspänningen  

4.3.4  Jämförelse mellan  aktiv  och  passiv  skjuvhållfasthet 

På  två  (3  och  6 m  djup)  av fem  nivåer erhålls  en passiv  odränerad 

skjuvhållfasthet (rirstv)  som  är lika  stor (eller  större) än  den  aktiva (e riv  = 

), vilket inte  borde  vara  fallet,  ty det  horisontella 

förkonsolideringstrycket cri.,c  (beräknad) är  på  samtliga nivåer betydligt  mindre  

än  det  vertikala förkonsolideringstrycket  a. På de tre  nivåer där efirstv  är  

mindre  än rafi,ktiv  , är  den  kvantitativa skillnaden  relativt stor  (i medeltal blir 

rpassiv zdfuktiv =  0.78,  för proven från dessa  tre  nivåer).  Om  rea  jämförs  med  

;flax,. blir dock ra, betydligt  mindre på  alla djup.  Om  istället  ,ktiratvt 	:roll,  

och ssv(brott) jämförs  kommer på  samtliga nivåer rVoststiv  att numeriskt 

vara betydligt  mindre.  Detta stöder också antagandet att skjuvspänningen  

(r 	längs  ett  antaget  skjuvplan  (enligt  Mohr-Coulombs  brotteori), 

bättre  beskriver variationen av  skjuvhållfastheten i  en jordprofil,  än  vad  efrassiv  

respektive e ttv  gör. Utvärdering  av  skjuvhållfastheten i  planet som  motsvaras  

av  brottvinkeln  45°  —0'/ 2 med horisontalplanet ger en variation med  djupet,  

som med tanke på variationen av a,  är mera sannolik i jämförelse  med  

utvärdering  enligt  efia,ssiv  (brottplan  med  vinkeln  45°).  
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I  Figur 4.28 har  också resultaten från  de  passiva försöken ritats  in,  dels i  form  

av eassiv  / CY,' , och dels som  Tea  /  a.  Även här kan konstateras att proven 
fi4 

från  3  och  6 m  djup ger oväntat höga passiva skjuvhållfasthetsvärden. För  de  

tre övriga försöken erhålls  en  skjuvhållfasthet som ligger något högre än 

tidigare i litteraturen rapporterade resultat, och medelvärdet för  de  tre försöken 

är tiri" / < =  0.26. De  normaliserade skjuvhällfasthetsvärdena er f,, /  a2,  

dvs  0.33  för  de  aktiva ftirsöken och  0.26  för  de  passiva, kan jämföras med  de  

av Larsson  (1980)  rapporterade värdena för skandinavisk lera (aktiva:  [0.33  -  

0.34],  passiva:  [0.21-0.26]).  

Storleken  pä  den  genom  empiri  beräknade horisontella  in  situ-spänningen ajo  
(se  aysnitt  3.1),  påverkar  den vid  triaxialförsök erhållna odränerade 
skjuvhållfastheten  (se  exempelvis Larsson,  1975 b).  Sannolikt  har  något för 
höga värden  pä  den  effektiva radialspämtingen  a;  använts  vid 
konsolideringsfasen av  proverna från  6  och  7 m.  Noteras bör dock att, Kon, 
och därmed också afic,  har  beräknats  ur  empiriska samband  (se  aysnitt  3.1). 
Enligt de regler som  tillämpas  vid  SGI appliceras  ingen  konsolideringsspänning  
som  är större än  80  %  av  förkonsolideringsspäimingen i motsvarande riktning  
(dä  förhållanden  som  motsvaras  av in  situ  skall undersökas). Detta för att 
undvika att riskera att ge provet förhöjda hållfasthetsegenskaper i förhållande 
till egenskaperna  in  situ.  För höga konsolideringsspänningar i axialrilctningen 
påverkar främst  den  aktiva skjuvhållfastheten medan för höga 
konsolideringsspänningar i radialrilctningen främst påverkar  den  passiva 
skjuvhållfastheten (för  vertikalt  tagna prov).  Om  emellertid 
förkonsolideringstrycken överskrids  vid konsolideringsfasen  innebär detta att  
strukturen  börjar brytas ner och därmed reduceras sannolikt  strukturens bidrag  
till  den  erhållna skjuvhållfastheten.  Det  är i sådana  fall  möjligt att effekterna  av  
för höga konsolideringsspänningar  kan  "kompenseras"  av strukturens  
nedbrytning vilket  ger en  storlek  på  skjuvhållfastheten  som  blir lika  med den  
för ett prov konsoliderat för lägre spänningar. 

SGI:s  kriterier  för största tillåtna konsolideringsspänning (när lerans  in  situ  
förhållanden skall efterliknas) uppfylls för samtliga utförda  "Ko-konsoliderade" 
försök  vad  gäller  den  effektiva axialspänningen aa  medan  den  applicerade 
effektiva radialspärmingen  a;  är något för hög  (2-4  kPa) för proven från 
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djupen  3, 4  och  5 m  och lika med det horisontella förkonsolideringstrycket criic  
för proven från djupen  6  och  7 m. De  jämförelsevis relativt höga värdena på  
den  passiva odränerade skjuvhållfastheten kan möjligen förklaras av  de  relativt 
höga applicerade effektiva horisontalspänningarna. 

Sammanfattningsvis  kan  konstateras att  de  utvärderade värdena  på den  

odränerade skjuvhållfastheten (rafiksfiv, r fP2"iv) är ungefär i  den  förväntade 

storleksordningen. När  det  gäller  variationen av den  odränerade 
skjuvhållfastheten  med  djupet,  ger en  utvärdering  av  skjuvspänningen i ett 
brottplan  enligt  Mohr-Coulombs  brotteori, i jämförelse  med  skjuvspärmingen 
utvärderad  längs  ett brottplan  som  lutar  45°  mot  horisontalplanet, en  mera 
sannolik fördelning. Detta resonemang,  som  gäller  både  för aktiva och passiva 
försök,  bygger  pä  att  den  odränerade skjuvhållfastheten ökar  med  ökande 
förkonsolideringstryck (vilket också är  det  normala för svenska leror). 

Saada  m  fl  (1994)  påpekar att vattemnättade leror även i odränerat tillstånd 
skall betraktas som ett friktionsmaterial, i  den  meningen att effelctivspäimingar 
används vid beskrivning av det mekaniska beteendet. 

Motsvarande funderingar  vad  gäller  diskussionen om  hur  den  odränerade 
skjuvhållfastheten skall tolkas  ur  triaxialförsök  drevs  främst  av Charles C.  
Ladd  under  1970-talet  men  tycks  med tiden ha  runnit ut i sanden, Larsson  
(1994 a).  
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4.4  Dränerat uppträdande  

4.4.1  Inledning 

För att undersöka Norrköpinglerans dränerade egenskaper  har (bland  annat) 
konventionella triaxialförsök genomförts.  Relativt fa  dränerade försök  har  
utförts, vilket  dels beror  pä  att  det  odränerade beteendet  har  fokuserats i denna  
studie (vad  ayser konventionella försök) och  dels beroende på  att dränerade 
försök  tar  läng  tid  att utföra, speciellt  om  stora  deformationer  skall uppnås. För 
att  fa en  bredare  bild av  lerans dränerade beteende  har  proven  fått konsolidera 
för spänningar i såväl överkonsoliderat  (naturlig  överkonsolidering)  som  
normallconsoliderat tillstånd.  

4.4.2  Försökens genomförande 

Fem  konventionella aktiva dränerade triaxialförsök  har  genomförts och  under  
något olika förhållanden. Samtliga försök är töjningsstyrda i axialrildningen  
(konstant  töjningshastighet) och spänningsstyrda i radialrilctningen  (konstant  
celltryck). I Tabell  4.8  är försöken presenterade  med  beskrivning  av  
försöksvillkor, förkonsolideringstryck  in  situ  samt  erhållen deformationstyp när 
skjuvningsfasen avbröts. Proven i försöken  GID]  och CID2 konsoliderades 
först isotropt för effektivspänningen 301cPa och avlastades därefter till  10 
respektive  151cPa, medan övriga försök belastades  direkt  till angivna 
spänningar. Filtrerpapper  på  provets mantelyta användes inte. 

Tabell  4.8 	Data  för  de  konventionella dränerade försöken. 

Försök Djup 
under  
mark-  
ytan 
(m)  

Konsoliderings- Förkonsolide- Töjnings- 
spänning, 	ringstryck 	hastighet 

isotrop eller 	
Cri/C3 	

(% / tim)  
anisotrop 	w 

(kPa) 	(IcPa) 

Dränering  Deformations-
typ  
slut  

[ea 	]  

CID1  4.0 (30-4) 10 34  /  46 0.06  Dubbelsidig  Homogen  
CID2  4.0 (30—>) 15 34 /46 0.06  Dubbelsidig  Homogen  
CADI  5.0 31/40 33  /  51 0.06  Enkelsidig  Homogen  
CID3  5.0 40 33  /  51 0.08  Enkelsidig  Homogen  
CID4  ---s 147 0.1  Enkelsidig  Homogen  

* uppgift om djup sa/mar 
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För  de  försök där portrycket  har  mätts i  den  ena änden  av  provet och dränering  
har  skett  mot  ett  konstant  mottryck i  den  andra änden  av  provet (enkelsidig 
dränering), används ett korrigerat värde  pä  portrycket  vid  beräkning  av  
effektivspänningar. Medelportrycket  umedel  beräknas  enligt 

2  -Flu  Umedel  —  —  3  U 3  b (4.2)  

där  u  är  det  uppmätta portrycket (i ena änden  av  provet) och ub  är  det  
konstanta mottrycket (i andra änden  av  provet). Detta sätt att beräkna 
portrycket  bygger  pä  en antagen  parabelformad portrycksfördelning  (se  
exempelvis  Head, 1986),  och  som bland  annat i  Sverige  används  vid  
utvärdering  av  ödometerförsök  med  CRS-metoden. Vid  dränerad skjuvning 
(kombinerad töjnings- och spärmingsstyrd) eftersträvas  en optimal kombination 
av  töjningshastighet och dräneringsmöjligheter,  for  att försöken skall kunna 
utföras  under  nära nog dränerade förhållanden  (relativt små  porvattenöver-
eller porvattenundertryck). Krypeffekter påverkar  jordens respons dels  genom 
att portryck genereras  vid  för höga töjningshastigheter och  dels  genom att 
större volymetrisk  kompression  och större skjuvdeformationer utbildas  vid  
långsammare töjningshastigheter. Krypeffekter påverkar  vid  alla 
töjningshastigheter och  det  är svårt att generalisera dess inverkan  på  beteendet.  

Som en  jämförelse  med de  i Tabell  4.8  redovisade försöksförhållandena,  kan  
nämnas att Larsson  (1981)  använde  (axial-)  töjningshastigheten  0.04  % / tim 
och enkelsidig dränering kombinerat  med  filtrerpapper  på  provets mantelyta.  
Det  framgår inte  om  eventuella porvattenövertryck uppstod  eller  skattades. 
SGF rekommenderar att töjningshastigheten  0.06  % / tim används kombinerat  
med  filtrerpapper och enkelsidig dränering  (Wiesel  m  fl och SGF:s 
laboratoriekommitté,  1985). 

4.4.3 Resultat  och diskussion  

De fem  aktiva dränerade försöken, Tabell  4.8,  presenteras i  Figur 4.30  (varav 
fyra  av  försöken i  Figur 4.31)  där deviatorspänningen  q  och volymetriska 

töjningen  ep  aysatts  som funktion av  axialtöjningen  Ea .  De  två försök  som  

konsoliderades för  en effektiv  axialspänning lägre än  det  vertikala 
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förkonsolideringstrycket cry'c  in  situ  men  över  det  horisontella 

förkonsolideringstrycket aji,  in  situ  (CAD]  och CID3), uppvisar  en  likartad 

deviatorisk  respons (q -e-  samband). För  små  axialtöjningar  ea  är  responsen 

relativt  styv, dvs  q  -Ca-kurvan  är  relativt  brant i början  av  skjuvningen,  men  

redan för  små  axialtöjningar  (ea  =  0.5  %) börjar kurvan att kröka  av  och  sä  

småningom, för  Ca -  6-7  %, planar  den  ut mot  en  nivå där deviatorspänningen 
antar ett (nästan)  konstant  värde.  Eller  denna platånivå för  q,  "hårdnar"  (enligt  

plasticitetsteorin;  se kapitel 5) materialet på  nytt, dvs deviatorspänningen ökar  
kontinuerligt under den  resterande  delen av  skjuvningen.  Den  effektiva 

axialspänningen  a:,  uppvisar  kvalitativt  samma  respons som  
deviatorspänningen  q, Figur 4.32,  vilket också  borde  vara  fallet  vid  dränerad 

skjuvning,  ty q  = aa' -  a;..  Notera  a:,  -  ea-  kurvans kvalitativa likhet  med den  

typiska ödometerlcurvan  (se  underavsnitt  4.5.3).  Portrycksutvecklingen skiljer 
mellan försöken CAD1 och CID3,  Figur 4.32.  För försöket  CAD]  minskar 
portrycket något i  den  ände  av  provet där detta mäts (i förhållande till 

mottrycket i  den  andra änden  av  provet) dvs  Au  =  u  -ub  är  negativt,  och  efter  

Ca  =  1  % börjar  Au  att öka.  Efter  ea=  13  % är  Au konstant  (2-31cPa) för 

resterande  delen av  skjuvningen. För försöket CID3 ökar  Au relativt  mycket 

för  en  liten töjning och fortsätter därefter att öka till ungefär  ea  -  8  %  (Au  =  
12  kPa) varefter  Au  minskar något  under den  resterande  delen av  skjuvningen  

(Au  =  9  kPa för  ea  20  %).  Eftersom den  totala radialspärmingen  a,.  hålls  

konstant under  försöket  kommer den  effektiva radialspänningen  a;  (=  a,.  -  u)  

att variera  med  portrycket (beräknat  som  Umedel)  och alltså inte att vara  

konstant  (i försöken  CAD],  CID3 och CID4). Volymändringen (epo  = 4V/Vo ; 

notera att Vo  kan  variera mellan  de  olika försöken  beroende på  volymändringen  

under konsolideringsfasen) under  skjuvningen  består av en kontinuerlig  

volymminskning (kontraktans),  Figur 4.30.  Volymändringslcurvan (epb  -  e  

kurvan) kröker  kontinuerligt av  och volymminskningen avtar  med  större  

deformationer men  även för stora töjningar  (ea-  20-25  %) fortgår 

kontralctansen. 
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Deviatorspänning och volymetrisk töjning som funktion av 

axialtöjning för de konventionella dränerade försöken. 

I försöket CID4 är provet konsoliderat isotropt för ett tryck långt över 

förkonsolideringstzycket e1;c in situ. Vid skjuvning i nonnalkonsoliderat 

tillstånd erhålls ett delvis annat beteende i jämförelse med försöken 

konsoliderade för spänningar under e1;c. Porvattenövertzycket L1u ökar kraftigt 

för en liten töjning ( e
0 

= 0.1 %, se Figur 4.32), och fortsätter att öka ytterligare 
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något och  når  ett maxvärde  vid  ea  -  5-6  %.  Vid  ytterligare  deformation  
minskar  sedan Au.  Portrycksutvecklingen följer  kvalitativt  samma mönster  som  
i försöket CID3. Deviatorspännings-axialtöjningslcurvan för försöket CID4,  
Figur 4.30, kan  sägas  bestå av tre  delar.  Den  första  delen  utgörs  av en  initiellt 
(ungefär)  rät  linje som  representerar  en relativt  styv  respons.  I  den  följande  
delen  kröker kurvan  av kraftigt  och övergår redan för  en relativt  liten töjning 
till  en  (ungefär)  rät  linje  inom  intervallet  ea  =1.5  till  6  %. För ytterligare 
töjning avtar deviatorspäimingsölcningen och  q  —Ca  -kurvan kröker  svagt  ay.  
Volymändringen följer samma förlopp  som  för proven i försöken  CAD]  och 
CID3,  Figur 4.30. 

Konsolideringsspanning:  
isotrop eller  anisotrop 

(kPa) 

&Gee° 10 	CID1) 
a-e-e-ae  15 	CID2) 
0000031/40 	CAD1) 
***** 40 	CID3) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Axialtöjning, E0  (%)  

Figur 4.31 	Deviatorspänning som funktion av axialtöjning för fyra av  de  fem 
konventionella dränerade försöken. 

Med  erfarenhet från  de  ovan kommenterade försöken  med  enkelsidig dränering 
och portrycksmätning, utfördes försöken  CID]  och CID2  som  dubbelsidigt 
dränerade,  under  antagandet att portrycksändringen i provkroppen  var  liten i 
förhållande till  det  konstanta mottrycket i båda ändytorna. I försöket  CID]  
uppnår deviatorspänningen ett maxvärde  q  för  ea=  3.8  % varefter  q  
minskar något medan i försöket CID2  går  deviatorspänningen mot ett slutvärde 
utan föregående maxvärde,  Figur 4.31. Eftersom  försöken  GID]  och CID2 är 
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konsoliderade för relativt låga spänningar kommer inte u„'c. att överskridas  
under  skjuvningsfasen utan deviatorspänningsutvecklingen (och q,, ) bestäms 
huvudsakligen av jordmaterialets "elastiska" egenskaper  samt  av dess 
brottvillkor,  se  vidare diskussionen nedan. För försöken CIDI och CID2 finns 
ingen direkt tendens till "hårdnande" (dvs att q skall öka) inom det aktuella 
töjningsintervallet.  

1% 	
till  

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Axialtöjning, Ea  (58)  

Figur 4.32 	Portycksändring och  effektiv  axialspämüng som funktion av 
wdaltöjning för tre av  de  fem konventionella dränerade försöken. 

Resultaten  frän  de  genomförda aktiva dränerade försöken  kan  jämföras  med 
resultat  i  litteraturen.  Larsson  (1981)  genomförde dränerade försök  på  prov  av  
Bäckebolslera konsoliderade för spänningar lägre än förkonsolideringstrycken i 
horisontell  respektive vertikal  riktning.  Resultaten  är i överrensstämmelse  med 
de  redovisade försöken där proven  har  konsoliderats för spänningar lägre än  
a.  För Larssons försök  drevs deformationen  endast till  ea  -- 15  %, och för 
fortsatt långt  driven deformation  skissades ett annalkande kritiskt tillstånd där  
(3-,;  och volymändringen antogs bli konstanta. För försöket CADI  har  för  La  

25  % dock ännu inte något kritiskt tillstånd inträtt, dvs provet kontrakterar 
alltjämt.  Wong  och  Mitchell (1975)  undersökte  en  cementerad (strukturerad) 
lera  (Champlain  Sea  clay)  och konstaterade att exceptionellt stora volymetriska 
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töjningar (upp till  50  %) krävs för att uppnå ett nonnalkonsoliderat  eller  
ostrulcturerat tillstånd.  Crawford  (1959)  skjuvade norma1konsoliderad ostörd 
lera (Leda  clay)  under  dränerade förhållanden till  ea  =  20  %, och erhöll 
samband mellan  q  och  ea  samt  mellan  AV  / Vo  och  ea  liknande  dem som  
erhölls i försöket CID4,  men med  skillnaden att  q  —  ea-  kurvan  efter den  
kraftiga krökningen  var  (ungefär) linjär  under den  resterande  delen av  
skjuvningen. 

För samtliga  fem  försök  pågår en  volymminskning  under  hela 
skjuvningsförloppet och trots att inte något nämnvärt porvattenövertryck 
uppstår i försöket  CAD],  är inte volymsförändringen ayslutad för  den relativt  
stora axialtöjningen  (ea  =  25  %).  Vid en  jämförelse mellan  de  båda försöken  
(CAD]  och CID3) konsoliderade för  en effektiv  axialspänning  under  a,',c  men  
över aj,  Figur 4.30, kan  konstateras att  den  totala volymändringen är större i 
försöket  CAD], men  att från ungefär  ea  =  10  % är volymändringen lika  stor.  
Alla försök  ger kvalitativt  (ungefär) samma förlopp för volymändringen oaysett 
nivån  pä  konsolideringsspänningarna. Försöken konsoliderade för låga 
spänningar (CIDI och CID2) uppvisar  en mindre  volymändring än övriga 
försök till följd  av  att spänningsvägen här  går  i  det  "elastiska"  området.  
Volymändringen (epo) är  av  samma storleksordning  som  för  den av  Larsson  
(1981)  undersökta Bäckebolsleran.  

Om  förkonsolideringstrycket % utvärderas  ur  crj, — epo- kurvan,  såsom  

Larsson  (1981)  föreslår är möjligt,  på  samma sätt  som  ett ödometerförsök  med  

CRS-metoden  (Sällfors,  1975),  erhålls  $5;,c  45  Oa  för försök  CAD]  och 
521cPa för försök CID3. Detta skall jämföras  med, enligt  Möller och 

Ahnberg  (1992), o 	51  kPa för djupet  5.0 m  (  se  avsnitt  3.1). Om  

portrycksutvecklingen  får  utgöra  en indikation på  när  a  överskrids (dvs när  

en  ökning  av Au sker), ras  för försök  CAD  I  o  =  53  Oa  (för  ea  =  1.2  %). 

För försök CID3  kan  i  ea  e diagrammet en  liten knyck i kurvan noteras 

för  Ca  =  1  %  (om  kurvan i  Figur 4.30  förstoras!).  Om  detta  rar  definiera ett 

överskridande  av  förkonsolideringstrycket erhålls cr;,, = 571cPa (för  Ca  =  1  %). 

Dessa olika sätt att definiera ett överskridande  av det  vertikala 

förkonsolideringstrycket,  ger  olika numeriska värden  pä  a  och visar  på  

svårigheten att  entydigt  definiera ett förkonsolideringstryck  (eller en  
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flytspärming). För varje metod att bestämma < kommer också  den  enskilde 

geoteknikerns subjektiva tolkning  in,  som gör att  $7,'„  kan variera med flera 
kPa.  Om  emellertid ett medelvärde av  de  ovan fyra utvärderade värdena för 

försöken CID3 och  CAD]  bildas, fäs cr;„ =  52  kPa, vilket är (ungefär) lika med 
SGI:s rapporterade värde.  

Den  högre portrycksutvecklingen i försöket CID3 i jämförelse  med den  i 
försöket  CAD] beror  sannolikt  på  att  a,  och därmed också  den  initiella 
flytytan, överskrids  vid konsolideringen  varför ett initiellt högre portsyck 
genereras  vid  skjuvning. Orsaken till  det  ännu högre porvattenövertrycket i 
försöket CID4 är  de  höga rådande effelctivspänningama  (p'  =  147  kPa  efter 
konsolideringen) vid  begynnande skjuvning, vilket är  analogt med  
portrycksresponsen  vid  odränerade försök för normalkonsoliderade prov  (se  
underavsnitten  4.2.3  och  4.2.4). En  högre töjningshastighet  ger normalt en  
större pornycksutveckling och högre värden  pä  <,  beroende på  ofullständig 
dränering  pä  grund av  lerans låga  permeabilitet. Bidraget av den  något högre 
töjningshastigheten  (se  Tabell  4.8),  till  de  något högre värdena  pä  
porvattenövertrycket och < i försöket CID3, i jämförelse  med  värdena från 
försöket  CAD  I , är svårt att avgöra. Sannolikt  har  dock överslcridandet  av 
en  större inverkan  på  resultaten än  vad den  något högre töjningshastigheten  
har. Det  skall också påpekas att  det  i föreliggande  studie har  genomförts  
relativt fa  dränerade försök i ett  relativt stort  spänningsintervall, vilket skall tas  
under  beaktande  vid  eventuella slutsatser  (av både  författaren och läsaren!).  

Vad  händer i spänningsplanet? I spänningsplanen i  Figur 4.33  och  Figur 4.34  
redovisas  de  effektiva spänningsvägarna för  de fem  genomförda dränerade 
försöken. För  det  fall  att försöket är fullständigt dränerat, dvs inga 
portrycksförändringar uppstår, skall spänningsvägen luta  1:1  i  a,,,  —  r 	-  
planet  och  3:1  i p'—q -  planet vid  ett konventionellt triaxialförsök.  Eftersom  
porvattentrycket för  tre av de  dränerade försöken  (CAD],  CID3, CID4) 
bestämts  enligt  uniedd  = iu  +13-4,  avviker spänningsvägen bitvis från  den  
förväntade lutningen. I försöket  CAD] når den  effektiva spänningsvägen upp 
till brottlinjen  0'  =  30°  (här  en  referenslinje) för  en  axialtöjning  ea  —  23  %. 
Försöket CID3  har  ayslutats  vid  ea  —  20  %  dä  spänningsvägens slutpunkt  
ligger en  bra  bit under den  inritade brottlinjen. För försöket  CAD]  finns  ingen 
tendens  till  vare sig  brott  eller  utplaning  av q  —ea-  kurvan och inte  heller  till att 
volymändringen skall upphöra  vid  ea  = 25  %, och  således har  inget kritiskt 
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tillstånd inträtt (jämför  Figur 2.3  i underavsnitt  2.3.2).  Detta uppförande beror 
troligen på  den  kontinuerliga konsolidering som sker i takt med att 
spänningarna ökar. Krypeffekter kan sannolikt inte medföra förhöjd hållfasthet 
i  form  av  en  högre friktionsvinkel  under  pågående försök.  

Figur 4.33 	Effektiva spänningsvägar i p' —q-planet  för  de  konventionella 

dränerade försöken  samt  linjen som defmieras av  M= 1.20  
(korresponderar mot  0'  =  30°).  

I  de  två försök för vilka proven är konsoliderade för lägre spänningar  GID]  

och CID2  (p'= 10 respektive 15  kPa),  når  spänningsvägen upp till brottlinjen 
=  30°,  och  går  väldigt nära densamma  dä  respektive  försök avbryts. Kritiskt 

tillstånd  har  emellertid inte uppstått, trots att spänningarna i  det  närmaste är 
konstanta,  eftersom  volymändringen fortfarande  pågår.  I försöket  GID],  där 
provet  har  överkonsolideringsgraden  OCR  =  4.6,  uppvisar  materialet  ett 
deviatoriskt mjuknande  samt en  väsentlig  reduktion av  volymändringen ungefär 
korresponderande mot  q,, , Figur 4.30. Tendensen  i försöken  GID]  och CID2 
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är att leran strävar mot ett sluttillstånd (kritiskt tillstånd) som sannolikt kan 
definieras av brottlinjen tp' =  300  (c' =  0  kPa).  

Figur 4.34 	Effektiva spänningsvägar i  a;„  -  r,, -planet  för  de  konventionella 
dränerade försöken  samt  linjen som definieras av --=  300 .  

Samtliga fem försök resulterar i  en homogen deformation  utan några skjuvplan 
och med  en cylinderformad  provkropp. Försöket som går till brott (q„) 
bibehåller det homogena deformationsmönstret även efter brott.  

Om  radialspänningen  hade  korrigerats (istället för axialspärmingen)  med  
ayseende  pä  membranets styvhet  såsom La  Rochelle  m  fl  (1988)  föreslår  (se  
aysnitt  4.7), hade  detta resulterat i  en  något högre deviatorspänning  (säg  3  kPa 
för  ea  =  15  %) och  en  korresponderande  effektiv  medelspänning  som var  
något högre.  De  presenterade kurvorna  hade  dock inte påverkats  kvalitativt.  
Resultaten  vid  större töjningar skall emellertid alltid beaktas  med  viss 
försiktighet  (se  underavsnitt  3.2.3  och aysnitt  4.7).  
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4.5  Isotrop kompression  

4.5.1  Inledning 

Vid  experimentell  bestämning  av  kompressionsegenskaperna  hos jord  utnyttjas 
nästan uteslutande ödometerförsök  (av  konventionell  stegvis typ  eller av  CRS-
typ).  Vid  ödometerförsök påförs  belastningen vertikalt  och  deformationer kan  
endast  ske  i  vertikal  riktning  (eh =  0) eftersom  provets sidoutvidgning är 
förhindrad  av en stel ring.  För  den vertikalt  applicerade  lasten  (spänningen) 
erhålls  en  resulterande horisontell spänning  som normalt  inte mäts, utan  vid 
behov  måste beräknas utifrån ett  antaget  värde  pä  Ko  (eller Ko).  
ödometerförsöket simulerar  således  tämligen väl  den  endimensionella  
konsolidering som  uppträder i fält  då en  jordmassa belastas över  en  större yta 
genom  t ex  uppfyllning.  Under fundament med  begränsad utbredning,  eller 
under en mer  komplicerad grundläggning  med kombinationer av t ex  pelar- och 
väggsulor blir spänningstillståndet  mer  komplicerat och därmed  kompressionen  
endast  punktvis vertikal.  För bestämning  av jords  allmänna  kompressions-  och 
deformationsegenskaper krävs triaxialförsök.  Vid kompression av  ett jordprov 
i triaxialapparaten  kan  spänningen antingen appliceras  eller  mätas i såväl  
vertikal som  horisontell riktning. Deformationerna  av  jordprovet i axiell och 
radiell riktning beräknas  (normalt) med  kännedom  om  provets höjd- och 
volymändring. I triaxialapparaten  kan  provet utsättas för  en  godtycklig 
spänningsväg i huvudspänningsrymden (dock  med  förbehållet att två 
huvudspänningar måste vara lika), exempelvis anisotrop  belastning (som t ex 

al 1:72 =-- a 3)- 

För att bedönuna kompressionsegenskaperna för Norrköpingsleran,  har  ett 
antal dränerade isotropa kompressions- och svällningsförsök genomförts. 
Syftet med försöken var att: 

• undersöka det kvalitativa uppträdandet  under  isotrop pålastning och 
avlastning 

• jämföra det isotropa uppträdandet med det vid ödometerförsök 

• bestämma materialparametrar  (2.,  tc) 
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• bestämma  axial-  och radialtöjningar 

• bestämma plastiska töjningsinlcrement och undersöka flytlagens 
tillämpning 

I detta aysnitt presenteras också resultat från stegvisa ödometerförsök varvid 
materialparametern  A  utvärderas och  en  kvalitativ jämförelse görs med 
resultaten från  de  isotropa kompressionsförsöken.  

4.5.2  Försökens genomförande 

Fem  isotropt belastade  (Oa  =  ar)  dränerade försök  har  genomförts  for  prov 
tagna frän  3, 4, 6  och  7 m  (två försök) djup  under  markytan. Förutom  isotrop  
pålastning  (som  resulterar i  kompression)  genomfördes också för två prov  
isotrop  avlastning  (som  resulterar i expansion  eller  svällning), varav  det  ena 
provet  pä  nytt belastades till normalkonsoliderat tillstånd. Storleken  pä  
laststegen  (spänningsinlcrementen) och  tiden  för varje  laststeg,  varierade mellan 
försöken. 

För provet frän  3 m  djup valdes spänningsinlcrementen till  exakt  10  Oa  för 
såväl  pä-  som  avlastningsfasen. Volymändringen  av  provet (lika  med  
vattenflödet frän  eller  till provkroppen)  som funktion av  kvadratroten  ur tiden  
registrerades  (på  bildskärm) och laststeget för pålastningsfasen och 
avlastningsfasen avbröts när  konsolideringsgraden  uppskattningsvis  var 95  % 
(minst)  respektive 99  %. Detta resulterade i  laststeg som  varade ungefär  1  
dygn för spänningar  under det  vertikala förkonsolideringstrycket  a,  ungefär  2  
dygn för spänningar över a;,c  och ungefär  1  dygn för avlastningsstegen. Provet 
från  7 m  djup  (med  avlastningsgren) utfördes också  enligt  samma principer,  
men med  undantag  av  att storleken  pä  laststegen  (och därmed också  tiden  för 
varje  laststeg)  varierade något  under  försöket. 

För proven från  4, 6  och  7 m  (endast pålastningfas) djup  under  markytan 
användes ett externt triaxialsystem  som  inte ingick i  GDS-utrustningen. För  det  
externa  systemet  applicerades trycket manuellt genom tryckkärl (hydropress) 
och volymändringen  (av  porvatten) mättes  enligt "klassisk metodik" med  
vätskepelare  (se  exempelvis  Head, 1986).  Volymändringen bestämdes därvid  
av  nivån  på en  vätskepelare i ett glasrör (diametem  20 mm) bestående av  
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paraffinolja, som är kopplad till porvattnet och som rör sig med porvattnets 
flöde.  Laststegen  för dessa försök varierade något beroende på svårigheter att 
exakt erhålla önskat tryck med tryckkärlen.  Tiden  för varje laststeg hölls  
konstant (24  timmar). 

Noggrannheten  vid  avläsningen för volymmätningar är ±  1  mm3  med  GDS  
system  och ±  34  mm3  (uppskattningsvis)  med det  externa  systemet,  medan 
noggrannheten i tryckmätningen är ±  0.2  IcPa för båda systemen. Detta  får 
anses som  tillräckligt noggrant för såväl volym-  som  tryckmätningen. 

För samtliga försök användes ett mottryck  på 200  kPa för att uppnå hög 
vattenmättnadsgrad i provet och minimera effekterna  av luft  i  systemet.  För 
varje  laststeg  noterades provets volym- och höjdändring. Provets aktuella höjd 
bestämdes genom  en  noggrann och försiktig dockning  av den  övre pistongen i 
triaxialcellen mot provets stämpel och felet i höjdmätningen  med  denna metod 
uppskattas till ±  0.05 mm.  Frän dessa mätningar  kunde  axial-  och 
radialtöjningen beräknas  (se  Bilaga  C).  För att påskynda volymändringen, 
dränerades provet dubbelsidigt, dvs såväl från provkroppens  nedre som  övre 
begränsningsyta där filterstenar  var  placerade (filtrerpapper  pä  provets 
mantelyta användes inte).  

4.5.3 Resultat  och diskussion 

Kvalitativ respons 

Det  finns olika sätt att presentera  resultat  Erin  kompressionsförsök. 
Internationellt åskådliggörs vanligen  resultat  frän ödometerförsök i logaritmiskt 

-  e -diagram,  där cr, är  det  effektiva vertikaltrycket  (logaritmisk  
representation) och  e  är portalet. I  Sverige  är  det  vanligare att  pä  ordinatan 
använda  den  vertikala  kompressionen  ev  istället för portalet  e.  Skälet till att  
den  effektiva vertikalspänningen cr,' uttrycks i  logaritmisk skala  är att många 
leror i  det  normalkonsoliderade  området  uppvisar  en  nära nog linjär 
kompressionskurva i ett  sådant diagram.  
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Isotropa kompressionsförsök 

Vid  triaxialförsök är även  den  totala radialspänningen  ar  känd varför  
kompressionsdiagrammets  abskissa ofta representeras  av  någon definierad 

medelspänning,  som  exempelvis effektiva medeltrycket  p  ' =  4-  (  a c,'  +  2  cr,' ) .  
Som  ordinata väljs ofta portalet  e (eller den  specifika volymen  v =1+e) eller 

den  volymetriska töjningen  ep.  I denna  rapport har  resultaten valts att 

presenteras i såväl linjär  skala (p'  - 	Figur 4.35 a, som logaritmisk (p'  - 

epo  och  In p'  -  v), Figur 4.35 b respektive Figur 4.36.  För att  direkt  ur 

kompressionsdiagrammet  kunna utvärdera  Cam Clay-parametrarna  A  och tc,  
har v  plottats  som funktion av In p', Figur 4.36. 

Kvalitativt erhålls liknande spännings-deformationssamband som vid 
ödometerförsök  (se  nedan), dvs relativt små deformationer före och relativt 
stora deformationer efter förkonsolideringstrycket (cri. a)  samt en  
avtagande  deformation  för högre spänningar (kurvan kröker av även i det 
logaritmiska diagrammet för högre spänningar). Spännings-deformationslcurvan 
ansluter bättre till  en  rät linje både i det normalkonsoliderade och i det elastiska 
området (av- och pålastningslcurvoma speciellt) i  log-lin-diagrammet, jämför  
Figur 4.35 a  och  Figur 4.35  b. Notera dock att pålastningslcurvan (efter 
avlastning) för provet frän  3m  djup är i det närmaste linjär i lin-lin-diagrammet,  
Figur 4.35 a.  För  en  liten minskning av spänningen p' (vid avlastning) 
expanderar provet endast något,  men  i takt med att p' minskar blir 
volymökningen större för varje laststeg. Detta mönster beträffande svällningen 
överrensstämmer med iakttagelserna frän ödometerförsöken redovisade nedan,  
samt  med tidigare publicerade resultat för såväl svensk lera (exempelvis 
Larsson,  1981)  som för utländska leror. I  log-lin-diagrammet i  Figur 4.35  kan 
ses att  den  ena avlastningskurvan i det närmaste är linjär medan  den  andra är 
något mera krökt och uppvisar  en  hysteresiseffekt vid återbelastning. 
Hysteresiseffelcten förekommer alltid vid av- och pålastning av jordmaterial 
och kan, åtminstone delvis, relateras till krypeffekter i jorden (Larsson,  1994  
b). I  In  p'—  v  -diagrammet där absolutvärden på deformationen används 
(portalet, e), sammanfaller fyra av fem försök i det normalkonsoliderade 
området, vilket tyder på ett relativt enhetligt jordmaterial  (portal  e, 
skrymdensitet p) i  den  aktuella jordprofilen. 
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Figur 4.35 	Resultat  frän fem isotropa kompressionsförsök. Volymetrisk 
töjning som funktion av  effektiv  medelspänning.  
a)  I linjär representation. b) I logaritmisk representation. 
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Figur 4.36 	Resultat  frän fem isotropa kompressionsförsök där specifik volym 
och  portal  aysatts som funktion av  effektiv  medelspänning i  en  
logaritmisk representation (naturliga logaritmen).  

Kan de  horisontella och vertikala förkonsolideringstrycken, aii,  respektive  
identifieras från isotropa kompressionsförsök där deformationerna 

presenteras i  form av  volymändringar  (v,  epo, exempelvis)?  Med  kännedom  
om det med  ödometerförsök  med  CRS-metoden  erhållna numeriska värdet  på 
det  vertikala förkonsolideringstrycket och  det ur empiri  framräknade numeriska 
värdet  pä  det  horisontella förkonsolideringstrycket för  de  olika nivåerna,  samt 
under  antagande  av  att dessa är representativa, avsnitt  3.1  Tabell  3.2, kan  
förkonsolideringstrycken (?) utvärderas  ur de  isotropa kompressionsförsöken. I 
Figurerna  4.35  och  4.36, kan ah, men  inte  a;„.,  antydas för provet från  4 m  
djup,  ty  ungefär  vid p' = 35  kPa ökar  deformationen markant.  För provet frän  
6 m  djup kröker kurvan  av  för  p' = 55  kPa (ungefär) vilket  kan  indikera ett 
överskridande  av  cr. För provet från  7 m  djup  kan både  cij och o-v'c  anas,  
eftersom  kurvan  har  två brytpunkter  som  numeriskt ungefär motsvaras  av  aj 
och av'c  utvärderade från ödometerförsök  med  CRS-metoden.  Att  exakt  
definiera  a eller a  är naturligtvis svårt, bl  a beroende på  att  laststegen  är 
något stora för dessa försök (och ibland olika i storlek för ett och samma 
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försök). För att kunna identifiera crj och cr;,,. förutsätts att provet är "ostört"  
samt  att  laststegen  är  relativt små. Det kan  dock  klart  konstateras att för 
spänningar lägre än  01.,,  är deformationerna  relativt små  och för spänningar 
över  a,',,  är deformationerna  relativt  stora.  Det  bör poängteras att  den  första 
definierade spänningspunkten för varje försök, varierar mellan  10  och  31  kPa, 
och  således  salcnas  en del  värdefull  information om deformationen  för  små  
spänningar,  se t ex Figur 4.35.  Värdena  pä  ah,  och cr;,c.  kan  naturligtvis i 
verkligheten variera för  det  enskilda provet och därför  ßr de av  SGI 
rapporterade värdena  ses som  medelvärden och  som kan ha en naturlig 
variation  (och  som  här används  som  referensvärden). 

Stegvisa ödometelförsök 

Två  serier med  stegvisa ödometerförsök  har  genomförts  på  Norrköpingsleran.  
Den  ena  serien  omfattande  sex  försök  pä  prov från  3  och  5 m  djup  under  
markytan redovisas i  Figur 4.37.  Samtliga prov i  den  redovisade  serien  
avlastades  efter det  att  det  vertikala förkonsolideringstrycket  hade  överskridits 
(för olika spänningsnivåer) och pålastades därefter  (en del  prov  av-  och 
pålastades flera gånger).  Fem av de sex  proven fick slutligen deformeras  under 
den  konstanta vertikalspänningen  a„'  =  320  kPa  under 16 -20  dagar 
(krypförsök). Proven  hade den  initiella höjden  20 mm  och diametern  40 mm  
och utfördes  vid temperaturen 4  -  7 °C.  

För spänningar lägre än det vertikala förkonsolideringstrycket är responsen 
relativt styv, dvs relativt små deformationer erhålls. Ödometerkurvan kröker 
kraftigt efter det att det vertikala förkonsolideringstrycket  har  överskridits och 
stora deformationer utvecklas. Vid ytterligare belastning till högre spänningar 
böjer ödometerkurvan av även vid logaritmisk representation,  Figur 4.37  b, 
vilket indikerar att leran blir styvare. Vid avlastning  ras  för  de  första 
avlastningsstegen  en  relativt liten svällning (volymökning). Först vid lägre 
spänningar (säg  mindre  än  40  kPa) börjar kurvan att kröka av relativt mycket, 
dvs svällningen blir noterbar. Vid avlastning blir ödometerkurvan kurvformad i 
det linjära diagrammet  (Figur 4.37 a)  och ungefär linjär i det logaritmiska  
(Figur 4.37  b): Vid pålastning (efter avlastning  har  skett) är ödometerkurvan 
linjär (eller något krökt) i det linjära diagrammet ända tills det att spänningen 
uppnår  den  tidigare största spänningen, varefter kurvan ansluter till 
jungfrukurvan.  En  typisk hysteresisloop  ras  vid avlastning och efterföljande 
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pålastning. För  den  konstanta kryplasten kan noteras att  en  ytterligare  
deformation  sker.  

Effektiv vertikalspönning, 	(kPa) Effektiv vertikalspönning, 	(kPa) 

0 	100 	200 	300 	400 10 	 00 
4 5575

15  

Figur 4.37 	Resultat  från stegvisa ödometerförsök på prov från  3  och  5 m  djup 
för vilka av- och pålastning genomförts.  a)  Linjär representation. 
b) Logaritmisk representation. 

Resultaten  från  de  stegvisa ödometerförsöken visar  på en kvalitativ  
överrensstämmelse  med  resultaten från  de  isotropa kompressionsförsöken, 
såväl  med  ayseende  pä  spännings-töjningslcurvans utseende i 
nomialkonsoliderat  område som  i  det  elastiska  området (av-  och 
pålastningsdelen).  Vid en  jämförelse  med  andra presenterade ödometerresultat  
på  svenska icke-organiska leror  (se  exempelvis Larsson,  1986),  är  det  
kvalitativa beteendet detsamma. 

3 4 
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Materialparametrar 

Såsom ovan nämnts representeras resultat från triaxialförsök ofta i  In  p'  —v  -  
planet,  där kompressionskurvan ofta idealiseras med  en  rät linje med lutningen  
A,  och där svällningskurvan idealiseras med  en  annan rät linje med lutningen  IC 

(se  aysnitt  2.3  för  definition  av  A  och  r).  

Isotropa kompressionsförsök 

Vid experimentell bestämning av  A  skall enligt  definition  kompressionskurvan 
överrensstämma med (eller nära approximera)  en  rät linje i  In  p'  —v  - 
diagrammet i det normalkonsoliderade området. För resultaten i  Figur 4.36, har  

definierats utgående från  den  första räta delen av kurvan efter det att cr;„.  har  
överskridits, där för övrigt kompressionskurvan också  har sin  största lutning. 
Valet av dragning av linjen motiveras av att kompressionskurvan faktiskt 
ansluter bäst till  en  rät linje i detta intervall (i det normalkonsoliderade 
området)  samt  att intervallet motsvarar det spänningsintervall som först 
belastas i normalkonsoliderat område och därför normalt är av störst intresse. 

Vid  bestämning  av  lutningen  lc,  av-  och pälastningskurvan i elastiskt 
(överkonsoliderat)  område, har den  dragna  linjen  i ln  p' —v -diagrammet  för 
provet frän  7 m  djup baserats  pä  avlastningsdelen och för provet från  3 m  djup 

bestämts  som en  sekantmodul  som  definieras utgående från  linjen som  dras 
mitt i  den  erhållna hysteresisloopen (medellinjen  av av-  och 
pålastningslcurvan). 

För  de  fyra försöken (i  Figur 4.36;  försöket  pä  provet från  7 m  djup  med  
avlastningskurvan är inte utvärderat) erhålls ett  2.  _medel =  0.76,  där  A  varierar  
(relativt  litet) mellan  0.72  och  0.79.  För  K fas  värdena  0.058  och  0.052  och  
således  ett Kmedet =  0.055.  Förhållandet mellan  elastisk  volymetrisk töjning 
och  total  (elastiskt + plastiskt) volymetrisk töjning blir  således K  maid  Ämedel 
=  0.07.  Värdena för  2.  är  relativt  höga i jämförelse  med de  för andra utländska 
naturliga leror,  se  exempelvis  Graham  och  Li  (1985).  Detta  kan  troligen 
förklaras  av det  jämförelsevis initiellt höga portalet för leran. Vidare  har  också 

definierats från  en  lutning  pä  kompressionskurvan  som  motsvarar  den  
(nästan) maximala och  som  dessutom  har  ett  relativt  begränsat 
spänningsintervall för vilket  den  dragna  linjen kan anses  gälla.  (En  
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sekantmodul baserad  pä  ett större spänningsintervall  ger  ett betydligt lägre 
värde  pä 	Norrköpinglerans mikrostruktur bidrar sannolikt till ett  relativt  
sprött brott  vid  överslcridandet  av a,  vilket  ger  upphov till  en  initiellt  relativt  
brant lutning  av  kompressionskurvan i normalkonsoliderat  område.  

Värdena  på x  är däremot ungefär  av den  storleksordning  som har  rapporterats 
internationellt (värdena  på  ic varierar  relativt  litet mellan olika leror).  Således  
erhålles också  en  kvot Kmedel I Ämedel  SOM  är lägre än för många andra 
naturliga leror.  Wong  och  Mitchell (1975)  redovisade emellertid ett värde  pä  
kvoten  lc  /  A som var 0.03 for den  naturliga  Champlain  Sea-leran.  

En  utvärdering  av  parametern  A  från ödometerförsök,  enligt  nedan,  ger  
=  0.5  -  1.0,  vilket stöder resultaten från  de  isotropa försöken.  Det  bör noteras 

att frän  teoretisk  synvinkel skall alla spänningsvägar  med konstant  
spänningsförhållande,  r  =  q  /  p',  ge samma värde  pä  A  (Britto och  Gunn,  
1987). 

Såsom  betonats ovan är kompressionssambandet logaritmiskt  (eller  nära 
logaritmiskt) enbart  under kompressionens  första  fas efter det  att 
förkonsolideringstrycket  har  överskridits, Figurerna  4.35  och  4.36.  För att 
bättre simulera kompressionskurvans verkliga utseende i hela 
normalkonsoliderade  området,  mäste  kompressionssambandet  ges en  
generellare  form  än  den  logaritmiska.  Det  är därvid  vanligt  att ansätta  
kompressionsmodulen  (inom jordmekaniken ofta benämnd  som  tryckmodulen)  
på formen, se t ex  Janbu  (1970), 

K 	m.ao p1( 	p  • Al —Aso  
p   (4.3)  

där miso  benämns modultalet  (vid isotrop kompression), pi  är ett referenstryck  

som  ofta väljs till  100  lcPa,  p' det  effektiva medeltrycket och ßiso  en  

spänningsexponent. Parametrarna miso  och  Aso  bestäms genom 

kurvanpassning och i  det  fall  att kompressionskurvan kröker  av  i  det  

normalkonsoliderade  området  blir  ß 0. Om ß  =  0  blir  kompressionsmodulen  

linjär i spänningen  (p')  vilket  leder  till ett logaritmiskt kompressionssamband. 
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Normalt utvärderas modultalet miso  som tangentmodulen till 
kompressionskurvan (alternativt  m  till ödometerkurvan) för  den  ansatta 
referensspänningen (som oftast väljes till  100  kPa).  Om  tangentmodulen till 
kurvorna redovisade i  Figur 4.35  b dras vid p'=  100  kPa  fas en  relativt stor  

variation  av parametern miso. Detta beror på att spännings-töjningssambandet 
befinner sig på olika delar av kompressionskurvan i det normallconsoliderade 
området för  de  olika försöken, vilket i  sin  tur är kopplat till storleken på (det 
vertikala) förkonsolideringstrycket (vilket varierar med provens djup). Således 

är parametern mzso  inte  en konstant  materialparameter  for  Norrköpingsleran vid 
effektivspänningen  100  kPa.  Om  emellertid lutningen på kompressionskurvan 

(i det logaritmiska p'—e 0 diagrammet) bestäms utgående från  den  första räta 

delen av kurvan efter det att  a har  överskridits (precis som vid bestämning 

av  A, se  ovan),  fas en  relativt liten  variation  av parametern miso  (miso =  43  -  
5.1). En  (ungefär)  konstant  materialparameter miso  erhålls därmed oberoende 
av provets förkonsolideringstryck.  

En alternativ  metod  foreslås  (som  en  första ansats vid studie av 
Norrköpingsleran), utgående från ansatsen på kompressionsmodulen enligt ekv  
(4.3),  för att utvärdera och prediktera spännings-töjningssambandet vid 
kompressionsbelastning. Denna metod gör aysteg från det traditionella 

förfarandet att jämförelsespänningen p; hålls  konstant.  Istället anpassas valet 

av p; till det vertikala förkonsolideringstrycket, dvs 

P; = P;( crie)  

Efter det att utvärderingen av miso  har  skett enligt  den  ovan beskrivna metoden 

kan spänningsexponenten  j3;50  beräknas ur sambandet (där  den  experimentella 
kompressionskurvan studeras)  

ae = P 	
I   [[131gs° _[136i131 

(4.4)  

misoßiso P;  
(4.5) 
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där p; = crv'c  för  den  nivå som det aktuella provet är upptaget ifrån. Ekv  (4.5)  

beskriver sambandet mellan  en  spänningsökning frän  p6  till p' och erhållen 

volymetrisk töjning  Ae  p  (där  p6  är  en  vald spänning lika med eller något större 

än ay'c, och p' är  en  spänning i slutet av det studerade och intressanta 

spänningsintervallet). 

För två  av  försöken i  Figur 4.35 b (4  och  6 m  djup)  har  medelvärdet för 

parametrarna i sambandet  (4.3)  bestämts till m,s0  =4.52  och  Aso  =  -0.60. Med  

dessa utvärderade parametrar  samt med p6 =p5  = cri',c  insatta i  (4.5),  görs  en  

beräkning  av kompressionen, Figur 4.38. 
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Figur 4.38 	Jäinförelse av parametern  2.,*  med  den  exponentiella 
kompressionsmodulen  Kp  för att beskriva  den  experimentella 
isotropa kompressionskurvan i nonnalkonsoliderat område (i ett 
logaritmiskt  diagram).  
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Det  framgår tydligt, att  den  i  det  logaritmiska  diagrammet (log p'  —  e  iv) 

kurvformade experimentella kurvan, bättre beskrivs  med kompressionsmodulen 

Kp  enligt (4.3)  än  med X.  (Lutningen  av  kompressionskurvan i lnp'—ep- 

diagrammet anges  av  Ä*, dvs Ä*  =  Ae p  /  41n p'  . Mellan ),* och Ä  råder  

sambandet Ä*  = Ä /  (1  + eo  )). För Norrköpingsleran  borde således, både vid  
traditionell  handberäkning  av t ex  sättningar  som vid teoretisk modellering 

(enligt  plasticitetsteorin),  kompressionsmodulen Kp  enligt (4.3) (med  ett frän 

noll  skilt  värde  pä  i6150 ) som  svarar mot  en  krökt kompressionskurva, utnyttjas 
i  det  nonnalkonsoliderade  området  istället för parametrarna  in respektive  Ä  

(eller 2,*) som  svarar mot  en  rät  kompressionskurva. 

Stegvisa adometelförsök  

Ur  resultat från ödometerförsök kan värdet på Ä beräknas genom sambandet  

A .,_., 1 +eo  

m  

där eo  betecknar det initiella portalet (portalet motsvarande övergång från 

överkonsoliderat till normalkonsoliderat område) och där 

Aln  a' v m =  
ilev  

är modultalet bestämd som kvoten mellan tillskott i  vertikal  effelctivspänning 
och motsvarande tillskott i  vertikal  töjning. 

Vid bestämning av  A  ur ödometerförsök (och härledning av sambandet mellan  
m  och Ä, ekv  (4.6))  antas att Kon, är  konstant,  vilket normalt också är fallet vid 
belastning i normalkonsoliderat område. 

Från ödometerkurvorna i  Figur 4.37 samt  från resultat som inte redovisas i 
denna avhandling  (en  försöksserie med prov från  6  och  7 m  djup),  har  värdet 

(4.6) 

(4.7)  
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på  m  varierat mellan  4  och  7  (vilket är låga värden för svenska icke-organiska 
leror). Utvärderingen av  m har  baserats på  den  första räta delen av 
ödometerkurvan efter det att det vertikala förkonsolideringstrycket  har  
överskridits.  Om  det initiella portalet fär variera mellan  2.3  och  3.0  (vilket är 
fallet för proven i  de  isotropa kompressionsförsöken enligt ovan) ger detta 

enligt  (4.6)  ett maximalt värde 	=  1.0  och ett minimalt värde Amin  =  0.5.  I 
detta relativt breda intervall hamnar medelvärdet av  de  isotropa 

kompressionsförsöken Amedei  =  0.76  precis mitt i intervallet.  

Kompressionsmodulen  Mo,  i överkonsoliderat  område,  där ett linjärt samband 
antas råda mellan  vertikal  effektivspänning och vertilcaltöjning, varierade för 
resultaten från  de  stegvisa ödometerförsöken mellan  1.8  och  3.3  MPa (för prov 
frän  3  -  7 m  djup  under  markytan). Möller och Ahnberg  (1992)  rapporterade 
värden  på kompressionsmodulen  (frän ödometerförsök  med  CRS-metoden) 
som var av  samma storleksordning.  

Parametern  1C har  inte utvärderats från ödometerförsöken eftersom Ko  varierar 
vid avlastning och därmed fås inget entydigt samband mellan  1C  (utvärderad 
från triaxialkompression) och  den  från ödometerförsök utvärderade 
svällningsparametem. Vid  en relativ  (grov) jämförelse av av- och 
pålastningslcurvomas lutning i förhållande till jungfrukurvans lutning i 
normalkonsoliderat område för  de  båda typerna av kompressionsförsök, kan 
emellertid förhållandet anses vara ungefär lika i  de  båda belastningsfallen.  

Axial-  och radialtöjning 

För att  ur  triaxialförsök bestämma lerans deformationsegenskaper i  vertikal  och 
horisontell riktning  (in  situ),  har  axial-  och radialtöjningarna beräknats för varje 
isotropt  laststeg  utgående från provets höjd- och volymändring. I  Figur 4.39  
redovisas  kvoten  mellan  radial-  (horisontella) och axialtöjningarna (vertikala) ,  
Aer  /  AE,„  (för varje enskilt  laststeg), som funktion av den  isotropa effektiva 
medelspänningen  p'.  I  diagrammet  anges  det  spänningstillstånd  som  räder  då  
varje spänningsinlcrement påbörjas.  Under p'  -axeln  har det  horisontella och 
vertikala förkonsolideringstrycket  in  situ,  al; respektive a,  utvärderade från 
ödometerförsök  med  CRS-metoden på  Norrköpingsleran, markerats för  
respektive  nivå,  se  avsnitt  3.1.  
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Figur 4.39 	Töjningskvot som funktion av  effektiv  medelspänning för fyra av  de  
fem isotropa kompressionsförsöken.  

De  fyra försöken ger  en  viss  variation  av resultaten,  men  dock kan ett för 
Norrköpingsleran gemensamt beteende konstateras. För spänningar lägre än 
aj,,,, är kvoten  Aer ' -a  relativt hög  (Aer  / 	1  -  8)  för att därefter minska 
när spänningen p' går mot olw  . När ahc  överskrids ökar  Aer  Aea  kraftigt 
(E, /Aea  =  2  -  6)  ända tills dess att p' motsvarar cr„ då  tier " a  på nytt 
minskar. För spänningar långt över CrYc  går  tier  / Aea  mot ett (möjligen)  
konstant  värde, som i så  fall  kan vara  Aer  AEa  =  0.5.  Försöken på proven 
från  4 m  och  6 m  djup stödjer detta resonemang mycket väl, medan proven från  
3 m  och  7 m  djup uppvisar ett beteende som pekar på att  de  kan vara något 
störda. 

Som  en  sammanfattning kan konstateras att  de  horisontella deformationerna 
dominerar för spänningar lägre än av'e  och  de  vertikala deformationerna för 
spänningar över  o.  Ovanstående resonemang indikerar att Norrköpingsleran 
besitter anisotropa deformationsegenskaper (Kcranisotropi) i såväl elastiskt 
som plastiskt område, och att dessa också är av olika  natur.  För små laststeg 
(och med  god  precision i utrustningen) kan resultaten från  en  isotrop 
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kompression användas till att detektera cri7, och cr;,c  (och därmed Ko)  om 
utvärderingen sker genom att studera  de  totala horisontal- och 
vertikaltöjningama. I ett  diagram  där  en total  volymändring presenteras 
(exempelvis i p'-v -planet)  är inte aj och a,',c  lika tydligt framträdande och 
därigenom också svårare att bestämma. Eftersom deformationerna är  mindre  
före  a  påverkar mätnoggrannheten dessa resultat mer. 

I kapitel  5  presenteras utvärderade plastiska töjningsinlcrement från  de  isotropa 
kompressionsförsöken  samt en  skisserad flytyta för Norrköpingsleran.  

4.6  Dränerade spänningsvägsförsök  

4.6.1  Deviatoriskt på- och avlastningsförsök 

För att utröna Norrköpinglerans elastiska och plastiska  deformationer vid en  
deviatorisk  belastning under  dränerade förhållanden,  har  två  (totalt)  
spänningsstyrda försök utförts.  Det  ena försöket (Fl  DE V)  genomfördes  på  ett 
prov frän  3.0 m  djup och  det  andra försöket (F2DEV)  pä  ett prov från djupet  
6.0 m under  markytan. Provema fick först konsolidera för  en isotrop belastning  
i två lika stora  delsteg,  upp till spänningen motsvarande  den  horisontella  in  
situ-spänningen  pä  respektive  nivå varefter  den  deviatoriska  belastningen  
påbörjades.  Vid konsolideringen  (och  den  efterföljande skjuvningen) användes  
det  konstanta mottrycket lika  med 200  kPa och  konsolideringen  avbröts när 
volymändringen i  det  närmaste  var  ayslutad. 

Försöken genomfördes  som  spänningsstyrda, vilket innebär att  de  totala 
spänningarna  (a,  och cra) appliceras för  de  önskade spänningsvägarna.  
Tanken var  att belasta provet för samma effektiva spänningsväg  som  i  det  
konventionella töjningsstyrda försöket  (se  aysnitt  4.4), fast  i detta  fall  med  
skillnaden att försöket är spänningsstyrt i alla huvudspärmingsrilctningar  samt  

att upprepad  på-  och avlastning  sker. Under  försöken hölls  således  portrycket 
(lika  med  mottrycket  200  kPa) och celltrycket  (ar)  konstanta, medan 
axialtrycket (aa) ökade  eller  minskade  beroende  pä  om på- eller  avlastning 
pågick. Proven dränerades dubbelsidigt (utan filtrerpapper), dvs från båda 
ändytorna, för att påskynda volymändringen. 
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I Tabell  4.9  redovisas spänningsvägen för  de  båda försöken (F1DEV och 
F2DEV),  tiden  för varje spänningsväg (mellan  de  för spänningama  ar  och aa  
givna koordinaterna)  samt  erhållna töjningar. Tiderna för varje spänningsväg 
bestämdes  med  erfarenhet  av de  tidigare genomförda konventionella dränerade 
försöken (aysnitt  4.4),  för att försöka uppnå nära nog fullständigt dränerade 
försök. Avsikten  var  att hälla  en  belastningshastighet, Acra  /  At  ,  som var  i  
intervallet 0.5  till  0.8  kPa /  h,  där  den  övre  delen av intervallet  används  vid  
avlastningsfasen och  den nedre vid  pålastningsfasen.  Det  visade  sig  emellertid 
att aa  vid  pålastning överskred  det  övre satta värdet  (enligt  givna 
spänningskoordinater)  med  ca  12  1cPa  for  samtliga pålastningsvägar. Detta 
berodde  pä  vissa  brister  i  den  aktuella försöksrutinen i  dataprogrammet. De  
verkligt erhållna spänningsvägarna  med  tillhörande töjningar redovisas i Tabell  
4.9  och  Figur 4.40.  

Tabell  4.9 	Spänningsvägar för  de  två dränerade deviatoriska  på-  och 

avlastningsförsöken (F1DEV och F2DEV)  saint  erhållna töjningar.  

Tid 	Del  av  	Ca 	er 	E Koordinat (tim) spännings- 	 9 	E  P 
(kPa) (1cPa) (%) (%) väg 	 (%) 	(/0) 

FIDEV* 
28 	28 	0 	0 	0 	0 
28 	52 1.1282 0.3462 0.5213 1.82 
28 	28 1.0371 0.3962 0.4273 1.83 
28 	53 1.5837 0.5734 0.6735 2.73 
28 	28 1.4982 0.6121 0.5907 2.72 
28 	58 3.0372 0.7422 1.5300 4.52 
28 	28 2.9846 0.7730 1.4744 4.53 
28 	65 4.8406 0.8248 2.6772 6.49 

F2DEV 
34 	34 	0 	0 	0 	0 
34 	64 0.6027 -0.1853 0.5253 0.23 
34 	34 0.4472 -0.1577 0.4033 0.13 
34 	62 0.6619 -0.2360 0.5986 0.19 
34 	34 0.5636 -0.2106 0.5161 0.14 
34 	74 1.1872 -0.3477 1.0233 0.49 
34 	34 0.9471 -0.3115 0.8391 0.32 
34 	80 1.6614 -0.5017 1.4421 0.66 

* Resultaten från försöket F1DEV är preliminära. 
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För försök F1DEV  (3 m  djup) erhölls  relativt  stora volymändringar och 
kompressionstöjningar även i radialrilctningen (diametem minskar)  vid  
pålastning, medan försök F2DEV  (6 m  djup) resulterade i  relativt små  
volymändringar och  en  expansionstöjning i radialrildningen (diametern ökar)  
vid  pålastning.  En relativt  större volymändring för provet frän  3 m  djup, i 
jämförelse  med  provet från  6 m  djup, erhölls även för  de  isotropa 
kompressionsförsöken,  se  aysnitt  4.5, vid belastning  upp till  p'  =  ac,'  
motsvarande exempelvis  koordinat nummer 6  i Tabell  4.9  för  respektive  
försök, vilket möjligen indikerar  en  större kompressibilitet för leran frän  3 m  
djup i jämförelse  med  leran frän  6 m  djup (sannolikt postglacial  respektive 
glacial  lera,  se  aysnitt  3.1). Efter  försöken ayslutades uppvisade båda proven  
en homogen deformation  där proven  hade formen av en cylinder.  

Resultaten från försök F1DEVfär emellertid betraktas som preliminära 
eftersom kompressionstöjningar  fas.  Orsaken till kompressionstöjningar kan 
vara ofullständig konsolidering (vilket inte konsolideringsresultaten tyder på), 
krypeffekter (inte  heller  sannolikt för  de  relativt stora volymändringarna), 
läckage eller kanske något annat. Det är möjligt (sannolikt) att läckage  har  
uppstått (hål i membranet) så att vatten  har  vandrat från cellen (cellvattnet) till 
provet och därmed gett upphov till  en  felaktig (för stor) uppmätt volymändring 
av provet (---- vatten ut ur provet). Beräkning av radialtöjningen, som bestämms 
av wdaltöjningen och provets volymändring, kan för detta  fall  resultera i 
(beräknade) kompressionstöjningar om läckage förekommer (trots att detta inte 
behöver vara provets verkliga töjning). Sannolikt  har  dock inte axialspänningen 
påverkats nämnvärt  men  däremot överskattas (om läckage existerar)  den  
volymetriska töjningen och underskattas  den  deviatoriska töjningen. 

Sambandet mellan applicerad deviatorspänning  q  och erhållen deviatortöjning 
Eq, redovisas i  Figur 4.40.  För varje slutpunkt  (koordinat)  pä  en  spänningsväg  
har  värden plottats,  se  också Tabell  4.9.  Mellan dessa markerade  punkter har 
det  erhållna  q  —eq-sambandet skisserats.  Anledningen  till detta  beror på  att 
resulterande rådata visar  på en  visserligen  kontinuerlig, men  dock något 
"hackig" kurva, till följd  av  att  de med  stegmotorerna applicerade trycken 
flulcturerade något, när  de  förutbestämda trycken applicerades. Dessa  problem  
minimerades emellertid senare  efter  vissa modifieringar  av  triaxialutrustningen 
och försöksrutinen i  dataprogrammet. De  skisserade spänningsvägarna utgör 
dock  det av  författaren tolkade  resultatet av de  erhållna rådata. 
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Figur 4.40 	Samband mellan deviatorspänning och deviatortöjning för dränerat 
deviatoriskt  pa-  och avlastningsförsök.  a)  Försök F1DEV  (3.0 m  
djup; preliminära  resultat). b)  Försök F2DEV  (6.0 m  djup). 
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Den  första pålastningskurvan uppvisar  en  respons som inte är så styv, speciellt 
för försöket F2DEV. För  den  andra pålastningslcurvan  fas  ett betydligt styvare 

uppträdande, dvs q —eq- kurvan  har en  betydligt större lutning, och för  den  

tredje pålastningslcurvan  har den  elastiska skjuvstyvheten ytterligare ökat 
något. För båda försöken erhålls vid avlastning och efterföljande pålastning,  en  
hysteresiseffelct, dvs lcurvoma sammanfaller inte utan gör  en loop  om varandra.  
De  två första av- och pålastningscyklema uppvisar ungefär samma utseende, 
dock med  den  skillnaden att vid  pålastningen  börjar kurvan att kröka av för ett 
större värde på deviatorspänningen för  den  andra loopen. För  den  tredje av-
och pilastningscykehi blir hysteresiseffelcten ännu mer accentuerad.  Den  första 
delen av pålastningslcurvan (efter avlastning  har  skett) följer relativt väl  en  

tänkt rät linje mellan ekalt(maximala deviatorspänningen innan 
avlastningsfasen börjar) och q  = 0  (innan pålastningsfasen börjar), för att  
sedan  börja kröka av när  den  tidigare största uppnådda deviatorspänningen 
närmas. Avlastningskurvan är också styvare i  sin  första  del  och kröker av 
kraftigast när deviatorspänningen går mot noll. Pålastningslcurvan för dessa 
försök följer alltså  en  rät linje (eller strax intill  en  tänkt rät linje) innan  den  
kröker av och uppvisar inte riktigt samma uttalade konvexa  form  som 
avlastningskurvan gör, och som många andra resultat indikerar  (se  exempelvis  
Wood,  1990).  

Från av- och pålastningskurvoma kan  den  elastiska skjuvmodulen G' 
bestämmas som 

G' = 
34e q 

(4.8)  

Normalt utvärderas G' frän  den  första initiella delen av pålastningslcurvan  (se  
också aysnitt  5.4).  Från  de  ovanstående redovisade resultaten ses tydligt  en  
hysteresiseffekt vid avlastning och  den  efterföljande  pålastningen.  För att 
bestämma ett värde på G' som är representativt i det elastiska området, och 
som kan användas vid modellering av Norrköpingsleran, väljes här att 
utvärdera G' utgående från  en  sekantmodul definierad av  en  tänkt rät linje 
mellan cikkait( maximala deviatorspänningen innan avlastning startar) och q  =- 
0  (innan pålastning startar). Eftersom pålastningslcurvan i flera  fall,  som ovan 
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konstaterats, ansluter (ungefär) till denna tänkta  linje,  motiveras detta  val  
ytterligare. Samma  princip  för utvärdering används också  vid  bestämning  av  
lutningen  (pc)  pä  av-  och pålastningslcurvan för  isotrop  expansion/kompression,  
se  aysnitt  4.5,  vilket också gör utvärderingen  av de  elastiska parametrarna  G'  
och  7c  enhetlig. För försöket F/DE  V  erhölls för  de tre av-  och 
pålastningscyklerna  (1:a, 2:a respektive 3:e) G'  =  8.5, 10.1 respektive 18.0  
MPa (preliminära  resultat)  och för fiirsök F2DEV motsvarande  G'  =  8.2, 11.3 
respektive 7.2  MPa. Från dessa värden  kan ses  att  materialet  tycks  ha  blivit 
styvare  efter den  andra avlastningen.  

De  plastiska deformationerna, i meningen kvarstående deformationer efter det 
att  den  deviatoriska  lasten har  reducerats, ökar i takt med att 

deviatorspärmingen överskrider tidigare största värde (gioicaft). Detta kan 

tydligt observeras i  Figur 4.40,  eftersom  den  kvarstående töjningen  har  ökat för 
varje avlastning ner till q =  0.  Deviatorspänningen q, för vilken större 
deviatortöjningar sker, ökar något efter varje lastcykel, vilket enligt 
plasticitetsteorin innebär att materialet  har  hårdnat deviatoriskt. Detta 
indikerar att flytytans  position  (åtminstone längs  den  aktuella effektiva 
spänningsvägen)  har  flyttats och därmed  har  det aktuella elastiska området 
utökats. 

Tvärkontraktionstalet, som  anger  det relativa förhållandet mellan radialtöjning 
och axialtöjning,  

de 
v= 	

•" 

dea  
(4.9)  

har  bestämts för försöket F2DEV Andra pålastningsgrenen  (1:a av-  och 
pålastningscykeln)  har  använts  vid  utvärderingen  eftersom den  fir  anses 
som "elastisk"  pålastning  med  kända  start-  och slutvärden. För försöket F2DEV 
erhålls  v  =  0.36. (Se  vidare i aysnitt  5.4).  
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4.6.2  Dränerat p'-  konstant  försök 

Två dränerade triaxialförsök  har  genomförts där  den  effektiva 

medelspänningen  p'=4-(c7,; +2a,'.)  hölls  konstant,  medan deviatorspärmingen 

q =cra  —a,  successivt ökade. Syftet med dessa försök var dels att studera  de  
elastiska töjningama (deviatoriska och volymetriska)  under en rent  deviatorisk 
belastning (p' =  konstant)  och dels att försöka detektera flytytan, dvs gränsen 
mellan elastiskt och plastiskt område. 

Försöken utfördes  på  prov från  6 m (Fip')  och  7 m  (F2p') djup  under  
markytan. Provet i försöket  Fip'  fick först konsolidera för  det  isotropa 
spänningstillståndet  p'  =  10  kPa och därefter genomfördes  en Ko-
konsolidering med  töjningshastigheten  0.08  %/  hoch  maximalt tillåtet 
porvattenövertryck  Au= 3-5  kPa  (enligt den  i underavsnitt  3.2.1  beskrivna 
försöksrutinen).  Ko-konsolideringen  avbröts  vid den  effektiva axialspänningen  

=40  kPa och provet fick därefter svälla  till  a:, =30  kPa, varvid  den  
effektiva radialspänningen  a;  = erhölls  som 18  kPa (vilket  således gav p'  =  22  
kPa). Försöket  Fip'  avsågs att genomföras för  p'  =  22  kPa  (konstant) 
samtidigt som  deviatorspänningen  q skulle  ökas  med 6  kPa för varje  12  
timmar. För detta försök  var det  vissa  problem med den  aktuella försöksrutinen 
i  dataprogrammet, se  också underavsnitt  4.6.1,  varför axialspänningen  blev  för 
hög för  de  sista spänningsvägarna. Försöket F2p' konsoliderades för  den  
isotropa effektiva medelspänningen  p'  =  15  kPa och skjuvades därefter för  p'  
=  18  kPa.  Vid  båda försöken dränerades porvatten från provets båda ändytor 
(utan filtrerpapper  på  provets mantelyta).  I  Tabell  4.10 har de  applicerade 
spänningarna,  tiden  för varje spänningsintervall  samt de  erhållna töjningama 
redovisats. Resultaten från  de  båda försöken redovisas också i Figurerna  4.41, 
4.42  och  4.43.  
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Tabell  4.10 	Spänningsvägar för  de  två p'-konstant  försöken  (Fip',  F2p')  
samt  erhållna töjningar. 

cr; 	cr.,; 	p'q 	Ea 	e  eq 	ep 	e  /6  P  

	

Koor-  Tid  (cpa) (kpa) (kpa) (kPa) (%) 	(%) 	(0/0) 	(%) dinat  (tim)  

Fi p'  
18 	30 	22 	12 	0 	0 	0 	0 	0 
16 	34 	22 	18 0.1051 -0.0172 0.0815 0.0707 1.15 
14 	38 	22 	24 0.4691 -0.1419 0.4073 0.1853 2.20 
12 	50 	24.7 	38 0.7331 -0.2495 0.6551 0.2341 2.80 
11 	54 	25.3 	43 0.9156 -0.3263 0.8279 0.2630 3.15 
11 	54 	25.3 	43 1.4136 -0.5585 1.3147 0.2966 4.43 

F2 p' 
15 	15 	15 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
15 	25 	18 	10 0.1897 -0.0419 0.1544 0.1059 1.46 
15 	26 	19 	11 0.2821 -0.0400 0.2147 0.2021 	1.06 
13 	29 	18 	16 0.4186 -0.0805 0.3327 0.2576 1.29 
11 	32 	18 	21 0.5343 -0.1273 0.4411 0.2797 1.58 
9 	37 	18 	28 0.8011 -0.2245 0.6837 0.3521 	1.94 
7 	40 	18 	33 1.1006 -0.3537 0.9695 0.3932 2.47 
6 	44 	19 	38 1.5963 -0.5899 1.4575 0.4165 3.50 
5 	44 	18 	39 2.8341 -1.2152 2.6995 0.4037 6.69  

I  Figur 4.41 har  sambandet mellan applicerad deviatorspänning och erhållen 
deviatortöjning redovisats, där  en  rät linje  har  dragits mellan varje angivet 
värde, svarande mot koordinaterna i Tabell  4.10  (notera skalan på 
deviatortöjningsaxeln!). Deviatorspännings-deviatortöjningslcurvan är för  den  
första spänningsvägen (frän koordinat  1  till  2)  relativt styv och kröker därefter 
successivt av ända tills det att  den  maximala deviatorspäimingen qmax  uppnås. 

Provet fortsätter  sedan  att deformeras  under  (ungefär)  konstant  
deviatorspänning för att slutligen gå till brott (ett distinkt skjuvplan utbildas för 
båda proven;  se  fotografi i aysnitt  6.4)  i och med att töjningarna blir dramatiskt 
stora (som också är väntat vid ett totalt spänningsstyrt försök där deviatorislct 
mjuknande efter brott inte är möjligt). 
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p'—konstant försök  

088,90 p'=22 kPa 
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Deviatortöjning, eg  (5g) 

Figur 4.41 	Deviatorspämüng som funktion av deviatortöjning för två p'-
konstant  försök  (F  I p',  F2  p'). 

Värdet på deviatorspänningen vid brott är relativt högt och spänningstillståndet 
i p'—q -  planet  vid brott för  de  två försöken motsvaras av  den  effektiva 
friktionsvinkeln =  450  (medelvärdet),  Figur 4.42. Om  detta 
spänningstillstånd vid brott också får definiera ett flyttillstånd (gräns mellan 
elastiskt och plastiskt område), hamnar denna punkt långt ovanför  den  av 
Larsson  (1981)  föreslagna flytlarvan  (0 = 300), se  vidare i aysnitt  5.5. Den  
något höga belastningshastigheten kan möjligen delvis förklara det relativt 
höga värdet på brott/flytspänningen. Provets (antagna) bibehållna naturliga 
mikrostruktur  samt  det faktum att det är överkonsoliderat, bidrar till  en  högre 
hållfasthet.  

Ur  diagrammet i  Figur 4.43,  där deviatorspänningen q  har  aysatts som funktion 
av töjningskvoten eq  / ep, framgår tydligt hur andelen deviatortöjning eq  ökar 
när deviatorspänningen ökar och för större töjningar dominerar  de  deviatoriska 
töjningama fullständigt. Vidare kan konstateras att trots  en rent  deviatorisk 
belastning (p' =  konstant,  ungefär)  fas en  volymetrisk töjning ep  . Detta 
indikerar  en  elastisk anisotropi för Norrköpingsleran, som för övrigt också  har  
konstaterats ur resultaten från  de  isotropt dränerade försöken,  se  aysnitt  4.5.  
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4.7  Korrigering av resultat  

4.7.1 Inledning 

Om resultat  erhållna frän triaxialförsök skall vara relevanta är  det  nödvändigt 
att korrigera resultaten där  sä  behövs.  Det  är emellertid inte alltid uppenbart 
vilka  faktorer som  skall beaktas och inte  heller  hur  resultaten skall konigeras. 
Exempelvis inverkar provets deformationsmod (deformationsmönster)  på  hur  
provets aktuella area skall beräknas och  hur  korrigering  av  axial-  och 
radialspämiingen  med  ayseende  pä  gummimembranets styvhet skall 
genomföras. Vidare räder  det  idag fortfarande delade meningar exempelvis  om  
hur  mycket gummimembranet  (som  omsluter provet) bidrar till  de  erhållna  
axial-  och radialspänningarna. 

För beräkning av korrektioner är det nödvändigt att okulärt och kontinuerligt 
iaktta och anteckna provets deformationsmoder  samt  membranets 
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deformationer. Vid  korrigering  av resultat  hänförs (nästan uteslutande alltid) 
deformationsmoden till någon  av de  två deformationstyperna "tunnform"  eller  
"skjuvplan"  (med  ett skjuvplan),  se  underavsnitt  3.2.3. Beroende på  vilken 
defonnationsmod  som  antas  vid  beräkning blir exempelvis såväl 
areakorrektionen  som korrektion med  ayseende  pä  gummimembranets styvhet 
olika.  

4.7.2 Diskussion  av korrigeringar 

Vilka är  dä  de  tänkbara korrektionerna och  hur  beräknas dessa? I Tabell  4.11  
presenteras  de  vanligaste korrelctionema  vid  triaxialförsök (från  Head, 1986). 
De  i Tabell  4.11  givna kommentarerna till  de  olika typerna  av korrektioner  är 
författarens egna och gäller försöken  som har  utförts i denna  studie.  

Tabell  4.11 	Korrektioner vid trimdalförsök (från  Head, 1986).  

Typ  av korrektion Kommentar 

någon av deformationsmoderna "tunnform" 
eller "ett skjuvplan" antas  
någon av deformationsmoderna "tunnform" 
eller "ett skjuvplan" antas; 
gummimembranets vattenupptagande och 
vattentransporterande förmåga kan vid 
behov beaktas vid beräkning av 
volymändringar  
någon av deformationsmoderna "tunnform" 
eller "ett skjuvplan" antas; inverkan av 
dräner som  har  placerats enligt praxis  (se  
nedan)  samt  mjuknar i blött tillstånd kan 
försummas 

Areakorrektion av provet 

Korrektion med ayseende på 
gummimembranet av  axial-  och 
radialspänningar  samt  
volymändringar 

Sidodräners (filtrerpapper) 
inverkan  pä axial-  och 
radialspänningar 

'Friktionens  inverkan  pä 
axialspänningar  

vid axiell kraftöverföring  via  pistongen till 
provet uppstår friktionsförluster 

Volymändring i mottrycksledning 

Ändring av cellvolym  under  
vattenmättningsramp, 
konsolidering och skjuvning  

expansion av tryckledning vid trycksättning 
kan ge upphov till volymändringar  
normalt inte av intresse att beakta 
cellvattnets volymändring 

Tryckförlust i ledning 	 aktuellt vid permeabilitetsförsök 
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För  de  tiiaxialförsök som är redovisade i denna studie  har  korrektioner gjorts 
med ayseende på provets areaförändring, membranets styvhet  samt 
piston  gens friktion vid lastöverföring. övriga typer av korrektioner  har  inte 
ansetts som relevanta att beakta. 

Sidodräner i  form av  filtrerpapper  har  använts för ett  fåtal  försök. Dessa  har  
placerats  spiralformat vid  passiva försök  (enligt  NGI:s  praxis, Berm,  1981)  och  
vertikalt vid  aktiva försök.  De  använda filtrerpappema mjuknar i blött tillstånd 
och förlorar därmed  sin  styvhet  (se  Wiesel  m  fl och SGF:s 
laboratoriekommitté,  1985). Av  dessa skäl  har  inverkan  av  filtrerpappema 
ansetts försumbara.  

Vid korrektion av provets tvärsnittsarea och membranets styvhet  har  antagits 
att provkroppen behåller tunnformen  under  hela töjningsintervallet. Detta  har  
emellertid inte alltid varit fallet utan ibland  har  deformationer lokaliserats till 
ett eller flera distinkta skjuvplan (för samtliga försök  har  deformationsmoden 
presenterats i samband med resultatredovisningen). Valet av tunnformen 
motiveras av svårigheter att dels kvantifiera effekten av membranets styvhet 
vid lokalisering av deformationen och dels att beräkna  den  effektiva arean. 
Vidare är det svårt att fastställa vilken töjning som motsvarar övergängen från  
homogen  (eller tunnformad) till lokaliserad  deformation.  Det  har  dock 
eftersträvats att för  de  redovisade försöken endast inldudera det 
töjningsintervall inom vilket membranets töjning inte menligt kan  ha  påverkat 
resultaten (dvs tydligt sträcks vid  en  lokalisering av deformationen). 

Areakorrektion  

Datorprogrammet som styr försöket korrigerar kontinuerligt provets 
tvärsnittsarea  under  antagandet att provet behåller  formen  av  en cylinder.  
Tvärsnittsarean beräknas därvid enligt  

A =
V0  + AV 

 = Ao
l + AV IV°  

ho  +4h 	I -I- Ahlho  
(4.10) 



ekvivalent  
cylinder  

tunnform 
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där ho  och Vo  är provets höjd  respektive  volym vid försökets början och  Ah  

(= 	—hj)  och  AV (=V1  —V0)  är provets höjd-  respektive  volymändring  samt  

Ao  är provets tvärsnittsarea vid försökets början.  Se  också aysnitt  3.2  för hur  
Ah  och  4V  bestäms ur uppmätta rådata. 

Vid aktiva (odränerade) försök utbildas normalt tunnformen gradvis med 
ökande axialdeformation (förutsatt att inte enbart ett skjuvplan utbildas). Detta 
innebär att  den  beräknade tvärsnittsarean som representerar  en  "medelarea" för 
provet, är större än arean i provets ändytor  men mindre  än arean i provets mitt,  
Figur 4.44. Den  av datorprogrammet beräknade axialspänningen blir därför 
något större än  den  verkliga (och för försöket relevanta axialspänningen i 
provets mittersta  del).  

kompression  

midjeform 

ekvivalent  
cylinder  

expansion  

Figur 4.44 	Ekvivalent area i jämförelse med verklig area. 

För  det  odränerade försöket CAU2  (se  underavsnitt  4.2.4)  genomfördes  en  
mätning  av  provets tvärsnittsarea direkt  efter det  att försöket  var  ayslutat. 
Provet  hade då den  karaktäristiska tunnformen och i övrigt  en relativt homogen 
deformation.  Diametern i dess mittenzon (där  den  också  var  störst) uppmättes  
med  skjutmått  till  59.0 mm,  vilket motsvarar arean  2734  min2.  Om den  största 
arean används för beräkning  av  Ga ,  i jämförelse  med den  framrälcnade 
ekvivalenta arean  2350  inm2  (diametern  54.7 mm),  erhålls skillnaden i 
axialspäiming  som  Aa  a  = aeakv  -art  =  3.4  kPa.  Med tanke på  storleken  på 
den  rådande effektiva axialspänningen crj,  =26  kPa, är skillnaden i 
axialspänning  (3.4  kPa)  relativt stor.  Felet  vid  beräkning  med  ekvivalent  area  
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ökar med ökande axialtöjning, eftersom tunnformen blir markantare, och kan 
för större töjningar ge något missvisande axialspämüngar. 

Enligt La  Rochelle  m  fl  (1988)  är arealcorrektion  enligt  ekv  (4.10)  tillräckligt 
noggrann  så  länge provet behåller tunnformen.  Germaine  och  Ladd  (1988)  
rekommenderar  en alternativ  areakorrelction för tunnformen där tvärsnittsarean 
baseras  på  diametern i provets mitt. För större töjningar  kan  dessa olika  
korrektioner for  arean innebära skillnader i beräknad axialspänning  som kan  
vara värt att beakta.  

Vid  passiv  skjuvning, då provet expanderar i axialrilctningen, kommer istället  
den  karaktäristiska midjan att utbildas,  Figur 4.44.  För denna deformationsmod 
blir  den  ekvivalenta cylinderns tvärsnittsarea större än arean i zonen där midjan 
utbildas och således underskattas axialspänningen. 

Membranets styvhet 

Provet innesluts i ett  gummimembran  för att förhindra  kontakt  mellan 
cellvattnet och porvattnet i provet.  Membran  runt provet inducerar emellertid 
(ofta) ett  bidrag  till provets styvhet  vid belastning samt  ett initiellt tryck  på  
provets mantelyta  efter montering. Beroende  pä  hur  membranet deformeras  vid 
belastning  blir  bidraget  till styvheten olika  stort.  

Resultaten från triaxialförsöken  har  korrigerats (med GDS:s programvara) med 
ayseende på membranets styvhet enligt  Bishop  och  Henkel  (1962).  
Axialspänningen  har  korrigerats för  de  odränerade och dränerade försöken 
enligt 

lid 111  E  
Ma = 	mem a  103  WPal 

A 
(4.11) 

där  
-  do  är provets initiella  diameter  (i enheten  mm)  
- Mmen, är membranets "styvhetsmodul" (i enheten N/mm), som för  de  

använda gummimembranen experimentellt  har  bestämts till  0.38  
N/mm, vilket motsvarar E-modulen  1100  kPa 
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- ea  är axialtöjning  (i  decimaltal)  
-  A  är  provets  tvärsnittsarea  (i enheten  nun2)  vid  axialtöjningen ea  

Vid  aktiva försök subtraheras daa  (enligt  ekvation  (4.11))  från  den  uppmätta 

axialspänningen  (e).  — a )c och  vid  passiva försök adderas Acra,  till  

den  uppmätta axialspänningen (er.,+Aaa).  Bishop  och  Henkels  metod  
for  korrigering förutsätter att gummimembranet samverkar  med  provet  samt  att 
provets deformeras cylindriskt  (se  resonemang  enligt  nedan  samt diskussion  i 
underavsnitten  3.2.3  och  4.2.1). 

Korrektionen  zia,  med  ayseende  pä  membranets styvhet blir  (med do  =  50 
mm  och Mmem  =  0.38  N/mm) i runda  tal -1.5  Oa  vid  ea  =  5%  och  -4  Oa  vid  
Ca  =  15%  för aktiva försök och motsvarande  1.5  kPa  respektive  5.51cPa för 
passiva försök. Dessa värden är inte försumbara  vid  låga värden  pä  
deviatorspänningen och för större axialtöjningar.  

Korrektion av  axialspänningen aa  enligt  NGI:s  praxis (Berm,  1981),  vilken är 
i enlighet  med den av Bare (1993)  föreslagna  korrektionen  för  den  kommande 
"Europastandarden",  ger  värden  av  samma storleksordning  som  Bishop  och  
Henkels  metod.  

Det  räder något delade meningar mellan olika författare  angående  storleken  pä  
korrektionen av  axial-  och radialspänningar.  Head (1986)  föreslår  en  
kompromiss  av  olika författares  resultat,  vilket  ger  korrigerade värden  pä  
axialspänningen  som  är  mindre  än  de enligt  Bishop  och  Henkels  metod.  

La  Rochelle  m  fl  (1988)  genomförde  en  utförlig studie av gummimembranets 
inverkan på utvärderade spänningar.  De  studerade  de  två typfallen  deformation  
enligt "tunnformen" och  deformation  längs "ett skjuvplan". Vid kompression av 
provet i axialriktningen kan gummimembranet antingen ligga slätt mot 
provkroppen eller veckas (buckla). I det förra fallet  fas en  samverkan mellan 
gummimembran och prov (gummimembranet antas verka som ett skal) och 
inverkan på axialspänningen blir viktig att beakta.  Om  membranet istället 
veckas induceras  en  ökning av radialspärnüngen och det blir för detta  fall  
radialspänningen (och inte axialspänningen) som skall korrigeras. Vid veckning 
blir korrektionen av spänningen  mindre  än vid fallet utan veckning.  La  



168 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER  

Rochelle  m  fl inkluderar också  en korrektion av  radialspänningen  beroende på 
det  tryck  som  membranet utövar  på  provet  efter montering (både vid  fallet  med  
veckning och fallet utan veckning). Storleken  av  detta tryck  beror på  
gummimembranets "styvhetsmodul" och initiella  diameter samt  provets initiella  
diameter. Om  membranet emellertid  har en diameter som  är  90-95  % och  en  
tjocklek  på  ungefär  0.5  %  av  provets  diameter  blir  korrektionen relativt  liten 
(ungefär  1  kPa). Dessa förhållanden mellan gummimembranets och provets  
dimensioner  är också normala  vid  triaxialförsök  (så var  också fallet för  de  i 
denna  studie  använda  gummimembranen). La  Rochelle  m  fl hävdar att  
korrektioner av den  storleksordning  som  Bishop  och  Henkels  metod  ger,  något 
underskattar  den  nödvändiga  korrektionen av  axialspänningen.  De  påpekar 
också vikten  av  att observera provets och membranets  deformation under  
försöket  så  att relevanta  korrektioner  görs.  

Germaine  och  Ladd  (1988)  rekommenderar  korrektioner av  axial-  och 
radialspänningen,  for membran som  inte veckas, i enlighet  med La  Rochelle  m  
fl  (1988).  

För  de  dränerade försöken (redovisade i aysnitt  4.4)  noterades  en  veckning av 
membranet för större töjningar, säg  5  -  10  %. Detta innebär att  (den  för dessa 
försök genomförda) reduktionen av axialspänningen är för stor vid större 
töjningar. Enligt det resonemang som  La  Rochelle  m  fl  (1988)  för beträffande 
korrektion av spänningar vid veckning av membranet,  skulle  istället 
radialspänningen ökas (och axialspänningen vara okorrigerad), vilket också 
innebär  en  minskning av deviatorspärmingen (dock något  mindre  minskning)  
men en  ökning av  den  effektiva medelspänningen.  

Friktion  

Den  axiella belastningen av provet sker  via en  pistong som trycksätts i  den  
nedre delen (bottenkammaren) och som överför  kraft  till provet  via  
piedestalytan  (se  aysnitt  3.2).  Pistongen som löper längs ett linjärlager 
(kullager) och som förseglas av  en  gummibälg i bottenkammaren och 
cellkammaren,  har  ett visst friktionsmotstånd vid rörelse. För att korrigera för 
friktionsmotståndet måste friktionsförlusten bestämmas. Detta görs genom att 
påtvinga pistongen  en  förflyttning  en  viss sträcka, säg lirun (genom att ändra 
volymen i bottenkammaren med hjälp av kontrollenheten), och därefter notera 
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trycket i bottenkammaren.  Sedan  flyttas pistongen tillbaka samma sträcka och 
trycket i bottenkammaren noteras  på  nytt. Friktionsförlusten erhålls  som  halva 
skillnaden  av de  avlästa värdena  (enligt  GDS,  1988).  

Friktionsförsök kan utföras manuellt  via  kontrollpanelen på kontrollenheten 
eller med datorprogrammet och då också mellan olika försöksrutiner (förutsatt 
att provet inte är dockat i  den  övre ändytan) och därigenom uppdatera 
friktionsförlusten vid aktuell trycknivå  (se  underavsnitt  3.2.2).  

Axialspänningen  ac,  korrigeras automatiskt  av  datorprogrammet  (om  
friktionsförsök  har  utförts)  med  ayseende  på  friktionsförlusten  F enligt  

At; =71(±F) 	 (4.12) 

där  
-  a  är  den  effektiva arean av gummibälgen i bottenkammaren 
-  A  är provets uppdaterade tvärsnittsarea 
-  F  är friktionsförlust, som är  positiv  vid expansion (passiva försök) 

och  negativ  vid kompression (aktiva försök) 

Vid en  jämförelse  av  elcv  (4.12)  och elcv  (3.5) kan  konstateras att 
axialspänningen korrigeras  med  ayseende  pä  friktion  genom att trycket i 
bottenkammaren  (LP)  korrigeras utifrån friktionsförlusten (±  F) .  

Friktionsförlusten  F har  för triaxialförsöken i denna  studie  varierat mellan  0.5  
och  2  kPa vilket (ungefär) korresponderar mot värden  på  zicra  mellan  0.8  och  3  
kPa.  Enligt  GDS  (1988)  är friktionsförlusten liten och  normalt mindre  än  2  
kPa, vilket stämmer  relativt  väl.  

Korrektion av axialspänningen med ayseende på friktion i pistongen som 
överför axiallasten, är således nödvändig att beakta (speciellt) vid  de  låga 
deviatorspärmingar som det normalt handlar om vid skjuvning av ostörd 
naturlig svensk lera. 
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4.8  Felkällor  

4.8.1  Inledning 

Vid avancerad experimentell verksamhet, såsom triaxialförsök, kan flera olika 
felkällor förekomma. Det är viktigt att först identifiera dessa felkällor för att 
därefter antingen helt undvika dessa eller minimera felen. För att erhålla 
tillförlitliga resultat skall utrustningen (mekanik, elektronik) underhållas och 
kalibreras regelbundet, väl inarbetade försöksprocedurer användas  samt  
noggrann dokumentering av försök genomföras.  De  korrektioner som görs av 
erhållna rådata påverkar naturligtvis också  de  slutligen presenterade resultaten  
(se  aysnitt  4.7).  

Fel  vid  vetenskapliga mätningar  kan  indelas i  de tre  kategorierna misstag, 
systematiska fel och observationsfel  (Head, 1986).  Misstag är fel  som  
operatören gör, exempelvis felaktig nollställning  av instrument,  felavläsning, 
och fel orsakade  av  mekaniska stötar  pä  utrustningen. Systematiska fel, är 
sådana fel  som  redan  firms  när försöket börjar, exempelvis fel i instrumenten  
som  används, felaktig använd  teknik  (procedur)  av  operatören, försummelse  av  
viktiga för-test.  Observationsfel, slutligen ayser,  små variationer av  mätdata, 
vilka operatören inte räder över,  som  exempelvis  instabil  elektronik som ger en  
flulcturering  av  mätdata. 

I  den  följande diskussionen av felkällor tas inte ovan nämnda kategorier av fel 
upp och inte  heller  korrektioner av rådata (som behandlades i aysnitt  4.7).  
Istället presenteras (andra) faktorer som kan  ha  betydelse för  den  
(experimentellt bestämda) mekaniska respons som jordmaterialet ger.  

Graden  av olika faktorers inverkan på resultaten beror i hög  grad  på typen av 
försök (som genomförs) och på vad som är av primärt intresse vid 
utvärderingen. För  de  genomförda triaxialförsöken i denna studie  har  
noggrannhet i spänningsmätning varit något viktigare än noggrannhet i 
töjningsmätning (och volymändringar), eftersom analysen av resultaten varit 
mer koncentrerad på studie av spänningar än töjningar (dock  har  det kopplade 
sambandet mellan spänningar och töjningar varit av stor vikt). Noggrannhet 
och principer vid mätning av tryck, volym och  deformation har  behandlats i 
aysnitt  3.2.  
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4.8.2 Diskussion  av felkällor 

Vid  transport  av jordproverna från Norrköping  har  provtuberna varsamt 
bäddats  in  i provlådor och fraktats med flyg (på ett säte i kabinen) eller i bil. 
För att inte störa leran  har  vibrationer, stötar och negativa temperaturer 
undvikits. 

Proven  har  förvarats i kylrum vid temperaturen  4-5°C under  olika länga 
perioder. Vattenlcvotsbestämning av lerproven strax  fore  montering  har  inte 
pekat på några effekter på vattenkvoten av förvaringen. Lagringstidens 
eventuella inverkan på  de  mekaniska egenskaperna (som exempelvis  en  
hållfasthetshöjning orsakad av kemiska processer) är dock svårt att avgöra. 

Röntgenanalys av proven  har  inte utförts. Vid val av provmaterial  har  dock 
proven studerats olculärt, varvid prov med dålig kvalitet (exempelvis sprickor) 
kasserats och för  de  använda provkropparna  har den  "bästa" delen av 
materialet i varje provtub använts. 

Provets fulla  dimension efter  provtagning (diametern  50 mm)  i radialrilctningen  
har  använts  vid  triaxialförsöken (vilket är  normal  praxis i  Sverige).  Viss risk 
för störning i provets perifera områden, antingen orsakad  vid  provtagningen i 
fält  eller vid  provuttrycicningen i samband  med monteringen, foreligger  dock 
(alltid).  Det  är emellertid författarens bestämda känsla att  vid  återkonsolidering 
till  in  situ-spänningarna (exempelvis), minimeras  effekten av  eventuella  mindre  
sprickor och  mindre  störningar  på den  efterföljande skjuvningsfasen (däremot 
påverkas  normalt  volymändringen,  av  olika storlek,  vid  förstagångsbelastning  
av  eventuella sprickor och störningar). 

Triaxialförsöken  har  utförts vid rumstemperatur (cirka  +20°C;  temperaturen på  
de  aktuella djupen på provfältet i Norrköping är cirka  +7°C)  där temperaturen 
visserligen inte hållits  konstant men  dock normalt inte varierat med mer än 
(högst) några  grader under  försökets gäng. Vid större variationer av 
temperaturen vill vattnet ändra volym, vilket i ett vattenmättat slutet  system  
kan leda till ändringar av vattnets tryck. Samtliga försök  har  genomförts med så 
kallat mottryck  (under  konsolideringsfasen; portrycket  har  varit större än 
atmosfärstrycket) och nästan uteslutande med celltrycket  under  tryckkontroll, 
vilket eliminerar effekterna på erhållna tryck av eventuella 
temperaturvariationer. Eftersom skjuvningen normalt är töjningsstyrd i 
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axialrilctningen (dvs  under  volymkontroll) kan axialspärmingen vid kraftiga 
temperaturväxlingar bli missvisande, och likaså portrycket vid odränerade 
förhållanden. Några effekter på resultaten av eventuella temperaturvariationer  
har  emellertid inte noterats. Inte  heller  absoluttemperaturens storlek  (+20°C)  
torde  ha  någon märkbar effekt på  de  mekaniska egenskaperna för  de  typer av 
försök som  har  genomförts och för  de  leror som  har  undersökts. 
(Absoluttemperaturens eventuella inverkan på lerans beteende  har  inte 
undersökts specifikt i denna studie. Resultaten ayslöjar dock inga märkbara 
effekter.) 

Lufttryckets eventuella  variation  med tiden  har  eliminerats genom att samtliga 
tryck nollställts mot aktuellt rådande lufttryck vid försökets början. 

Som  ett mätt  pä  provets störning  kan  volymändringen  vid belastning  upp till  in  
situ-spänningarna undersökas.  Hypotesen  är att provets volymändring ökar  
med  ökande störningsgrad. I jämförelse  med  norska leror (Lacasse och  Berm,  
1988), som  för övrigt generellt  har  lägre vattenkvot än våra svenska leror,  tyder  
inte volymändringarna  pä  någon störning. 

Volymändringar kan  (bland  annat) uppstå dels på grund av att 
gummimembranet absorberar vatten och dels beroende på migrering av vatten 
mellan porvattnet och cellvattnet. Dessa eventuella effekter kan anses som 
försumbara för  de  försök som  har  genomförts (där eventuella små ändringar av 
volymen orsakade av dessa faktorer inte anses  relevant).  

Det finns också andra faktorer som kan påverka resultaten  men  som inte  har  
kommenterats, som exempelvis inverkan av porvattnets och cellvattnets 
salthalt. 

Resultaten frän  de  i denna avhandling redovisade försöken visar generellt på  
god  kvalitativ och kvantitativ överrensstämmelse med triaxialförsök utförda på 
liknande leror som finns rapporterade i litteraturen, varför slutsatsen (sannolikt) 
kan dras att några större felkällor inte tycks  ha  påverkat resultaten. 
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5  MODELLERING ENLIGT PLASTICITETS-
TEORIN  

5.1 Inledning 

Jord som  är ett flerfasmaterial (jordpartiklar, porvatten, porgas)  kan  belastas  
under  dränerade, odränerade  eller delvis  dränerade förhållanden, för ett otaligt  
antal  spänningsvägar  (eller  töjningsvägar).  Beroende  pä  konsolideringsgraden 
(eller  packningsgraden)  beter sig jordmaterialet  olika  under  skjuvbelastning 
(deviatorisk spänningsökning).  En kraftigt  överkonsoliderad lera dilaterar 
(volymökar)  vid  skjuvning medan  en  normalkonsoliderad  eller svagt  
överkonsoliderad lera kontrakterar (volymminskar).  Jords  spännings-
töjningssamband är, generellt sett, höggradigt olinjärt, deformationerna är 
medelspänningsberoende och väsentligen irreversibla.  Kornskelettet,  särskilt  
hos  finkornig  jord,  uppvisar också krypeffekter.  

Modellering av det  breda  spektrum av  beteenden  som  jordmaterial uppvisar, är  
en  utmaning. Idag finns  det  inte någon  konstitutiv  modell  som kan  täcka  jords  
alla olika  typer av  uppförande. Vissa  modeller kan  dock  relativt  väl predilctera 
speciella egenskaper  som en del  jordmaterial uppvisar.  Vid  användning  av en 
konstitutiv  modell för beräkning  av  ett geotelmiskt  problem  är  det  viktigt att  en 
relevant  modell väljs för att erhålla rimliga  resultat.  För detta ändamål krävs  
relativt  goda kunskaper  dels om den  konstitutiva  modellen  och  dels om 
jordmaterialets  förväntade beteende  vid  olika  typer av lastsituationer. De  ovan 
nämnda egenskaperna  hos jord,  frånsett krypbenägenheten,  fangas  bäst upp  
med en konstitutiv  modell  som  är baserad  pä  plasticitetsteorin för 
deformationshärdnande material och  som  kombineras  med  ett brottvillkor. 

I detta  kapitel ges  först  en teoretisk  bakgrund till  modellering enligt  
plasticitetsteorin varvid grundbegreppen i  den  plastiska flytteorin beskrivs.  Den  
vanligaste konstitutiva  modellen  för  modellering av  finkornig  jord,  Cam Clay-
modellen,  beskrivs därefter kortfattat. Materialparametrar för konstitutiva  
modeller  definieras, utvärderas och diskuteras. Experimentellt bestämda 
flyticurvor presenteras och erhållna plastiska töjningsinlcrement redovisas. 
Slutligen formuleras  de  egenskaper och  krav som en konstitutiv  modell skall 
uppfylla för att  så  bra  som  möjligt kunna prediktera  den  naturliga lerans 
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generella spännings-töjningsegenskaper.  En  jämförelse görs därvid  med  Cam 
Clay-modellen. 

5.2  Grundbegrepp i  den  plastiska flytteorin 

I detta aysnitt presenteras kortfattat grundläggande antaganden, villkor och 
lagar i plasticitetsteorin  (se  exempelvis Axelsson,  1995).  Spänningar och 
töjningar  (samt  sambanden mellan dessa) beskrivs nedan i generell  form  med 
indexnotation  (se  exempelvis Hult,  1972) men  exemplifieras också med  de  
volymetriska (p', ep) och deviatoriska (q, eq) variablerna (där p' och q 
svarar mot spänningsinvarianter och ep  och eq  mot töjningsinvarianter,  se  
Bilaga D) som  har  använts vid beskrivningen av  de  experimentella resultaten. 

Uppdelning av töjningen 

Ett första grundläggande antagande i plasticitetsteorin för små deformationer är 

att det totala töjningsinlcrementet  de(,,  (orsakat av ett spänningsinkrement day) 

kan delas upp i  en reversibel  (elastisk)  del de  och i  en irreversibel  (plastisk)  

del  dee  

de- • = dee. + dee Y 	Y 	y 

där exponenten e står för elastisk och exponenten p för plastisk. Detta 
antagande innebär att andra typer av töjningar,  t ex  tidsberoende sådana, inte 
beaktas. 

Vid triaxialförsök är speciellt  de  totala volymetriska  respektive  deviatoriska 
töjningsinlcrementen av intresse. Dessa kan skrivas som  

de =de, e  +dee P 	p 
(5.2) 

(5.1)  
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de = de 4- de q 	q (5.3)  

dvs som summan av det elastiska (volymetriska  respektive  deviatoriska) och 
plastiska (volymetriska  respektive  deviatoriska) töjningsinlcrementet. 

Observera att töjningsstorhetema ep  och eq  svarar mot  respektive den  första 

och andra töjningsinvarianten,  se  Bilaga D. 

Elastiskt uppträdande 

I det elastiska området, inom vilket endast elastiska (reversibla) töjningar 
uppträder, antas sambandet mellan töjningar (töjningsüilcrement) och 
spänningar (spänningsinkrement) vara känt och givet på vekhetsform 
(flexibilitetsform, spänningsdrivet  format)  som 

=c4kidak,  

eller  pä styvhetsform (töjningsdrivet format)  som  

day = Dkideekt  

där Crjid  är fjärde ordningens tangentflexibilitetstensor och  «id  fjärde 

ordningens tangentstyvhetstensor för det elastiska området (båda tensorema 
består av  9x9 =81  komponenter, varav endast två moduler är oberoende om 
materialet är elastiskt isotropt). För linjärt elastiskt material (det elastiska 
området formuleras med konstanta moduler i flexibilitetstensom  respektive  
styvhetstensom) gäller sambanden  (5.4)  och  (5.5)  också för spänningarnas och 
töjningamas totalvärden. 

Med utnyttjande av spänningsstorheterna p' och q och  de  elastiska 

töjningsstorheterna eep  och eeq  far  det konstitutiva sambandet för ett linjärt 

elastiskt material  formen  

(5.4) 

(5.5)  
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[

deep1. 	
3,4  

[VK  ,  0  ][dpi 
deg 	0 	G,  dq  

där K' är kompressionsmodulen och G' är skjuvmodulen (i  termer  av 
effektivspänningar, dvs modulerna för jordskelettet). Hookes  lag, t ex  på  
formen (5.6)  används ibland också som utgångspunkt för modellering av 
olinjärt elastiskt material varvid modulema K' och G' (och därmed E') görs 
spänningsberoende.  

De  pä  jordskelettet  verkande effelctivspänningarna representeras  av  

effelctivspänningstensom  som  betecknas 	och kopplas till 

totalspänningstensom  ay  och portrycket  u enligt  effektivspänningshypotesen 

= C i" • • -U5•. 
1.1 	Y (5.7)  

där  Sy  är 1Croneckers  delta  med innebörden =  1  för i = j och =  0  för 

i *j. (Portrycket påverkar inte skjuvkomponentema för 
effektivspänningstensom utan dessa sammanfaller med totalspänningstensoms 
skjuvkomponenter, eftersom porvätskan ej kan ta upp skjuvkrafter.) 

Flytvillkor  

För att bestämma gränsen för det elastiska området för ett material utnyttjas ett 
flytvillkor  

f ( cry) =0 	 (5.8)  

där funktionen  f  ( aij  ) benämns  flyfunktion  och vars grafiska representation, i 
exempelvis huvudspärmingsrymden, kallas flytyta och i ett spänningsplan,  t ex  
p' — q-planet,  flyticurva,  se  aysnitt  5.3.  

FlytfunIctionen kan tecknas som funktion av spänningsinvariantema p', q och  
8,  

(5.6)  
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f( p',q,i9) =0 	 (5.9)  

där  #9  är  Lodes  vinkel  och  som anger  inverkan  av den tredje  
spänningsinvarianten  (se  aysnitt  5.3).  I  det  enaxliga  fallet  definierar  en  
flytspänning gränsen för  det  plastiska  området.  För  jord  utgör 
förkonsolideringstrycket (bestämt  t ex  genom ett endimensionellt 
ödometerförsök)  en sådan  flytspäiming  som således  utgör  en punkt  pä  flytytan. 

Flytlag och plastisk  potential  

I  den  plastiska flytteorin bestäms det plastiska töjningsüilcrementet av  en  
flytlag  

deli; = ca
,7:77

-
j

ag 
	

(5.10)  

där g = g(ay) är  en  plastisk potentialfunktion som bestämmer riktningen av 
det plastiska flödet och dA är  en  skalär funktion. Ett viktigt specialfall är när 
flytfunIctionen även  far  spela  rollen  av  den  plastiska potentialfunIctionen, dvs 
g =  f.  För detta  fall  sägs associeradflytning råda och flytlagen blir  

deri  

 

(5.11)  

 

För det allmänna fallet med flytlagen  (5.10)  talar  man  om icke associerad 
flytning.  Den  skalära funktionen ca i flytlagen bestäms genom utnyttjande av 
konsistensvillko  ret  

df =0 	 (5.12)  

vilket innebär att spänningspunkten vid plastisk flytning hela tiden skall förbli 
på flytytan  (f= 0),  även om denna ändras vid exempelvis plastiskt 
deformationshårdnande. 
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Om  flytlagen istället uttrycks i  de  plastiska töjningsinvariantema ePp  och eqP 

som funktion av spänningsinvariantema p' och q  fas 

(5.13) 

(5.14)  

dvs tillskottet i (exempelvis) plastisk volymetrisk töjning  (de)  är  en  

skalärfimlction  (A)  multiplicerad med partialderivatan (dg I dp') av  den  

plastiska potentialfunktionen med ayseende på  den  associerade spänningen, 

dvs  den  effektiva medelspänningen p'.  Se  aysnitt  5.6  där  de  plastiska 
töjningsinlcrementen illustreras grafiskt. 

Hårdnandelag och uppdateratAtvillkor 

För ett deformationshårdnande plastiskt material måste flytfunktionenf 
uppdateras i det plastiska området. Det initiella flytvillkoret  (5.8)  ersätts med 
ett uppdaterat flytvillkor  

f ( 	,e,k) =0 	 (5.15)  

darf  då  också är  en funktion av den  plastiska töjningen  elf.;  och  av en  

hårdnandefunktion  k.  För ett deformationshårdnande  elastisk-plastiskt  
material  tillväxer  det  elastiska  området under den  plastiska  flytningen,  medan  
det  elastiska  området  minskar för ett deformationsmjuknande  material.  Om  
flytytan inte tillåts förändras  under den  plastiska  deformationen talar man om  
idealplastiskt  material. 

I geometriska  termer  kan hårdnandelagen sägas styra flytytans storlek,  form  
och  position  vid plasticering av materialet.  Den  enklaste typen av hårdnande är 
det isotropa härdnandet, dvs  en  likformig förändring av flytytans storlek utan 
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att dess  form  eller  position  ändras. För jord utnyttjas ofta 
förkonsolideringstrycket,  t ex  det isotropa  p6,  som primär 
hårdnandeparameter. Det uppdaterade flytvillkoret kan då tecknas 

f(p',q,p6) =0 
	

(5.16)  

där  således pi)  svarar mot flytytans skärning  med p'-axeln i p'—q-planet. 
Förkonsolideringstrycket och tillika hårdnandeparametem  p6  bestärmner 
därvid flytytans (flyticurvans) storlek. Härdnandeparametem för  jord  ansätts 
ofta  som funktion av den  volymetriska plastiska töjningen  (som  exempelvis i  
Cam Clay-modellen;  aysnitt  5.3),  

Pö  =  136(  ePp) 

som  vanligen baseras  pä  kompressionskurvan,  se  aysnitt  4.5. 

(5.17) 

Lastkriterium  

I ett plastiskt tillstånd, dvs när spänningspunkten befinner sig på flytytan 
(geometrisk tolkning)f =  0,  skiljer  man  mellan olika möjliga lastfall. Plastisk 
pålastning 

dÅ. >0, df=0 	 (5.18)  

innebär att tillståndet fortsätter att vara plastiskt, tillskott i plastisk töjning 
erhålls, och spänningspunkten förflyttas tillsammans med  den  rörliga flytytan 
(för hårdnande / mjuknande material).  Neutral  pålastning 

= 0, df = 0 	 (5.19)  

innebär att spänningspunkten förflyttar sig längs flytytan utan tillskott i plastisk 
töjning. Elastisk avlastning 

= 0, df < 0 	 (5.20) 
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innebär att spänningspunkten förflyttas  in  från flytytan så att tillståndet övergår 
till att bli elastiskt,  f  <  0  

Konstitutiva ekvationer 

Med  kännedom  om de  konstitutiva ekvationerna i  det  elastiska  området,  
initiellt och uppdaterade flytvillkor, flytlag och hårdnandelag  kan de  
inkrementella konstitutiva ekvationerna för  det elastisk-plastiska  materialet  
etableras  pä  vekhetsform 

dey  =CZdoli  

eller  pä styvhetsform 

dui/  =DiZdeki  

där 

C leP  =Ce  +CP  111c1  

är  den  elastisk-plastiska tangentvekhetstensom och 

DeP  = De + DP  ijkl 	11k1 	ijkl 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24)  

är  den  elastisk-plastiska tangentstyvhetstensorn. Båda dessa konstitutiva 
tensorer är sammansatta av  en  elastisk  del  och  en  plastisk  del  och 
spänningstensom uttrycks i  termer  av effektivspänningar.  

Med utnyttjande av töjnings- och spänningsstorheterna i  (5.21)  och  (5.22)  kan 
det konstitutiva sambandet för ett elastisk-plastiskt material i töjningsdrivet  
format  (exempelvis) tecknas 
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[dp

] 

 

d9 

K'- 1  K'2 	—1-31(3' s91  
h 	dp' ap' 	h 	ap•aq 

31(G' dg 	3G'- 1  9G'2  
h 	dqap• 	h 	dq dq 

[

d

de

E

1  
(5.25)  

    

där  h  är  en  hårdnandefunktion  som beror  pä  den  ansatta hå'rdnandelagen,  t ex 
enligt (5.17). 

Det kan  ibland vara nödvändigt att etablera  en  blandad  formulering av  
spännings- och töjningsinlcrementen, dvs där styrvariablerna liksom 
responsvariablema  kan bestå av både  spännings- och töjningsinlcrement. Detta 
är exempelvis fallet  vid  ett konventionellt (töjningsstyrt) triaxialförsök där 
radialspänningen och  den  axiella töjningshasfigheten utgör styrvariabler medan 
axialspänningen och racfialtöjningen utgör responsvariabler.  En konstitutiv  
drivenhet  som  skall kunna simulera triaxialförsök  mäste  således  innehålla 
konstitutiva ekvationer  på sådan  blandad  form, se t ex  Yu  och Axelsson  (1992)  
och Mattsson  (1995). 

5.3 Cam Clay-modellen  

5.3.1 Inledning 

Den  modifierade  Cam Clay-modellen (eng.  Modified Cam Clay;  i denna 
avhandling benämnd  Cam Clay-modellen eller  bara  Cam Clay),  föreslagen  av  
Roscoe  och  Burland (1968),  utgör  en av  basmodellema  vid konstitutiv 
modellering av  finkornig  jord  och  firms  implementerad i många  av de FEM-
program som kan  hantera jordmekaniska  problem.  För prediktering  av  lerors 
beteende är  Cam Clay  idag  den mest  populära  modellen (se  Wood,  1990,  för  
en  utförlig beskrivning  av  Cam Clay-modellen).  Många författare  har  använt  
Cam Clay  som en  grundmodell och  gjort  modifieringar  av den  (exempelvis  Yu,  
1993)  för att bättre kunna prediktera specifika  typer av jord. Det  bör påpekas 

att  en  viktig grundförutsättning för  Cam Clay-modellen  är att  den bygger på 
den  kritiska tillståndsteorin  (se  aysnitt  2.3). Den  ursprungliga  Cam Clay- 
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modellen (eng. Original  Cam Clay),  föreslagen  av  Roscoe, Schofield  och 
Thurairajah  (1963),  tillämpas numera sällan  bland  annat  beroende  pä  att  den  

innefattar  en  orealistisk flytyta.  

5.3.2  Modellbeskrivning  

En elastisk-plastisk konstitutiv  modell,  som  Cam Clay,  består av  fyra 
huvuddelar  

- flytvillkor 
- elastiskt uppträdande 
- plastisk potentiallag och flytlag 
- härdnandelag 

som  samtliga  mäste  formuleras för att  det  konstitutiva sambandet skall kunna 
etableras  (se  föregående aysnitt  (5.2)  där dessa begrepp förklaras).  Cam Clay-
modellen kommer  nedan att beskrivas i  termer av  spänningsinvariantema  p'  
och  q  och töjningsinvariantema  ep  och  eg  (se  aysnitt  2.1  och Bilaga  D).  

Flytvillkor  

I p'—q-planet svarar flytvillkoret för  Cam Clay  mot  en  ellips  som  är centrerad 
kring  p'-axeln,  Figur 5.1.  Flytkurvan skär  p'-axeln i origo  samt  för värdet  p6. 
Ellipsens  vertex  skär  den  kritiska tillståndslinjen (CSL)  

q = mp'  (5.26)  

för  den  effektiva medelspänningen  /36  /  2  och deviatorspänningen Mpb /  2  . 
Flytfunktionen för  Cam Clay  får  dä  formen 

f (  p  / 

o 

 7 , pa = q2 
_ A/I2  p  y  . p4 

15

,9 
	

(5.27)  

där  p6 anger den  aktuella isotropa förkonsolideringsspärmingen och därmed 
storleken av flytlawvan i p'—q-planet. För att definiera flytkurvan behövs 
således endast parametern  M,  dvs kritiska tillståndslinjens lutning, och 
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förkonsolideringsspänningen  p4  identifieras.  Cam Clays  flytfunktion motsvaras 
i  den  effektiva huvudspäimingsrymden  (al, a;,  aj)  av en  flytyta  som har 
formen av en  ellipsoid och  som  är centrerad kring rymddiagonalen (isotropa 
spänningsaxeln,  al  =  a;  = aj),  Figur 5.2.  I samma  figur har  också  den  kritiska 
tillståndslinjen generaliserats till  en kritisk  tillståndskon.  

 

Figur 5.1  Cam Clay-modellens  flytfunktion  i  p' —q-planet  (ellips).  

Figur 5.2 	Cam Clay-modellens  flytfunktion (ellipsoid) och  den  kritiska 
tillståndskonen i effektiva huvudspänningsrymden 
(från Axelsson,1995). 



ojt=a'2=4:13 

184 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER 

I  Figur 5.3 har  Mohr-Coulombs  brottyta illustrerats i  den  effektiva 
huvudspärmingsrymden och i  Figur 5.4 har både  Mohr-Coulombs  brottfunktion 
och  Cam Clays  flytfunIction skissats i deviatorspänningsplanet. Ett 
deviatorspänningsplan är ett vinkelrätt  plan  mot  den  isotropa spänningsaxeln  
(a;  =  a;  = aj).  Av  dessa  figurer  framgår  det  att  Cam Clay-modellens  
flytfimktion (och brottfunktion) är oberoende  av den tredje  
spänningsinvarianten  (eller  Lodes  vinkel)  medan  Mohr-Coulombs  brottvillkor 
tar hänsyn till denna. Detta innebär exempelvis att  Cam Clay  inte  kan  beakta 
anisotropi i (odränerad) skjuvhållfasthet,  som  oftast föreligger i våra svenska 
leror. Notera att såväl flytvillkoret  som  brottvillkoret  kan  göras  beroende av 
den tredje  spänningsinvarianten. 

Figur 5.3 	Mohr-Coulombs brottfunktion (hexagonal pyramid)  i effektiva  
huvudspäimingsrymden. 
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a) 	 b) 

Figur  5.4 	Cam Clays flytfunktion (a)  och  Mohr-Coulombs brottfunktion  (b)  i  
deviatorspänningsplanet.  

Elastiskt uppträdande 

För spänningstillstånd  (p', q)  innanför flytkurvan  (eller  flytytan) ekv  (5.27),  
dvs närf <  0,  är  jordmaterialets  beteende elastiskt. I  Cam Clay-modellen  antas 

därvid  det  inkrementella styvhetssambandet (uttryckt i  p', q,  eep,  4) ha 

formen  

rdprl _tic,  0 Idep] 
Ldq  j — L 0 3G1 dceq  

(5.28)  

där  K'  är  kompressionsmodulen  och  G'  är skjuvmodulen (jämför aysnitt  5.2).  
I  det  elastiska  området ger en  ändring  av  deviatorspämiingen  .7  endast upphov 

till deviatorisk töjning  (4)  och  en  ändring  av den  effektiva medelspänningen  

p'  endast  en  volymetisk töjning  (cep),  dvs  ingen  koppling  råder  mellan  elastisk  

volymetriska och deviatoriska  effekter.  

För  det  elastiska deviatoriska sambandet antas i  Cam Clay  ett linjärt 
förhållande, dvs  en konstant  skjuvmodul  G'  
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q =  3G  '2eq 	 (5.29)  

varför det inkrementella sambandet blir 

dq =  3G  'deeq 	 (5.30)  

(I aysnitt  5.4  diskuteras samband mellan G', K' och  li  (tvärkontraktionstalet) i 
det elastiska området.) Vidare antas kompressionsmodulen K' vara  en  
funktion av  den  effektiva medelspänningen p'. För  den  volymetriska 

kopplingen mellan eep  och p' i det elastiska området antas ett logaritmislct 

samband 

(5.31) 

eller  pä  inkrementell  form 

4,  dp 
dee  = 	

' 
 K P 	p/ 

(5.32)  

där ic*  är lutningen av  den  elastiska av- och pälastningskurvan i ln p'— e p- 
planet. Kompressionsmodulen  K' beskriver sambandet mellan inlcrement av  
den  effektiva medelspänningen p' och inkrement av  den  volymetrislct elastiska 

töjningen  deep,  dvs 

dp' = K 'deep 	 (5.33)  

varför  kompressionsmodulen enligt (5.33)  är  en tangentmodul  pä  formen 

4=v13' 	 (5.34) 
K  

där  v  är  den  specifika volymen och x är lutningen av av- och pälastningskurvan 
i  In  p' —  v-planet (se  aysnitt  2.3).  
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Plastisk  potential,  flytlag och härdnandelag 

I  Cam Clay-modellen  antas associerad  flytning,  dvs  den  plastiska 
potentialfunktionen är  identisk med  flytfimlctionen,  g =f 

13 q p6 = q2 A4-2 p6 	 (5.35) 

I  Figur 5.5 har  flyticurvan i p'/ ds  —q  /  de/:„ -planet  ritats ut och denna gång i 

egenskap  av den  plastiska potentialkurvan.  Pä  den  plastiska potentiallcurvan  
har  plastiska töjningsinlcrement illustrerats  (som enligt definition  är riktade  
normalt  mot  den  plastiska potentialytan) i fyra olika  punkter. Det  resulterande 

plastiska töjningsinlcrementet  kan  delas upp i  en  volymetrisk  (Al)  och  en  

deviatorisk  (de) komponent,  där  en plastisk  volymetrisk  komponent  riktad i 

positiva  p'-axelns riktning innebär kontralctans  (eller  volymminskning,  
kompression)  och i negativa riktningen dilatans (volymökning). 

Figur 5.5 	Plastiska  töjningsinlcrement  i olika  regioner av  Cam Clay-
potentialkurvan.  

För  en isotrop belastning (punkt A)  fäs  enligt  Cam Clay  endast  plastisk  
volymetrisk töjning och för  en rent  deviatorisk  belastning då  kritiskt tillstånd  
råder (punkt B)  endast  plastisk  deviatorisk töjning. I  det  underlcritiska  området 
(den del av den  plastiska potentialluirvan  som ligger under  CSL)  ras med  
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automatik kontralctans (och plastisk deviatorisk töjning; punkt C) och i det 
överkritiska området  (den del  av  den  plastiska potentialkurvan som ligger över 
CSL) erhålls dilatans (och plastisk deviatorisk töjning; punkt D). 

Genom att tillämpa flytlagen, ekv  (5.13)  och  (5.14) fas  

ag _ e. =m2(2p'—p6) 
al2/—  al,' 

al = = 2q 
at7 d9  

För att bestämma skalärfunIctionen dA i flytlagen  (5.10)  utnyttjas 
konsistensvillkoret  (5.12).  För  Cam Clay  erhålls  

A =—
/ 

M
2
(2 p'— p6)dp'+2qdg 

h 

(5.36) 

(5.37) 

(5.38)  

där  h  är  en  hårdnandefunktion  som  bestäms  av den  valda härdnandelagen. I  
Cam Clay-modellen  antas  så  kallat volyrnetriskt hårdnande, dvs 
härdnandeparametem  136 styrs  endast  av det  plastiska volymetriska töjningen 

(eP). För  Cam Clay  blir härdnandefunIctionen  P 

h  = vM PPo(2P  — Po)  
A — K.  

(5.39)  

Konstitutiva samband  

Det elastisk-plastiska sambandet mellan tillskott i spänningar (dp', dq) och 
tillskott i töjningar  (de,,  deq ) blir för  Cam Clay-modellen på  vekhetsform 



(5.40)  
dq  
dpi 
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-  
I 

17;1  +-h-1  M4(2P'-  PO
2 
 TI M

2 
 (2P

1 
- P6)2q 

1 
— M2  ( 2 p'— p6)2q 
h 

1  +1-4q2  
3G' h 

de
[deg  

med h enligt  (5.39)  och K' enligt  (5.34).  Notera att för plastiska töjningar finns  
en  koppling mellan volymetriska och deviatoriska effekter (exempelvis 
resulterar  en  ändring av deviatorspäimingen dq (dp' =  0)  i såväl deviatoriska 

som volymetriska plastiska töjningar).  

5.4  Materialparametrar  

5.4.1 Inledning 

Vid konstitutiv modellering  behövs vissa parametrar  som  karaktäriserar  
jordmaterialet.  Dessa materialparametrar antas  ha  konstanta värden (i  den  
använda  modellen,  även  om de  i verkligheten  kan  variera för olika  
lastsituationer) som anses  gälla för  den  aktuella  jordtypen.  Varje  konstitutiv  
modell kräver vissa  typer av  och ett visst  antal  parametrar. Huvuddelen  av  
dessa parametrar  kan  bestämmas experimentellt (fysikaliska parametrar).  Av 
de  fysikaliska parametrarna sammanfaller  en del med de som  bestäms  vid  
standardundersökning  av jord  (exempelvis friktionsvinkeln  (V)  medan andra 
måste bestämmas  med  icke-konventionella  metoder, t ex  triaxialförsök. Andra 
parametrar  (ej  experimentellt bestämda)  kan  antingen härledas  ur de  fysikaliska 
parametrarna  eller t ex  bestämmas genom kurvanpassning.  En del modeller 
bygger  enbart  på  fysikaliska parametrar (exempelvis  Cam Clay;  se  föregående 
avsnitt) medan andra  har en  blandning  av  fysikaliska och icke-fysikaliska 
parametrar.  Den  "ideala"  modellen skulle kanske  vara  den som består av  ett  
minimalt antal  fysikaliska parametrar  som  är lätta (och tidsmässigt snabba) att 
bestämma. 

I detta aysnitt beskrivs parametrar som kan utvärderas från triaxialförsök, som  
t ex de  som redovisades i kapitel  4.  Några av  de  utvärderade parametrarna är 
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kopplade till  Cam Clay-modellen, men  utnyttjas också i många andra  
jordmodeller (som  gör anspråk  på  att i huvudsak kunna modellera leror). 

Materialparametrar  kan  (och bör  helst)  utvärderas från såväl höglcvalitativa 
laboratorieförsök  på  ostörda prover  som  genom  in  situ-försök.  Det  är viktigt att  
ha en  uppfattning  om  varje parameters tänkbara  variation  för att,  då  tillräcklig 
mängd försöksresultat  ej  föreligger, kunna göra rimliga uppskattningar.  Det 
kan  också vara  fallet  att  en parameter  bör anta olika värden inom dess tänkbara 
intervall  beroende på vad som  skall predikteras (exempelvis  den  elastiska 
skjuvmodulens  beroende av den  effektiva medelspänningen). 
Sensitivitetsanalys, för vilken  en parameter får  variera medan övriga hälls 
konstanta, är ett sätt att studera  hur  varje enskild  parameter kan  påverka 
resultaten. Bestämningen  av  materialparametrarna i  en  viss jordmodell och för  
en  viss jordtyp baseras vanligen  på  ett  antal  olika försök,  som vart  och ett  kan  
ge vissa skillnader i parametervärden. För att  for jordtypen  i fråga fä  sä  
generellt giltiga parametervärden  som  möjligt  kan man  utnyttja någon  form av 
optimering  där  de  olika försölcresultaten vägs samman  enligt en  vald metod,  se 
t ex  Axelsson  m  fl  (1991). Det kan  vara viktigt  vid en optimering  att sätta 
gränser för parametrarnas möjliga  variation, så  att dessa antar rimliga värden (i 
jämförelse  med  experimentella  resultat). 

5.4.2 Definition  och utvärdering  

De  för Norrköpingsleran utvärderade fysikaliska materialparametrarnas  
definitioner samt  värden redovisas i Tabell  5.1.  Parametrarna  M, A,  lc,  G'  och  
v  utnyttjas samtliga i  Cam Clay-modellen  medan övriga parametrar inte är 
modellspecifika. Parametrarna i  tabellen  kommenteras nedan. 
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Tabell  5.1 	Utvärderade experimentella parametrar för Norrköpingsleran till 

konstitutiva  modeller. 

Parameter Definition  Experimentell 

bestämning 

Medelvärde 

[skattat intervall] 

lutning av brottlinje i p' — q-
planet 

M  = dq / Ap'  1.20 

[1.10-1.30]  

k  intercept  med q-axeln för 

brottlinje 

qdåp'= 0 se text  

lutning av 

kompressionskurvan i  
In  p'—  v -planet  

=  Ay  / Aln  p' 	isotropa försök:  
0.76 

[0.70-0.80]  
ödometerförsök:  

se  text  
[0.5-1.0]  

miso 	parameter  i  ansatsen 

K 	= mi„pi(  p  7  p  —Piro  

i  log  p' —ep-planet  

In750 =1logp'/AE  P 4.52 

[-]  

se (Wan genom 

kurvanpassning 

(passningsräkning)  

-0.60 

[-]  

IC  lutning av avlastnings- och 

pälastningslcurvan i  
In  p'—  v -planet 

IC = Av / 0.055 

[0.04-0.07] 

tvärkontraktionstal 

(relativa förhållandet mellan 

elastisk  radial-  och 

axialtöjning) 

= —Aer  "'-a 0.36 

[se text]  

G' elastisk  skjuvmodul 

(initiell lutning  pä  q  — eq-
kurvan i elastiskt  område) 

G' = dq / 3deq  
se text  

passiv  / raktiv 
förhållande mellan  passiv  

fu 	fu  och  aktiv  odränerad 

skjuvhållfasthet  

q max  / 2 0.78 

[se text] 
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Parametern  M anger  lutningen i  p' —q-planet (aktivt  tillstånd)  av  brottlinjen  vid  
kritiskt tillstånd (dvs  dä  samtliga spännings- och volymändringar  har  upphört) 
och  kan  bestämmas  ur  dränerade  eller  odränerade triaxialförsök. Värdet  på M, 
som  för Norrköpingsleran  har  utvärderats till  1.20,  vilket korresponderar mot  
den  effektiva friktionsvinkeln =  30°, kan anses som signifikant,  dvs dess 
sannolika  variation  är mycket liten.  Om M  istället  får  beteckna lutningen  på  
brottlinjen  vid  deviatorspäimingens maxvärde  (om  inte kritiskt tillstånd räder) 
fäs för  den  utvärderade brottlinjen ibland ett  intercept  k med q-axeln. För  M  =  
1.20 har  exempelvis  k  utvärderats till  6.4  kPa (motsvarande  c'  =  3.1  kPa) för  
de Ko-konsoliderade  (svagt  överkonsoliderade) odränerade försöken. Vissa 
konstitutiva  modeller  inlduderar även ett eventuellt  intercept  med  
deviatorspämüngsaxeln, till skillnad från  Cam Clay.  Se kapitel 4  där värden  pä  
M  (och  0')  diskuteras för olika  typer av  försök,  samt kapitel 2  där  M  defmeras.  

Parametern  2. anger  lutningen  av  kompressionskurvan i  In p' —v -planet,  och  
kan  bestämmas  med  triaxialförsök  eller  ödometerförsök.  De  i Tabell  5.1  
angivna värdena  pä  A  är utvärderade från  de  isotropa kompressionsförsöken  
samt  från ödometerförsöken  som  är redovisade i aysnitt  4.5.  För resultaten från 
ödometerförsöken  har  inget medelvärde angetts utan istället ett  relativt  brett 
intervall  (se diskussion  i aysnitt  4.5). Den  jungfruliga kompressionskurvan 
visar  sig  vara något krökt i  det  logaritnüska  kompressionsplanet (In p'  —  v),  
varför konstanta värden  på A  endast  kan anses  gälla inom begränsade 
spänningsintervall.  Parametern  A  valdes att utvärderas i spämüngsintervallet  
direkt  efter det  att förkonsolideringstrycket överskrids, vilket också  ger den  
största lutningen  av  kompressionskurvan.  De relativt  höga värdena  på A. kan  
tillskrivas  dels  valet  av  spänningsintervall och  dels det  för Norrköpingsleran 
initiellt höga portalet. Notera att betydligt lägre värden  på A skulle ras om  ett 
annat  (eller  större) spänningsintervall valdes  vid  utvärdering. 

För att bättre beskriva kompressionskurvans utseende i det logaritnüska 
diagrammet gjordes ansatsen att kompressionsmodulen varierar enligt uttrycket 

K 	mnor- r-n. 	' / n1 g —Sito 
p 	 t- 

se  aysnitt  4.5.  Genom kurvanpassning utvärderades parametrarna (i  

log p'  —  ep-diagrammet)  till miso  =  4.52  och  Aso  =  -0.60. 

(5.41) 
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Parametern  ic  (som  är  en parameter som beskriver jordmaterialets  volymetriska 
töjning i  det  elastiska  området) anger  lutningen  av  avlastnings-
pålastningslcurvan i ln  p' —v-planet,  och  har  bestämts genom  isotrop 
belastning, se  aysnitt  4.5.  Värdet  på Pc  är  beroende av  storleken  på det  
avlastade spänningsintervallet  (om  kurvan,  som den normalt  gör, kröker i 
ln  p'  —  v-diagrammet).  I aysnitt  2.3  definieras parametrarna  lc  och  A. 

De  elastiska parametrarna, skjuvmodulen G', kompressionsmodulen K' och 
tvärkontraktionstalet (eller Poissons tal)  v,  är för ett linjärt elastiskt och 
isotropt material kopplade till varandra,  t ex  gäller 

G' = 3(1 —2v) 
 K' 

2(1 + v) 
(5.42) 

I  de  flesta konstitutiva  modeller  antas K' emellertid variera med spänningen 
(K' = K'( p') = vp' / K).  Om (5.42)  antas gälla också för detta  fall,  kommer 
skjuvmodulen G' eller tvärkontralctionstalet  v  också att variera. Som 
ingångsparameter till  en konstitutiv  modell anges därför antingen G ' eller  v  
som  konstant  varefter  den  icke angivna parametern beräknas enligt exempelvis 
sambandet  (5.42).  För att undvika numeriska  problem  (som att  v far  ett 
negativt värde) vid  konstitutiv  modellering sätts ofta  v  som ett  konstant  värde 
varvid G'  Par  variera med spänningen. 

Tvärkontraktionstalet  v har  bestämts ur ett av  de  båda genomförda dränerade 
spänningsvägförsöken, underavsnitt  4.6.1,  genom att beräkna  axial-  och 
radialtöjningen vid pålastning i elastiskt område. Från detta försök erhölls  v  till  
0.36.  För jord finns olika empiriska samband föreslagna för bestämning av 
tvärkontralctionstalet,  t ex 

v= 1 —sin 0' 
2 —sin0' 

(5.43)  

som fört  ex 0'  =  30°  ger  v  =  0.33.  Undersökningar visar dock att  v  initiellt  har  
ett värde på ungefär  0.1  som med ökande  deformation  ökar till ett värde mellan  
0.2  och  0.4,  Hardin  (1978).  
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Den  elastiska skjuvmodulen G' kan bestämmas med hjälp av konventionella 
dränerade och odränerade triaxialförsök, som  den  initiellt räta delen (antagna) 
av deviatorspännings-deviatortöjningskurvan, q — eq-kurvan (förutsatt att 
provet är i överkonsoliderat, dvs i elastiskt tillstånd) eller frän avlastnings-
pålastningslcurvor i samma  diagram.  För  de  dränerade späimingsvägförsöken i 
underavsnitt  4.6.1  utvärderades G' till värden mellan  7  och  18  MPa. För  de  
odränerade Ko-konsoliderade försöken, underavsnitt  4.2.1, fas en  initiell 
skjuvmodul i intervallet  1.5  -  4  MPa 

Med en  triaxialutrustning  som  också  kan  mäta mycket  små  töjningar erhålls 
sannolikt betydligt större värden  pä  den  initiella elastiska skjuvmodulen,  
Atkinson  och Sällfors  (1991).  Valet  av  storleken  pä  skjuvmodulen  beror  pä  vad 
den  skall användas till.  Om  exempelvis  resultat  från triaxialförsök skall 
simuleras är skjuvmodulen utvärderad  just  från motsvarande försök  kanske det 
mest  relevanta valet.  Vid  beräkning  av deformationer av en  jordmassa  in  situ  är 
ett väsentligen högre värde  pä  skjuvmodulen  (normalt) mer  representativt  for 
jordens  styvhet. Storleken  på  skjuvmodulen är  under  alla omständigheter också  
beroende av det  rådande effektiva medeltrycket. Vidare minskar skjuvmodulen  
med  ökande  deformation samt  är  beroende av  portalet och (för lera) 
överkonsolideringsgraden.  

Den  odränerade skjuvhållfastheten rfii  har  bestämts ur resultaten från  de  Ko-
konsoliderade aktiva och passiva odränerade triaxialförsöken. I aysnitt  4.3  förs  
en  utförlig diskussion om valet av skjuvhållfasthet.  

5.5 Flytyta 

5.5.1 Inledning 

Om en  viss typ av jordmaterial skall beskrivas inom ramen för 
plasticitetsteorin, måste initiella och uppdaterade flytvillkor (liksom flyt- och 
hårdnandelagar) formuleras. För detta ändamål krävs experimentella 
undersökningar som syftar till att detektera flytytans (flyticurvans, i  planet) 
form  och att bestämma riktning och storlek av  de  plastiska deformationema 
(som i  sin  tur styr förändringen av  den  initiella flytftmIctionen). I detta aysnitt 
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presenteras några i litteraturen redovisade experimentella flyticurvor för leror  
samt  skisseras  en  experimentell flyticurva för Norrköpingsleran.  

5.5.2  Experimentella flytkurvor 

Det har  visat  sig  vara möjligt att experimentellt detektera flytytor för 
jordmaterial. För ostörda prover  pä  lera  kan normalt den  initiella naturliga 
flytytan bestämmas.  Den  presenteras oftast i  form av en  flyticurva, exempelvis i  
p'— q-planet.  Leror  (som har  aysatts i samband  med eller efter  senaste  istiden  
och  sedan  dess varit utsatt för  en  viss belastningshistoria)  har  konsoliderat för  
en  högsta spänning i  horisontal-  och vertikalriktningen  som  motsvarar lerans 
horisontella  respektive  vertikala förkonsolideringstryck 
(förkonsolideringstrycket för  en  lera varierar oftast i storlek  med  dess  
orientering  och är vanligen  störst  i vertikalriktningen  om  markytan varit 
horisontell).  Den  initiella naturliga flytytan bestäms  av  
förkonsolideringstrycken (flytspänningama) i dess olika riktningar.  

Vid  aktiva försök (där axialspänningen är större än raclialspänningen)  har  
exempelvis  Graham  m  fl  (1983)  funnit att  den  initiella naturliga flytytan 
tillväxer  med det  vertikala förkonsolideringstrycket  a;  genom att expandera 
likformigt (isotropt hårdnande),  Figur 5.6 a.  Detta fann  de  genom att utföra 
försök  på  prov tagna  pä  olika djup och därmed konsoliderade  (in  situ)  för olika 
vertikala förkonsolideringstryck (lera från  Winnipeg).  Genom att normalisera 
spänningarna (p',q)  med  ayseende  på a;  sammanföll dessa flyticurvor  relativt  
väl,  Figur 5.6 b. 

Om den  ostörda naturliga leran belastas  in  i plastiskt område suddas  den  
initiella naturliga flytytan ut. Istället skapas  en  uppdaterad flytyta som, förutom 
storlek, ofta kan (till olika  grader)  ändra  form  eller  position  (eller både  form  
och  position).  Detta innebär ur modelleringssynpunkt att  den  konstitutiva 
modellen (idealt) bör inkludera möjligheten att ändra flytfunlctionen (till  form  
och  position)  vid ökande belastning  in  i plastiskt område, dvs att medge 
deformationshårdnande. 
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Figur 5.6 	Experimentella flyticurvor från försök  på naturlig  Winnipeglera 
(från  Graham  m  fl,  1983). a)  I  p' —q-planet. b)  I normaliserade  
p'  —  q-planet.  
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En del  leror  har, under de  årtusenden som  de  legat på  plats,  utvecklat  en  viss 
partikelstruktur (ett nätverk;  se  underavsnitt  3.1.3)  och kanske även uppvisar 
cementeringseffekter mellan partiklarna. Vid ett överskridande av 
flytspänningama kan  en  sådan struktur kraftigt biytas ner. Detta kan innebära 
att jorden vid återbelastning, efter det att  den har  belastats  in  i plastiskt område 
och därefter avlastats till elastiskt område, uppvisar ett delvis annat beteende. 
Detta skall betraktas i skenet av responsen från  de  "ideala och strukturlösa" 
laboratoriepreparerade proven som användes för att bygga upp  den  kritiska 
tillståndsteorin,  se  aysnitt  2.3.  

För att med större säkerhet kunna göra  en  bedömning av  en  leras initiella 
naturliga flytyta, krävs ett relativt utförligt försöksprogram med höglcvalitativa 
(ostörda) prover, tillförlitliga försöksrutiner  samt en  utrustning med hög 
noggrannhet vad gäller styrning av försöket och mätning av tryck och 
deformationer.  

Ur de relativt fa  dränerade försök  som har  genomförts i denna  studie, har en 
ansats  gjorts för att detektera  en  flyticurva för Norrköpingsleran,  Figur 5.7. Den  
skisserade flyticurvan i p'—q-planet  (pä  aktiva sidan)  far ses som en indikering 
av den  ungefärliga gränsen för  det  elastiska  området, som dels  är baserad  pä  de  
redovisade flytpunictema och  dels bygger på  tidigare erfarenheter  av  liknande 
svenska, norska, finska och kanadensiska leror. I  figuren har  brottlinjen  med  
lutningen  M  =  1.2 (0'  =  300) samt  linjerna  som beskriver  Kon,  (0.65 
respektive 0.76;  för djupet  3-7 m  varierar  Ko  nc  inom dessa gränser) också 
ritats ut.  Den  experimentella flyticurvan är ungefär centrerad kring  Ko,,,-
linjerna och inte symmetriskt kring  p'-axeln. För  en  säkrare bedömning  av  
flytytans utseende fordras fler försök. Intressant  vore  också att studera 
flyticurvans  deli  det  passiva  området.  I aysnitt  5.6  utvärderas plastiska 
töjningsinlcrement för  de  isotropa kompressionsförsöken  vid  fortsatt pålastning 
i plastiskt  område. 

De  spänningstillstånd  som har  markerats i p'—q-planet i  Figur 5.7  definierar 
flytpunkter från dränerade försök.  De  två punkterna  längs  p'-axeln är 
utvärderade  ur  två  av de  isotropa kompressionsförsöken i aysnitt  4.5  (försöken 
från  4  och  6 m  djup; utvärderade i  p'  —  Aer  I  ilea  -diagrammet).  Fyra  av  
flytpunkterna är hämtade från  de  dränerade försöken beskrivna i aysnitt  4.4.  
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Punkterna i närheten  av  K0nc-linjerna  har  definierats genom att studera  den  
effektiva axialspänningens  variation med  volymändringen,  se  utvärderingen i 
aysnitt  4.4. De  två punkterna intill brottlinjen är utvärderade  vid 2%  
axialtöjning, vilken ungefär svarar mot  den  axialtöjning där  a:,  —ea-kurvan 
kröker  som mest.  Detta innebär att  flytning  inträffar strax  fore  brott  (se  
Larsson,  1981).  Frän  de  två försöken där medelspänningen  p' har  hållits  
konstant har  flytpunkten identifierats  som  tillståndet precis  fore  brott.  Av  
någon  anledning ger  dessa båda försök flytspänningar  som ligger klart  utanför  
den  antagna flytkurvan, varför dessa  har  satts inom  parentes. 

(0)  

«om., •••••••.. 

0 •s. 

0.5 	0.6 	6.17'96.18' (36.19' 	.10  
Normaliserad  Effektiv  medelspönning, P'7 0-Ivc  

Figur 5.7 	Indikering av initiell naturlig flyticurva för Norrköpingsleran. 
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I  litteraturen  finns ett  antal  försök rapporterade där också experimentella 
flyticurvor redovisas.  Wong  och  Mitchell (1975)  undersökte  en  lera från  
Ottawa  i östra  Kanada  (Champlain  Sea  clay)  där  den  initiella naturliga flytytan 
och  de  plastiska töjningsinlcrementen bestämdes,  Figur 5.8. De  konstaterade att 
flytkurvans  position  (i p'—q-planet) endast är  en funktion av  
spänningsstorheterna  p'  och  q  och oberoende  av den  valda spänningsvägen i 
elastiskt  område.  Vidare  var  flyticurvan inte centrerad kring  p'-axeln vilket 
indikerar  en  initiell Ko-anisotropi.  

120 

go 

40 

eq
e 

 

Z 

—40 

Is 

—03  

Figur 5.8 	Flyticurva och plastiska töjningsinlcrement för naturlig lera frän  
Ottawa  (från  Wong  och  Mitchell, 1975).  

Ett annat exempel  pä  en  initiell flytkurva  visas  i  Figur 5.9,  där flytpunlcter för 
dränerade försök  på  Bäckebolsleran är givna. Anisotropieffelcter är även här 
uppenbara. I  Figur 5.9 a har  Larssons  (1977)  teoretiska flytkurva ritats  in,  där 
flydcurvan (i  a;„  —  r -planet)  begränsas  av  fyra räta  linjer  bestämda  av  
Mohr-Coulombs  brottkriterium (i  aktivt  och  passivt  brottillstånd där tp'=  300  
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och c '=  0  IcPa)  samt  av det vertikala förkonsolideringstrycket  (48  IcPa i 
figuren) och det horisontella förkonsolideringstrycket  (31.2  1cPa i figuren).  
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Figur 5.9 	Experimentella flytpunkter  for den  naturliga Bäckebolsleran.  
a)  I gm' —  r,,.,, -planet  där  en  teoretisk flyticurva  har  lagts  in  (från 
Larsson,  1981).  b) Omräknat till p ' —q-planet  
(frän Axelsson  m  fl,  1994).  
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För lägre effektivspänningar  ger  Mohr-Coulombs  brotticriterium  med (V= 300  

och  c'= 0  Oa  en  underskattning  av det  elastiska  området.  I  Figur 5.9 a  
korresponderar  (V= 300  och  c'= 2  Oa  mot medelvärdet  av  flytpunkterna. För 
odränerade försök  har  hållfasthetsparametrarna konstaterats vara  (V= 30°  och  
c'= 2  Oa  vid en normal  töjningshastighet  (0.6  % /  h),  medan  c'  blir lika  med 0  
Oa  vid en  mycket  låg  töjningshastighet, Larsson  (1975 a).  Andra författare  har  
konstaterat liknande principiella egenskaper för  den  initiella naturliga 
flytkurvan, exempelvis Berre  (1975)  och Ramantha  lyer (1975)  för lera från  

Drammen  i  Norge,  och Tavenas och Leroueil  (1977, 1979). 

5.6  Plastiska töjningsinkrement och flytlag  

5.6.1 Inledning 

Vid konstitutiv modellering av  jordmaterial, inom ramen för  den  plastiska 
flytteorin, utgör  den  sä  kallade flytlagen  en av  teorins hörnstenar  (se  aysnitt  
5.2).  Flytlagen  pä  formen (5.13)  och  (5.14) ger  tillskott i  plastisk  volymetrisk  
respektive  deviatorisk töjning. Dessa tillskott är  således  proportionella mot  
gradienten av den  plastiska potentialfunktionen; i  en  spänningsrymd  kan  alltså 
dessa plastiska töjningstillskott tolkas  som normalvektorer  till  den  plastiska 
potentialytan för  det  aktuella spänningstillståndet, förutsatt att  de  plastiska 

töjningsinlcrementen relateras till associerade spänningsaxlar, dvs  t ex p'  och  

de respektive q  och  de  mätta utefter samma axlar,  se Figur 5.10  (och  Figur 
P 

5.5). Vid  experimentell  undersökning  av  flytlagen och bestämning  av den  

plastiska potentialytan  kan  förhållandet deqP /  deli:  studeras,  som  i 

spänningsplanet definierar  den  plastiska töjningsvelctorns riktning och  som 
således  varierar  med  läget  på den  plastiska potentialytan och därmed  med  

spänningstillståndet  t ex  representerat  av  spänningskvoten  =q  /  

Som plastisk potentialfunktion kan antingen  den  valda flytfunktionen väljas  (sä  
kallad associerad flytning) om det anses lämpligt för  den  specifika jorden, eller 
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någon annan funktion (så kallad icke-associerad flytning). Valet av plastisk 
potentialfunktion bör ske utifrån experimentella observationer där  de  plastiska 
töjningsinlcrementen  har  studerats. 

Ett sätt att presentera  information  om plastiska potentialytor är att redovisa 
spänningskvoten  Ti  = q / p' som funktion av förhållandet mellan  de  plastiska 

töjningsinkrementen deqP/dePp,  Wood  (1990),  eller som  en  funktion av  den  så 

kallade dilatansvinkeln  ß,  

deP 
tan ß = q 

deP 
P 

(5.44)  

Genom att införa ett gränsvärde på  ß (tan ß)  kan  man  tillförsäkra sig om att 

alltid erhålla ändliga värden på töjningslcvoten de/de. I  Figur 5.10  illustreras 

plastiska töjningsinlcrement och dilatansvinkeln. 

P' 84 

Figur 5.10 	Spänningskvoten n= q / p', plastiska töjningsinlcrement och 
dilatansvinkeln  ß.  
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5.6.2  Experimentella resultat 

För  de  isotropa kompressions/svällningsförsöken kan  de  totala töjningama 
delas upp i elastiska och plastiska töjningar  (se  aysnitt  4.5).  I underavsnitt  
4.5.3  redovisades  de  volymetriska totala  respektive  elastiska töjningama. För  
de  isotropa försöken på Norrköpingsleran erhölls experimentellt 

Aeep  =0.07  Aep  (5.45) 

Aeeq  =O.17 4t4,,  (5.46) 

Sambanden  (5.45)  och  (5.46)  i  (5.2) respektive (5.3) ger således  

4ePp  =  0.93  Aep  (5.47) 

ziel =  /leg  —0.014ep  (5.48)  

Genom  relationen  mellan  K  (elastiska  deformationer)  och  X  (totala  

deformationer) som  för Norrköpingsleran konstaterats vara  x  /  X  =  0.07 fås  

sambandet  (5.45),  där såväl  den  elastiska  som  totala  deformationen  antas vara  

logaritmisk  (dvs linjär i  In pi— v-diagrammet).  Sambandet  (5.46)  erhålls 

genom beräkning  av 44  och  Ai  e ep under av-  och pålastningsfasen (i elastiskt  

område).  För  de tre  elastiska grenarna i  Figur 4.36 har relationen 44  / Aeep  

beräknats till  0.08, 0.18  och  0.26,  vilket  ger  ett medelvärde  på 0.17. 

De  experimentellt erhållna plastiska töjningsinlcrementen representeras här i  

form  av dilatansvinkeln  ß,  ekv  (5.44).  Utgående från  en  utvärdering av  (Ae,.  

och)  Ae„,  där det tydligt framgår när plasticering sker första gängen för hela 

provet, dvs i alla riktningar (även cr,'„ överskrids)  har  det första plastiska 

spänningsinkrementet bestämts,  Figur 5.11.  Notera att dilatansvinkeln  ß  är 
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angiven för det spänningstillstånd som räder då  respektive  spänningsväg 
påbörjas.  

Figur 5.11 	Dilatansvinkeln  ß under  successiv isotrop pålastning av 
Norrköpingsleran i plastiskt område.  

Samtliga fyra försök visar  på  samma utveckling  av ß under  ökande spänning,  
Figur 5.11. Det  första spänningsinkrementet i plastiskt  område ger  ett  negativt  

värde  pä  ß som  varierar mellan  -1.5  och  -6.5  °. Detta indikerar att leran 

uppvisar Ko-anisotropi  vid  begynnande plasticering,  eftersom  deviatorisk 

töjning  ras  för  isotrop belastning. Vid  experimentell  bestämning  av den  initiella 

flytytan för naturliga  Ko-konsoliderade leror  (K0  <1), har  flytytan befunnits  

ha en  normalriktning för spänningspunkter  längs  p'-axeln,  som  bildar  en 

negativ vinkel med p'-axeln (Larsson,  1981,  Graham  m  fl,  1983; se  aysnitt  

5.5).  Första spänningsinlcrementet från  de  isotropa försöken  pä  
Norrköpingsleran  anger  att  den  plastiska potentialytzm  (vid modellering)  i  det  
isotropa spänningstillståndet skall vara riktad  så  att  normalen går  i  negativ  
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riktning för  de -axeln. I  det  fall  att vinkeln  ß  (ungefär) sammanfaller  med  

riktningen för  normalen  till flytytan  kan  associerad  flytning anses  råda, dvs 
flytytan är  identisk med den  plastiska potentialytan.  Graham  m  fl  (1983)  

rapporterade för  den  naturliga anisotropa Wiimipegleran  (Ko  =  0.64)  ett 

initiellt  ß-värde mellan  -6  och  -16°  för  fallet  isotrop kompression.  Wong  och  

Mitchell (1975)  redovisade ett initiellt värde  pä  ß som var -13  till  -15° vid 

isotrop kompression av den  anisotropa  Champlain  Sea-leran. För ökande 

töjning i plastiskt  område  pekade resultaten  pä  att  ß-värdet gick mot noll  vid 

isotrop kompression.  

För det andra spänningsinkrementet i det plastiska området erhålls ett värde på  

ß  som är positivt  (ß  =  0  -  4°)  för samtliga försök. Efter  den  initiella 

plasticeringen tycks alltså det relativa förhållandet mellan deqP och dePp  ändras. 

För det tredje spänningsinkrementet minskar  ß  något och blir för tre av  de  fyra 

försöken på nytt negativt. För ytterligare spänningsinlcrement kommer  ß  att 

förbli positivt. Tendensen är att  ß  ökar med ökande spänningsnivå och 

eventuellt stagnerar för större spänningar. 

Utgående från ett medelvärde baserat  på  spänningsinlcrementen  2  och  3 kan det  
tyckas att leran plasticerar isotropt,  men  för samtliga försöksresultat  ger det  

första spänningsinkrementet ett  negativt  värde  pä  ß  och för  de  sista 

spänningsinlcrementen är  ß positivt.  Detta  tyder  pä  en  initiell anisotropi i  

lerstrukturen som  i  takt med  att spänningen ökar i plastiskt  område  bryts ner 
och för dessa försök resulterar i  en  (sannolikt) spänningsinducerad anisotropi.  
Resultaten  pekar  på  att  den  plastiska potentialytan (möjligen också flytytan) 
ändrar  sin form  något  vid isotrop belastning  varvid också rilctningen för  det  
resulterande plastiska töjningsinlcrementet ändras. 

För spänningsinkrement i högre spänningsområden i  Figur 5.11  kommer  ß  att 

underskattas, eftersom lutningen på spännings-deformationslcurvan (i ln p' —  v- 

diagrammet) minskar och därmed ökar också relationen x /  A.  (dePp  minskar). 

Notera att vid bestämning av flytspänningen för  de  isotropa 
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kompressionsförsöken (aysnitt  5.5)  antas flytning ske när det horisontella 
förkonsolideringstrycket överskrids.  De  plastiska töjningsinkrementen  har  
utvärderats från  den  spänningsnivå då också det vertikala 
förkonsolideringstrycket  har  överskridits.  

5.7 Modellering av Norrköpingsleran 

5.7.1 Inledning 

De  kvalitativa  krav som  bör ställas  pä  en konstitutiv  modell  vid modellering av  
Norrköpingsleran diskuteras i detta aysnitt. Utgående från  de  experimentella 
observationerna  har en del av  lerans mekaniska egenskaper kartlagts. För att 
modellera Norrköpingsleran  på  ett godtagbart sätt krävs sannolikt inte att alla 
nedan diskuterade egenskaper beaktas, utan noggrannheten i predilcteringen  
beror  pä  vad som  skall modelleras.  Diskussionen  nedan fär  ses som en 
principdiskussion vad  gäller lerans egenskaper och  kraven på en konstitutiv  
modell. Vissa  aspekter på  hur  jord  bör modelleras  kanske  inte  kvantitativt  
skiljer  sig  nämnvärt från  en  annan och enklare  ansats  (exempelvis  ansatsen  för  
elastisk  volymetrisk töjning,  se  nedan).  

Vid diskussionen  nedan  av de  mekaniska egenskaper  som har  identifierats för 
Norrköpingsleran görs  en  jämförelse  med de  egenskaper  som  predikteras  av  
Cam Clay-modellen (se  aysnitt  5.3  där  Cam Clay-modellen  presenteras 
kortfattat).  

5.7.2 Krav på en konstitutiv modell 

Norrköpingsleran uppvisar Ko-anisotropi genom att  den  utvärderade flytkurvan 
ungefär tycks vara centrerad kring  Ko-linjen  (i  p'  —  g-planet). En  initiell 
flytlairva (flytfunlction) i  en konstitutiv  modell bör  således  vara centrerad kring  
Ko-linjen,  snarare än kring  p'-axeln  som  i  Cam Clay.  

Storleken  av det  initiella elastiska  området  överskattas sannolikt i  det  
överlcritiska  området  (i p'—g-planet)  med  Cam Clay.  Detta innebär också att 
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den  plastiska dilatansen överskattas i överlcritiskt  område med  Cam Clay-
modellen. Den  antagna flyticurvan  borde således  vara flackare i  det  överkritiska  
området.  

Kompressionskurvan i normalkonsoliderat  område  är icke-linjär  vid logaritmisk  
representation  (av  effektiva medelspänningen), åtminstone för ett lite större 
spänningsintervall, varför  en ansats med  ett exponentiellt uttryck  pä  
kompressionsmodulen (enligt  ekvation  (4.3))  bättre  beskriver  lerans  
kompression.  För  Cam Clay  antas  en  rät  kompressionskurva i  det  logarinniska  
diagrammet. 

Av- och pålastningslcurvan i det elastiska området vid kompressionsbelastning 
kan med  god  approximation anses som linjär vid logaritmisk presentation. Vid  
en  förfinad analys är det tänkbart att skilja mellan  pålastnings-  och 
avlastningssambanden (modulerna) i elastiskt område, exempelvis genom att 
anta ett logaritmiskt samband vid avlastning och linjärt  (konstant  elastisk 
modul) vid pålastning (som resultaten från  de  isotropa försöken  samt  
ödometerförsöken indikerar). 

Leran uppvisar  elastisk  anisotropi  både vid isotrop  och  rent  deviatorisk  
belastning  (effektiva medelspänningen p'hålls  konstant). Vid den  isotropa  

belastningen  (innanför flytytan) erhålls också deviatorisk töjning  (4)  och  vid 

rent  deviatorisk  belastning  erhålls även volymetrisk töjning  (ep).  I  det  elastiska 

samband,  som  utnyttjas i  Cam Clay-modellen,  och  som bygger på  Hookes  lag,  
finns  ingen  koppling mellan volymetriska och deviatoriska elastiska  effekter. 

Vid  de  isotropa kompressionsförsöken var  de  initiella plastiska 

töjningsinlcrementen ungefär associerade (dvs riktade normalt mot  den  

experimentella flyticurvan). För vidare pålastning i plastiskt område ändrade det 

resulterande plastiska töjningsinlcrementet riktning, från att  ha  varit negativt i 

p'/ dePp —q/ deqP-planet, till att bli signifikativt positivt för större spänningar. 

Detta indikerar att  den  plastiska potentialfunktionen måste ändras (åtminstone 

enligt resultaten från specialfallet isotrop pålastning) i takt med ökande 
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plasticering.  Om  associerad  flytning  antas  (som  i  Cam Clay)  mäste  således  

också flytfunlctionen ändras  (formen eller positionen eller  båda, förutom 

storleken)  under  plasticering, vilket är möjligt  om  hårdnandelagen utvidgas till 

att innefatta också anisotropt hårdnande.  

Vid  odränerad skjuvning fäs  en  lägre skjuvhållfasthet  vid passiv belastning  i 
jämförelse  med aktiv.  Denna anisotropi i odränerad skjuvhållfasthet  kan  
beaktas  om tredje  spänningsinvarianten  (eller  Lodes  vinkel)  inkluderas i  en  
modell (vilket inte görs i  Cam Clay).  Exempelvis tar  Mohr-Coulombs  
brottfunktion hänsyn till  Lodes  vinkel. 

En  möjlig  konstitutiv  modell för  modellering av  Norrköpingsleran  skulle  vara  
en generalisering av  Cam Clay-modellen vad  ayser Ko-anisotropi, beroendet  
av tredje  spänningsinvarianten och  elastisk  anisotropi. 
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6  SLUTANALYS  

6.1 Inledning  

I detta  kapitel  görs  en  sammanfattande analys  av de  viktigaste  av de  
försöksresultat  som  presenterades i  kapitel 4.  Vunna erfarenheter summeras 
och slutsatser dras. Några  mer  detaljerade  diskussioner om  resultaten förs inte  
eftersom  detta  har  gjorts i  kapitel 4.  I  kapitel 7  presenteras slutligen  de  för 
avhandlingen övergripande slutsatserna.  En del av den  bakomliggande teorin  
(som kan  förklara  aspekter  pä  jords  beteende och definierar begrepp)  har  
redogjorts för i  kapitel 2  och  3.  I  kapitel 5  behandlades  aspekter på den  
teoretiska  modelleringen relativt  (detaljerat och) utförligt, varför inte  heller  
detta tas upp här.  De  erfarenheter  som  summeras i detta  kapitel ligger  dock till  
grund  för bedömningar  vid den  teoretiska  modelleringen. De  genomförda 
försöken  som  presenteras i detta  kapitel har  klassificerats och benämnts i 
underavsnitt  3.2.4,  Tabell  3.5. 

6.2  Odränerat och dränerat beteende 

Jords ideala beteende vid skjuvbelastning enligt  den  kritiska tillståndsteorin 
(som bygger på  en  samlad bild av resultaten från triaxialförsök utförda på 
laboratoriepreparerade prov;  se  aysnitt  2.3),  utgjorde basmaterial när 
konstitutiva  modeller  för jord började utvecklas  under 1960-  och 1970-talen.  
Om  naturlig jord, som exempelvis ostörd naturlig lera, skall modelleras bör  den  
aktuella jordens karaktäristiska egenskaper identifieras. Nedan görs  en  
jämförelse mellan jords ideala beteende (enligt beskrivningen i underavsnitt  
2.3.2)  och det beteende som Norrköpingsleran uppvisar vid såväl dränerad som 
odränerad skjuvning. Förslag på kvantifiering av det deviatoriska mjulmandet, 
dvs deviatorspänningens minskning efter det att maxvärdet  har  uppnåtts, 
presenteras och analyseras. 
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6.2.1  Odränerad respons 

Jämförelse med idealt beteende 

Vid en  jämförelse  av responsen  frän  de  aktiva odränerade försöken (dvs  Ko-
konsoliderade  samt isotopt  och anisotropt konsoliderade prov)  pä  
Norrköpingsleran  med det  ideala beteendet för  en  lera  har  följande avvikelser 
konstaterats: 

- deviatorspänningen uppvisar ett maxvärde med efterföljande 
mjuknande (minskning av deviatorspänningen) oberoende av 
spänningstillståndet (isotropt eller anisotropt) och 
överkonsolideringsgraden (normalkonsoliderad eller överkonsoliderad) 
vid konsolideringen 

-  den  initiella deviatorspännings-deviatortöjningsresponsen är relativt 
styv 

- relativt liten axialtöjning krävs för att uppnå  maximal  deviatorspänning 

- portrycksändringen (ökning) är relativt stor för axialtöjningar 
motsvarande maximala deviatorspänningen och relativt liten för 
ytterligare töjningar 

Samtliga dessa avvikelser i beteende kan tillskrivas  den  mikrostruktur som  den  
naturliga Norrköpingsleran  har (se  underavsnitt  3.1.3).  

För  de  Ko-konsoliderade försöken  har  dessutom konstaterats att 

deviatorspänningen uppnår sitt maxvärde ovanför  den  kritiska 
tillståndslinjen (i p'—q-planet), varefter deviatorspänningen minskar 
och  den  effektiva spänningsvägen ungefär följer  den  kritiska 
tillståndslinjen  (pä  ovansidan)  under  minskande  effektiv  medelspänning  

den  effektiva spänningsvägen kröker ikring  den  maximala 
deviatorspänningen, dvs indikerar ingen entydig anslutning till  en  
brottlinje 
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-  det  prov  som  utvecklade korsande skjuvplan (övriga utvecklade endast 
ett dominerande skjuvplan)  gav  större portrycksändring, höge 
skjuvhållfasthet, jämnare spännings-töjnings-portryckslcurvor och större  
intercept  (brottlinjens skärning  med  deviatorspänningsaxeln) i 
jämfcirelse  med de  övriga  Ko-konsoliderade försöken 

För  de  isotropt konsoliderade försöken  har  dessutom konstaterats att 

- deviatorspänningen minskar  markant efter det  att dess maxvärde  har  
uppnåtts även för prov normalkonsoliderade för spänningar långt över 
förkonsolideringstrycken  in  situ  

-  den  effektiva spänningsvägen för (naturligt) överkonsoliderade prov 
ansluter till  en  brottlinje ovanför  den  kritiska tillståndslinjen (brottlinje 
för överkonsoliderade prov) 

- deviatorspänningen uppnår sitt maxvärde  under den  kritiska 
tillståndslinjen (i p' —q-planet)  för normalkonsoliderade prov 

-  den  effektiva spänningsvägen för normalkonsoliderade prov ansluter 
till  den  kritiska tillståndslinjen vid större töjningar 

-  den  effektiva spänningsvägen kröker ikring  den  maximala 
deviatorspänningen, dvs indikerar ingen entydig anslutning till  en  
brottlinje 

- portrycket ökar även för (naturligt) överkonsoliderade prov (för  de  
undersökta konsolideringsspänningarna) 

För  de  anisotropt konsoliderade försöken  har  dessutom konstaterats att 

- deviatorspänningen minskar  markant efter det  att dess maxvärde  har  
uppnåtts även för prov konsoliderade för spänningar  längt  över 
förkonsolideringstrycken  in  situ  

- för  de  normalkonsoliderade proven uppvisar  den  effektiva 
spänningsvägen  en  platånivå (ungefär horisontell spänningsväg) ikring 
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den  maximala deviatorspänningen, och ansluter därefter till  en  brottlinje 
som ligger ovanför  den  kritiska tillståndslinjen 

-  den  effektiva spänningsvägen för överkonsoliderade prov ansluter för 
större töjningar till  en  brottlinje ovanför  den  kritiska tillståndslinjen 

Vid  en  jämförelse av responsen frän  de  spänningsinducerade 
överkonsoliderade aktiva odränerade försöken med det ideala beteendet för  
en  lera  har  följande konstaterats: 

- materialet uppvisar ett mjuknande oaysett deformationstyp och 
överkonsolideringsgrad  

den  initiella deviatorspännings-deviatortöjningsresponsen är relativt 
styv 

portrycket ökar till ett maxvärde och minskar därefter (endast ett försök 
ger upphov till  en  nettoförändring av portrycket som är negativt); det 
krävs  en  överkonsolideringsgrad  OCR  =  3-5  för att portrycket skall 
börja minska (efter uppnått maxvärde)  under  skjuvningens senare  del 

den  effektiva spänningsvägen ansluter till  en  brottlinje ovanför  den  
kritiska tillståndslinjen för deviatorspänningens maxvärden 

-  den  effektiva spänningsvägen ansluter till  den  kritiska tillståndslinjen 
för större töjningar 

Vid normalisering av det effektiva spänningsplanet (p'/ 	—q / picons) 
sammanfaller (ungefär) spänningsvägarna i  en  punkt vid spänningsvägens  slut  
för  de  normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade isotropa och 
anisotropa proven  samt  för  de  isotropt spänningsinducerade överkonsoliderade 
proven, vilket indikerar ett gemensamt kritiskt sluttillstånd. 

För  de  Ko-konsoliderade aktiva och passiva odränerade försöken, 
sammanfaller emellertid  de  effektiva spänningsvägarna relativt väl i det 
normaliserade spänningsplanet  under  hela skjuvningen, vilket motiverar  en  
normalisering med ayseende på det vertikala förkonsolideringstrycket. Enligt 
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-  det  prov  som  utvecklade korsande skjuvplan (övriga utvecklade endast 
ett dominerande skjuvplan)  gav  större portrycksänciring, högre 
skjuvhållfasthet, jämnare spännings-töjnings-portryckslairvor och större  
intercept  (brottlinjens skärning  med  deviatorspänningsaxeln) i 
jämförelse  med de  övriga  Ko-konsoliderade försöken 

För  de  isotropt konsoliderade försöken  har  dessutom konstaterats att 

- deviatorspänningen minskar  markant efter det  att dess maxvärde  har  
uppnåtts även för prov normalkonsoliderade för spänningar långt över 
förkonsolideringstrycken  in  situ  

den  effektiva spänningsvägen för (naturligt) överkonsoliderade prov 
ansluter till  en  brottlinje ovanför  den  kritiska tillståndslinjen (brottlinje 
för överkonsoliderade prov) 

deviatorspärmingen uppnår sitt maxvärde  under den  kritiska 
tillståndslinjen (i p'—q-planet) för normalkonsoliderade prov  

den  effektiva spänningsvägen för normalkonsoliderade prov ansluter 
till  den  kritiska tillståndslinjen vid större töjningar 

-  den  effektiva spänningsvägen kröker ikring  den  maximala 
deviatorspärmingen, dvs indikerar ingen entydig anslutning till  en  
brottlinje 

- portrycket ökar även för (naturligt) överkonsoliderade prov (för  de  
undersökta konsolideringsspänningarna) 

För  de  anisotropt konsoliderade försöken  har  dessutom konstaterats att 

deviatorspämlingen minskar  markant efter det  att dess maxvärde  har  
uppnåtts även för prov konsoliderade för spänningar  längt  över 
förkonsolideringstrycken  in  situ  

för  de  normalkonsoliderade proven uppvisar  den  effektiva 
spänningsvägen  en  platånivå (ungefär horisontell spänningsväg) ikring 
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den  maximala deviatorspänningen, och ansluter därefter till  en  brottlinje 
som ligger ovanför  den  kritiska tillståndslinjen 

-  den  effektiva spänningsvägen för överkonsoliderade prov ansluter för 
större töjningar till  en  brottlinje ovanför  den  kritiska tillståndslinjen 

Vid  en  jämförelse av responsen från  de  spänningsinducerade 
överkonsoliderade aktiva odränerade försöken med det ideala beteendet för  
en  lera  har  följande konstaterats: 

- materialet uppvisar ett mjuknande oaysett deformationstyp och 
överkonsolideringsgrad  

den  initiella deviatorspärmings-deviatortöjningsresponsen är relativt 
styv 

portrycket ökar till ett maxvärde och minskar därefter (endast ett försök 
ger upphov till  en  nettoförändring av portrycket som är negativt); det 
krävs  en  överkonsolideringsgrad  OCR  =  3-5  för att portrycket skall 
börja minska (efter uppnått maxvärde)  under  skjuvningens senare  del 

den  effektiva spänningsvägen ansluter till  en  brottlinje ovanför  den  
kritiska tillståndslinjen för deviatorspänningens maxvärden 

-  den  effektiva spänningsvägen ansluter till  den  kritiska tillståndslinjen 
för större töjningar 

Vid normalisering av det effektiva spänningsplanet (p' / 	—q / picons) 
sammanfaller (ungefär) spänningsvägarna i  en  punkt vid spänningsvägens  slut  
för  de  normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade isotropa och 
anisotropa proven  samt  för  de  isotropt spämüngsinducerade överkonsoliderade 
proven, vilket indikerar ett gemensamt kritiskt sluttillstånd. 

För  de  Ko-konsoliderade aktiva och passiva odränerade försöken, 
sammanfaller emellertid  de  effektiva spänningsvägarna relativt väl i det 
normaliserade spänningsplanet  under  hela skjuvningen, vilket motiverar  en  
normalisering med ayseende på det vertikala förkonsolideringstrycket. Enligt 
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den  kritiska tillståndsteorin förenas  de  effektiva spänningsvägarna vid  en  
normalisering med ayseende på det isotropa förkonsolideringstrycket. 

Det deviatoriska mjulcnandet  (se  nedan) som uppträder vid odränerad 
skjuvning av normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade prov (samtidigt 
som portrycket kontinuerligt ökar) kan inte förklaras av  den  kritiska 
tillståndsteorin. Mjulcnandet kan istället sannolikt hänföras till lerstrukturens 
nedbrytning  samt  bifurkation av deformationen  (se  underavsnitt  3.2.3,  aysnitt  
6.4  och nedanstående text). 

Deviatoriskt mjuknande 

För att kvantifiera deviatorspänningens reduktion efter det att maxvärdet  har  
uppnåtts (deviatoriskt mjuknande) vid odränerad skjuvning, införs 
mjulcnandeparametern 

= qmax. —gat 	 (6.1)  

som således  uttrycker deviatorspänningens minskning (i IcPa) från  det  
uppnådda maxvärdet  q 	till ett gränsvärde  q,  svarande mot ett  valt  
gränsvärde  ea  pä  axialtöjningen. Dessutom införs  en med  ayseende  på den  
effektiva medelspänningen  pi..  normerad mjulrnandeparameter 

_ qma.  
enorm 

Pkons  
(6.2) 

I Figurerna  6.1  och  6.2  återges mjuknandeparametrama  0 respektive  e -  norm  

som funktion av  den  effektiva konsolideringsspänningen (där qa, bestämts för 
axialtöjningen  15  %), där NK, ST och BB betecknar  respektive  
Norrköpingslera, Stockholmslera och Bäckebolslera (för Norrköpingsleran är 
inte resultaten från  de  spärmingsinducerade överkonsoliderade proven 
medtagna;  se  underavsnitt  3.2.4  där Stockholmsleran och Bäckebolsleran  har  

presenterats). För  de  försök som avbröts före  15  % axialtöjning  har  q — 
kurvans fortsättningfortsättning extrapolerats. Av  Figur 6.1  framgår att mjuknandet  (0)  är 
måttligt för låga konsolideringsspänningar och ökar därefter med ökande 



	 Ko—konsoliderade (NK) 	- _ 
	 isotropt konsoliderade (NK)  7  
	 anisotropt konsoliderade (NK)7.  
00000  Ko—konsoliderade (ST) 	7  
***** isotropt konsoliderade (BB) 

- 0 	vid ta=1555 	 _ 
(heldragen linje  anger  tolkad 	-  
variation  av mjuknandeparametern) :_, 

_ 

: 
: * • 	 .  

U 

U 

- 
_ 
- 

--!, 

*: 
E 	 . 
: 

 

_ 

• 1 	1 	1 	, 	i  i 	1 	1 	1 	i 	1 	. 	1. 

 

M
ju

kn
a

n
d

e
p

a
ra

m
e

te
r,

  
0

 (
k

P
a
)  50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

00 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Effektiv konsolideringsspönning, D ,-- Ikons (kPa) 

214 	 LERORS MEKANISKA EGENSKAPER  

effektiv  konsolideringsspänning till ett maxvärde för konsolideringsspänningar 
ungefär motsvarande det vertikala förkonsolideringstrycket, för att  sedan  
minska och klinga av asymptotiskt mot ett möjligen  konstant  värde.  Om  det 
deviatoriska mjulcnandet representeras med  den  normerade 

mjulaiandeparametern  enorm  görs ansatsen att denna avtar exponentiellt med 

konsolideringsspänningen.  Den  exponentialfunktion som är utritad i  Figur 6.2, 

()norm  = 58.26e4.010714».. 	 (6.3)  

är lcurvanpassad (regressionsanalys) till värdena för Norrköpingsleran,  men  
visar  sig  även väl representera Stockholmsleran och Bäckebolsleran.  Vid en  
axialtöjning  pä  exempelvis  5  %,  ras  också ett tydligt mjuknande  men  
kopplingen till  den  effektiva konsolideringsspänningen är inte  him  uttalad  som 
vid  axialtöjningen  15  %.  

Figur 6.1 	Mjulcnandeparameter  0  som funktion av  effektiv  
konsolideringsspänning p' vid odränerade aktiva försök. 
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Figur 6.2 	Normerad mjulmandeparameter  ()nor,  som funktion av  effektiv  
konsolideringsspänning p' vid odränerade aktiva försök. 

För Norrköpingsleran kan konstateras att vid odränerad  aktiv  skjuvning 

mjuknar materialet deviatoriskt oberoende av spänningstillståndet 
(isotropt eller anisotropt) och överkonsolideringsgraden 
(normalkonsoliderad eller överkonsoliderad) 

få's ett mjuknande oaysett deformationstyp vid större töjningar 

är deviatorspänningsminslcningen för prov konsoliderade i 
överkonsoliderat (naturligt) område  signifikant  beroende av 
konsolideringsspänningen 

- ger  en optimal  kombination av konsolideringsspänning och 
lerstrukturens tillstånd (hur  intakt  strukturen är efter konsolideringen) 
ett maximalt mjuknande  

De K0  -konsoliderade passiva odränerade försöken uppvisar också ett tydligt 
mjuknande efter det att  den  maximala deviatorspänningen  har  uppnåtts. För 
Stockholmsleran fäs emellertid inget tydligt mjuknande vid  passiv  belastning, 

oo  
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vilket också är  det  normala för norska leror. Detta  kan  sannolikt kopplas till  en 
mindre plasticitet  (plasticitetstal, flytgräns) och större inslag  av  silt  för 
Stockholmsleran i jämförelse  med  Norrköpingsleran.  

6.2.2 Dränerad respons  

Jämförelse med idealt beteende 

Vid  en  jämförelse av responsen frän  de  dränerade konventionella aktiva 
försöken med det ideala beteendet för  en  lera  har  följande avvikelser 
konstaterats: 

- för större töjningar ökar deviatorspänningen  på  nytt  (materialet  
hårdnar) för  svagt  överkonsoliderade och normallconsoliderade (för 
konsolideringsspänningar strax över förkonsolideringstrycket  in  situ)  
prov 

- prov konsoliderade för mycket höga spänningar i normalkonsoliderat 
område uppvisar ett deviatoriskt hårdnande  under  hela skjuvningsfasen 
(för axialtöjningar upp till  25  %), dvs  en  kontinuerlig ökning av 
deviatorspäimingen 

- volymändring pågår alltjämt för större töjningar, vilket indikerar att 
provet inte  har  uppnått kritiskt tillstånd 

- även  de  naturligt överkonsoliderade proven uppvisar  en signifikant  
volymminskning (kontralctans)  

6.3 Brottvillkor 

De  effektiva hållfasthetsparametrarna (IY (effektiva friktionsvinkeln) och  c'  
(effektiva kohesionsinterceptet) i  Mohr-Coulombs  brottvillkor 

T=c'+cr'tatur 	 (6.4) 



KAP  6  SLUTANALYS 	 217 

har  bestämts ur resultaten från triaxialförsöken genom att studera  de  effektiva 
spänningsvägarna i  a; — r,,.,,-planet (se  aysnitt  2.2). De  genomförda 
odränerade triaxialförsöken, som  har  redovisats i underavsnitten  4.2.1  -  4.2.5, 
har  delats  in  i fem olika kategorier dels beroende på applicerade spänningar  
under  konsolideringsfasen och dels beroende på om aktivt eller passivt försök  
har  utförts. Konsolideringsfasen  har  därvid genomförts för spänningar som 
varit 

- isotropa eller anisotropa (spänningstillstånd) 

och 

- normalkonsoliderade eller överkonsoliderade (överkonsolideringsg,rad) 

och om provet varit överkonsoliderat med 

- naturlig eller spänningsinducerad överkonsolidering 

I Tabell  6.1  redovisas schematiskt  de  utvärderade hållfasthetsparametrarna  0'  
och  c'  frän  de  aktiva odränerade försöken för olika spänningstillstånd och 
överkonsolideringsgrader. Hållfasthetsparametrarna  har  utvärderats för  max-
och slutvärden  pä  skjuvspänningen  under  skjuvningsfasen, där slutvärden ayser 
tillståndet  vid  större töjningar  (av  storleksordningen axialtöjningar  15  -  20%).  I 
Tabell  6.1 anger  "intercept"  att ett värde  pä  c' fås  för  den  tillhörande 
friktionsvinkeln  O' (vid en dragen  rät  brottlinje) och "inget  intercept"  att  c' = 0.  
I  det  förra  fallet  antas att friktionsvinkeln är  konstant O'  =  30°  och i  det  senare 
ansätts  c'  =  0  och  0'  utvärderas  (se diskussionen  i underavsnitt  4.2.1).  
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Tabell  6.1 
	

Utvärderade effektiva hållfasthetsparametrar (P' (friktionsvinkeln) 
och c' (kohesionsinterceptet), för olika spänningstillstånd och 
överkonsolideringsgrader  under  konsolideringsfasen, vid  aktiv  
odränerad skjuvning. 

Spänningstillstånd och 
	

Hållfasthetsparametrar vid 

överkonsolideringsgrad  under 	 skjuvspänningens 

konsolideringsfasen 

Maxvärde 	 Slutvärde 

Ko-konsolidering 

(naturlig svag överkonsolidering) 

Isotrop konsolidering 

- naturlig överkonsolidering 

- normalkonsolidering 

Anisotrop konsolidering 

- naturlig överkonsolidering 

- normalkonsolidering 

Isotrop spänningsinducerad 

överkonsolidering 

- måttlig överkonsolidering  

(OCR 5 5)  

- kraftig överkonsolidering  

(OCR  ?.  8)  

intercept 	 intercept 

(A' = 30° 	 Ø'=300 

intercept 	 intercept 
Ø' =300 	 (P'  = 30°  

inget  intercept 	inget  intercept 

Ø' <30° 	 (P'  30° 

intercept 	 intercept  

(P'  = 30° 	 (P'  = 30°  

inget  intercept 	 intercept  

(P'  < 30° 	 (P'  = 30°  

inget  intercept 	inget  intercept  

(p'  - 30° 

intercept 	 inget  intercept  

(P'  = 30° 	 30°  

Av resultaten i Tabell  6.1  kan för skjuvspänningens maxvärden (för  en  ansatt 
rät brottlinje) konstateras att 

-  naturlig overkonsolidering ger  intercept  oaysett spänningstillstånd 
- spänningsinducerad  kraftigt  överkonsolidering  ger  intercept  
- måttlig spänningsinducerad överkonsolidering  ger 0' 300  (c'  =  0)  
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- normalkonsolidering ger (p' <  300  (för c' =  0)  oaysett spänningstillstånd  
(0'  minskar dessutom med ökande konsolideringsspänning, dvs 
brotticurvan är krökt) 

och för skjuvspänningens slutvärden konstateras att 

-  naturlig  överkonsolidering  ger  intercept  
- anisotrop nonnalkonsolidering  ger  intercept  
-  isotrop normalkonsolidering ger  rp' =  300  (för  c'  =  0)  
-  isotrop  spänningsinducerad överkonsolidering  ger 0'  —  30°  (för  c'  =  0)  

Sammanfattningsvis kan konstateras att 

kritiskt tillstånd för Norrköpingsleran anges  av  rp' =  30° (c'  =  0)  
lerans  struktur (naturlig  överkonsolidering)  ger  upphov till  intercept  för  
både  maxvärden och slutvärden 
för standardhastigheten  vid  odränerad skjuvning  (0.6  % /  h) fas  
intercept  (för maxvärden) för  naturligt  överkonsoliderade prov  men  inte 
för normalkonsoliderade  eller  måttligt spärmingsinducerade 
överkonsoliderade prov, vilket indikerar att ett eventuellt erhållet  
intercept  är  beroende av de  applicerade spänningarna  under 
konsolideringen  (dvs  om lerstrukturen  bryts ner  vid  ett överskridande  
av  förkonsolideringstrycket  in  situ)  

Det  sistnämnda innebär ett  komplement  till  tesen  att ett eventuellt  intercept  vid  
odränerad skjuvning  vid  standardhastigheten  (0.6  % /  h)  är  en effekt av  
töjningshastigheten, och att interceptet  ej  erhålls  vid  betydligt lägre 
töjningshastigheter, Larsson  (1981). 

Vid en  jämförelse mellan  den  utvärderade (aktiva och passiva) odränerade 
skjuvhållfastheten rfu  (totalspärmingsanalys)  med  skjuvhållfastheten  'T  

utvärderad  enligt  Mohr-Coulombs  brotteori (effektivspänningsanalys),  fas en 
variation av  skjuvhållfastheten  med  djupet (för  den  aktuella  jordprofilen) som  
bättre beskrivs  med r  för  både den  aktiva och passiva skjuvhållfastheten  (se  
aysnitt  4.3).  Detta indikerar att hällfastheten för leror även  under  odränerade 
vattenmättade förhållanden bör beskrivas i  termer av  effektivspänningar (i  de  
fall  då  detta är möjligt, dvs  då  portrycksändringen  kan  bestämmas). 
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De  genomförda passiva odränerade försöken konsoliderades samtliga för  in  
situ-spänningarna (underavsnitt  4.2.2).  Även för dessa försök, i jämförelse  med 
de  aktiva  Ko-konsoliderade försöken, Ms ett  intercept  på  brottlinjen  som  
definierar skjuvspänningens  max-  och slutvärden (för effektiva friktionsvinkeln 
lika  med 300).  Friktionsvinkeln  (alternativt  interceptet) blir emellertid betydligt 
större  vid passiv belastning.  Även för Stockholmsleran  (se  underavsnitt  3.2.4) 
fas en signifikant  större  friktionsvinkel vid passiv  odränerad skjuvning  av Ko-
konsoliderade prov. 

Från  de  dränerade försöken (aysnitt  4.4)  kan konstateras att sluttillståndet vid 
skjuvning kan definieras av brottlinjen med  O'  =  300  (c'  =0)  och att brottlinjen 
för maxvärdena beror på överkonsolideringsgraden.  

6.4 Deformationstyper  

Vid skjuvbelastning av triaxialprov kan olika deformationstyper 
(deformationsmoder) utvecklas. I Tabell  6.2  summeras  de  erhållna 
deformationstypema vid skjuvningens  slut  (större töjningar) från  de  aktiva 
odränerade triaxialförsöken redovisade i kapitel  4 samt  deformationstyper från 
triaxialförsök utförda på lera från  Stockholm  och Bäckebol  (se  underavsnitt  
3.2.4).  I tabellen motsvarar antalet vertikala streck antalet prov med 
korresponderande deformationstyp (och ett horisontellt streck att inget prov  har  
utvecklat  den  aktuella deformationstypen). 



Norrköpingsleran  

Ko  -konsolidering 

(naturlig svag överkonsolidering) 

Isotrop konsolidering 

- naturlig överkonsolidering 

- normalkonsolidering 

Anisotrop konsolidering 

- naturlig överkonsolidering 

- normalkonsolidering 

Isotrop spänningsinducerad 

överkonsolidering 

- måttlig överkonsolidering  

(OCR 5 5)  

- kraftig överkonsolidering  

(OCR  k  8) 
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Tabell  6.2 	Deformationstyper för aktiva odränerade försök. 

Spänningstillstånd och över- 	 Deformationstyp vid skjuvningens  slut 

konsolideringsgrad  under 
	

(de  vertikala strecken  anger  antalet prov) 

konsolideringsfasen 
tunnform 	korsande 	ett 

skjuvplan 	skjuvplan 

Stockholmsleran 

Ko -konsolidering  

Bäckebolsleran 

Isotrop konsolidering 

- naturlig överkonsolidering 

-  normalkonsolidering 	 I I 
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Från resultaten i Tabell  6.2  kan för odränerade aktiva försök utläsas att 

- prov konsoliderade för spänningar innanför  den  initiella naturliga 
flytytan, dvs naturligt överkonsoliderade, ofta utvecklar skjuvplan och 
för Norrköpingsleran i huvudsak ett skjuvplan 

- prov konsoliderade för spänningar utanför  den  initiella naturliga 
flytytan, dvs i normallconsoliderat område, utvecklar övervägande 
tunnformen 

- spärmingsinducerade överkonsoliderade prov uppvisar varierande 
deformationstyper  men  utvecklar oftast skjuvplan 

Vid odränerad  aktiv  skjuvning kan konstateras att lokalisering av 
deformationen till distinkta skjuvplan (tunna skjuvband) är sannolik om 

-  lerstrukturen  från  in  situ  bibehålls  under konsolideringen,  dvs  om  
provet konsolideras för spänningar innanför  den  initiella naturliga 
flytytan (förutsätter att provet är ostört);  den  bibehållna  lerstrukturen  
bidrar till ett sprödare brott 

- spärmingsinducerad överkonsolidering sker; dilatanseffelcter bidrar till 
lokalisering av deformationen  

"Homogen" deformation  (tunnform) är sannolik  vid  odränerad skjuvning  om 
konsolidering sker  för spänningar i nonmalkonsoliderat  område  (sä  att provets  
struktur in  situ  bryts ner). 

Notera att ovan dragna slutsatser är baserade på försök utförda med så kallade 
"frilctionsändytor"  (se  underavsnitt  3.2.3), samt  att skjuvplan även kan initieras 
av ursprungliga inhomogeniteter i provet, svaghetsplan, med mera. 

För  de  Ko-konsoliderade aktiva odränerade försöken följdes provens  
deformation  okulärt  under  skjuvningsfasen. Från dessa försök, där samtliga 
prov utvecklade ett eller två distinkta skjuvplan, konstaterades att 
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- antydan till utbildning av skjuvplan kunde iakttas för axialtöjningar på  
3.5  -  5  %, dvs för töjningar noterbart större än  de  som motsvarar  
maximal  deviatorspärmingen 

- fullt utvecklade skjuvplan observerades för axialtöjningar mellan  
10  och  20  % 

- provet med korsande skjuvplan gav  en  relativt hög  maximal  
deviatorspänning, krävde större töjningar till maxvärdet och uppvisade 
spännings-töjningslcurvor med "rundare" utseende för töjningar ikring 
deviatorspäimingens maxvärde 

Prov som utvecklar distinkta skjuvplan uppvisar vid odränerad skjuvning 

- relativt kraftig minskning av deviatorspärmingen strax efter det att dess 
maxvärde  har  uppnåtts 

- portrycksändringen avtar snabbare (i jämförelse med prov som 
deformeras med tunnform) efter det att deviatorspänningens maxvärde  
har  uppnåtts  

Om  korsande skjuvplan ger  en  högre odränerad skjuvhållfasthet i jämförelse 
med om endast ett skjuvplan utbildas, vilket möjligen antyds av resultaten, 
indikerar detta att deformationsmoden också påverkar responsen innan 
deviatorspänningens maxvärde uppnäs. 

För prov där ett dominerande skjuvplan utvecklades  kunde  endast  (den 
foregående)  tunnformen antydas  eller  inte alls  ses.  I  Figur 6.3 visas  ett lerprov 
för vilket ett skjuvplan (skjuvband) utbildades (försök CAU4), där ett tvärsnitt 
vinkelrätt mot  det  utbildade skjuvplanet  visas  i  den  högra  bilden.  Skjuvbandet  
var  i  det  närmaste linjärt i tvärsnittet och dess bredd  (som var  ungefär 
densamma  längs  hela  snittet, se  bilden)  uppskattades till  0.5  -  1.0 mm.  
Lutningen  av  skjuvplanet, dvs vinkeln mellan skjuvplanet och  horisontalplanet,  
uppmättes till  50°.  För  tre  andra aktiva odränerade prov där  eft  skjuvplan 
utvecklades  var  medelvärdet  av  samma  vinkel 53°.  Dessa uppmätta vinldar 
motsvarar  en vinkel som ligger  någonstans mittemellan  den vid en  
totalspänningsanalys antagna brottvinkeln  (45°)  och  den vid en  
effektivspänningsanalys  enligt  Mohr-Coulomb  beräknade vinkeln  (45  + 
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(1)'  =  300  ger vinkeln  600).  Det är svårt att avgöra betydelsen av randeffekter på  
de  erhållna vinldarna och därmed  signifikansen  i resultaten för skjuvplanets 
riktning.  

Figur 6.3 	Naturlig Norrköpingslera som vid odränerad skjuvning uppvisar ett 
distinkt skjuvplan (skjuvband) genom hela provkroppen (försök 
CAU4). 

Oaysett typen av deformationsmod (skjuvplan eller tunnform)  fas  vid 
odränerad skjuvning, för isotropt normalkonsoliderade och isotropt 
spänningsinducerade överkonsoliderade prov, ett gemensamt sluttillstånd i det 
effektiva spänningsplanet, som kan definieras med friktionsvinkeln =  30°  
(c'=  0).  

För  de  Ko-konsoliderade passiva odränerade försöken  (se  underavsnitt  4.2.2)  
utvecklades  en  midja för fyra försök och två midjor för ett försök. För ett av 
proven observerades två korsande skjuvplan (för axialtöjningen ungefär lika 
med  3  % syntes båda skjuvplanen svagt) innan midjan utvecklades. Samma 
prov gav  en  relativt hög  maximal  skjuvhållfasthet  samt  ett  markant  mjuknande 
(minskning av deviatorspänningen) efter det att deviatorspänningens maxvärde 
hade uppnåtts. För  de  passiva försöken kunde midjan börja skönjas vid 
axialtöjningen  3-5  % och definitivt ses som  en  distinkt midja vid axialtöjningen  
7-10  %. Detta innebär att provet går till brott  (maximal  deviatorspänning) 
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redan innan midjan kan iakttas okulärt och således kan provkroppen vid brott 
betraktas som cylindriskt. 

Även för Stockholmsleran genomfördes Ko-konsoliderade passiva ociränerade 
försök där samtliga fem prov hade utvecklat midjor när skjuvningen ayslutades 
(vid axialtöjningen  15  %). För dessa försök kunde  en lokal  aysmalning av 
provkroppen börja anas vid axialtöjningen  4-5  % och midjan kunde definitivt 
konstateras existera för axialtöjningen  6-9  %. Något tydligt maxvärde på 
deviatorspämlingen erhölls dock inte utan deviatorspärmings-
axialtöjningslcurvorna planade ut mot ett ungefär  konstant  värde på 
deviatorspänningen. 

Samtliga konventionella dränerade försök  samt de  dränerade  pä-  och 
avlastningsförsöken uppvisade provkroppar  som var  deformerade  homogent  
(cylindriskt) medan  de  två dränerade  p'-konstant-försöken utvecklade ett 
skjuvplan  (de drevs  till brott genom ett  totalt  spänningsstyrt försök).  

Det kan konstateras att  de  i denna studie använda "frilctionsändytoma" inte 
orsakar bifurkation av deformationen i  form  av skjuvband (skjuvplan). Orsaken 
till utbildningen av skjuvplan tycks istället vara att hänföra till materialets 
egenskaper (dess mikrostruktur). 

Däremot påtvingar "frilctionsändytoma"  en  bifurkation av deformationen i  form  
av tunnformen,  Figur 6.4.  Med  en  relativt liten tunnbildning och  relevant  
areakorrelction kan uppmätta spänningar och töjningar med  god  approximation 
betraktas som representativa för provets konstitutiva egenskaper.  

Om  ett deviatoriskt mjuknande (dvs minskningen av deviatorspärmingen efter 
uppnått maxvärde) erhålls vid "friktionsfri" testning av normalkonsoliderad 
eller lätt överkonsoliderad lera, och provet behåller  formen  av  en cylinder  och 
inga diskontinuiteter eller ojämna porvattenfördelningar uppstår, kan detta 
betraktas som enbart ett materiellt mjuknande (detta återstår att bevisa!). 

Vid analys av resultaten bör det tas i bealctning att membranet som omger 
provet kan påverka utvecklingen av  de  erhållna deformationstypema. Vidare 
påverkas också  de  redovisade spänningarna (och därmed erhållen 
deviatorspänning) av  de  korrigeringar som väljs att göras  (se  resonemanget i 
aysnitt  4.7).  
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Figur 6.4 	Naturlig  Norrköpingslera  som vid  odränerad skjuvning uppvisar 
tunnformen (försök COIU3).  Pä  provet  syns  ytliga skjuvsprickor  
samt  vecken  efter  gununimembranet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att (sannolikt) samtliga odränerade och 
dränerade konventionella försök på Norrköpingsleran uppvisade (olculärt)  en 
homogen  deformationstyp för axialtöjningar motsvarande maximala 
deviatorspänningen, för att  under  mjulaiandeprocessen (om så var fallet) 
utbilda olika typer av mer eller  mindre  framträdande deformationsmoder 
(tunnform, skjuvband, midja eller cylinderform) vid olika stora töjningar.  

6.5  Fortsatta  studier  

För att lyfta kunskapsnivån i  Sverige  inom området  modern  jordmodellering 
(av svenska jordmaterial), mot  en  högre internationell nivå, krävs omfattande 
och fortsatta  studier  både av experimentell och teoretisk karaktär. 

Det  finns  behov av  att utföra (avancerade) laboratorieförsök  pä  olika  typer av  
naturliga jordmaterial (lera,  silt,  sand, mm)  för att  dels  kartlägga materialens 
generella beteende och  dels  utvärdera materialparametrar till 
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beräkningsmodeller. Studierna bör koncentreras på  de  jordmaterial som är 
särskilt problematiska eller intressanta ur byggnadssynpunkt. Nya och mer 
avancerade experimentella laboratorie- (och fält-) utrustningar bör utnyttjas. I  
den  kubiska triaxialapparaten exempelvis, kan last-deformationssambandet 
generaliseras till  en  tre-dimensionell analys, varvid  t ex  inverkan av  den  
mellersta huvudspänningen kan studeras. 

Konstitutiva  modeller  för  jord som bygger  pä  kontinuumsmekaniken,  som  
ayser att beskriva  det  generella beteendet  hos  olika naturliga jordmaterial,  
mäste  utvärderas och  vid behov  vidareutvecklas.  Modeller  bör  på konstitutiv  
nivå uttestas mot experimentella  resultat  för mänga olika  typer av 
lastsituationer.  Modellerna skall granskas kritiskt och deras styrka och 
svagheter identifieras.  Vid behov  bör konstitutiva  modeller  kunna inldudera 
speciella  aspekter  pä  jords  beteende  såsom  tidsberoende  deformationer  
(krypning),  cyklisk belastning,  materialanisotropi,  mm.  Materialparametrarna 
till modellerna skall  helst  vara enkla att utvärdera, fysikaliska  samt  vara  så fa 
som  möjligt. 

I framtiden kommer sannolikt FEM-program  att användas rutinmässigt vid 
geotekniska beräkningar. Av största vikt är då att programmen dels innehåller 
materialmodeller som är väl uttestade och dessutom kan fånga upp det aktuella 
jordmaterialets egenskaper och dels består av väl fungerande 
lösningsalgoritmer. 

Ett intressant, omfattande och utmanande arbete ligger framför oss! 
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7 SLUTSATSER 

De  slutsatser som presenteras i detta kapitel skall ses mot bakgrund av  de  
förutsättningar  under  vilka försöken  har  utförts och som finns beskrivna i 
tidigare kapitel. För samtliga odränerade försök  har  samma töjningshastighet  
(0.6  % / h) använts, dvs  den  eventuella effekten av töjningshastigheten  har  inte 
studerats. Vidare  har  alla triaxialförsök utförts med så kallade 
"frilctionsändytor". 

För  den  undersökta Norrköpingsleran i denna studie kan följande slutsatser 
dras: 

* Leran  har en  mikrostruktur  in  situ  som signifikant  påverkar dess 
mekaniska egenskaper.  Vid belastning av (den svagt  överkonsoliderade) 
leran till normalkonsoliderat tillstånd reduceras  effekten av  lerans 
mikrostruktur. Detta  beror  pä  den  nedbrytning  som sker av  denna 
mikrostruktur  vid  ett överskridande  av  förkonsolideringstrycken  in  situ.  
Effekten av  lerans naturliga mikrostruktur  pä  dess mekaniska beteende 
skall skiljas från  effekten av  överkonsolidering. 

* Om  lerans mikrostruktur  in  situ  bibehålls  under konsolideringen,  dvs  om  
provet konsolideras för spänningar lägre än förkonsolideringstrycket (i 
horisontell  respektive vertikal  riktning)  in  situ,  ger mikrostrukturen vid 
aktiv  odränerad skjuvning ett  extra  bidrag  till  den  odränerade 
skjuvhållfastheten, ett sprödare brott  samt en  i  det  effektiva 
spänningsplanet högre belägen brottlinje. 

* Aktiva och passiva odränerade Ko  -konsoliderade försök (naturligt 
överkonsoliderade) uppvisar vid skjuvning kvalitativt samma respons 
mellan deviatorspäiming och deviatortöjning. 

* Den  odränerade skjuvhållfastheten är större  vid aktiv belastning  än  vid 
passiv belastning  till följd  av  anisotropieffekter. Detta förklaras  av  att 
förkonsolideringstrycket  in  situ  är större i vertikalriktningen än i 
horisontalriktningen. 
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• Den med  ayseende  på det  vertikala förkonsolideringstrycket 
normaliserade aktiva odränerade skjuvhällfastheten, ökar  med  ökande 
flytgräns  WL.  Analys  av  andra icke-organiska skandinaviska leror  ger  
samma  resultat.  

• Skjuvhållfasthetens  variation  med djupet vid odränerad  aktiv  och  passiv  
skjuvning beskrivs bättre med  en  effektivspärmingsanalys enligt  Mohr-
Coulomb  än med  en  totalspänningsanalys enligt Tresca. 

• Vid  aktiv  odränerad skjuvning mjuknar materialet deviatoriskt 
oberoende av spänningstillståndet (isotropt eller anisotropt) och 
överkonsolideringsgraden  (normal-  eller överkonsoliderad)  under  
konsolideringsfasen och oberoende av deformationstyp vid större 
töjningar. 

• Det deviatoriska mjulcnandet vid  aktiv  odränerad skjuvning, definierat av  
den  normerade mjuknandeparametem  enorm,  avtar exponentiellt med  
den  effektiva konsolideringsspänningen. 

• Vid  passiv  odränerad skjuvbelasming av Ko-konsoliderade prov 
(naturligt överkonsoliderade) fäs ett deviatoriskt mjuknande. 

• Vid  aktiv  odränerad skjuvning inträffar brott (i meningen att 
deviatorspänningens maxvärde uppnäs), vid  en  representation av 
spänningsvägen i det effektiva spänningsplanet, ovanför linjen som 
definieras av cp' =  300  om provet är naturligt överkonsoliderat och  under  
denna linje om provet är normalkonsoliderat. 

• Vid aktiv  odränerad skjuvning  beror den  effektiva spänningsvägens  
position  i spänningsplanet för större töjningar (axialtöjningar >  5%)  pä  
spänningstillståndet (isotropt  eller  anisotropt) och 
överkonsolideringsgraden (normalkonsoliderat  eller  överkonsoliderat)  
efter konsolideringsfasen. 

• En  större  effektiv  friktionsvinkel (p' vid brott (för deviatorspänningens 
maxvärden)  fas  vid odränerad  passiv  skjuvning än vid odränerad  aktiv  
skjuvning av Ko-konsoliderade prov (naturligt överkonsoliderade). 
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* Aktiva odränerade triaxialförsök visar att  den  effektiva friktionsvinkeln  
O'  vid kritiskt tillstånd är  300 .  

• Leran uppvisar elastisk anisotropi genom att deviatoriska töjningar  fas  
vid isotrop kompression och volymetriska töjningar fås vid  en rent  
deviatorisk belastning för överkonsoliderade prov. 

• Vid  dränerad deviatorisk  belastning  och dränerad  
kompressionsbelastning  hårdnar  materialet  för spänningar något högre 
än  det  vertikala förkonsolideringstrycket  in  situ.  

• Kurvan för isotrop kompression i normalkonsoliderat område beskrivs 
bättre med  en  exponentiell tangentkompressionsmodul  K1,  än med  den  
logaritmiska ansatsen med  Al*,  eftersom kompressionskurvan kröker vid 
högre spänningar vid  en  logaritmisk representation av spänningen. 

• Det  är möjligt att detektera såväl  det  horisontella  som  vertikala 
förkonsolideringstrycket  in  situ  vid  ett isotropt kompressionsförsök,  om 
radial-  och axialtöjningama studeras för  små laststeg. 

• Vid isotrop kompression  i plastiskt (normalkonsoliderat)  område  ändrar  
det  resulterande plastiska töjningsinlcrementet riktning  vid successiv  
pålastning, vilket  dels tyder  pä  en  initiell IC0  -anisotropi och  dels på  att 
lerans  struktur successivt  bryts ner. 

• Någon bifurkation av deformationen  har  inte skett enligt olculära 
iakttagelser vid deviatorspänningens maxvärde. 

• Lokalisering av deformationen till distinkta skjuvplan (skjuvband) vid  
aktiv  odränerad skjuvning är sannolik om provet konsolideras för 
spänningar innanför  den  initiella naturliga flytytan (naturligt 
överkonsoliderat tillstånd).  Den under  konsolideringsfasen bibehållna 
lerstrukturen ger upphov till ett sprödare brott. 

• Prov som utvecklar distinkta skjuvplan (skjuvband) uppvisar vid 
odränerad  aktiv  och  passiv  skjuvning relativt kraftig minskning av 
deviatorspärmingen efter det att dess maxvärde  har  uppnåtts. 
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* Deformationstypen tunnfonn utvecklas sannolikt vid odränerad  aktiv  
skjuvning om konsolidering sker för spänningar i normalkonsoliderat 
område, dvs för spänningstillstånd utanför  den  initiella naturliga flytytan. 

För  en konstitutiv modellering av  Norrköpingsleran inom ramen för 
plasticitetsteorin  tyder (bland  annat)  de  ovan konstaterade egenskaperna  pä  att: 

* materialets (dränerade) elastiska respons i överkonsoliderat tillstånd är 
olinjärt vid såväl deviatorisk belastning som vid kompressionsbelastning 
och kan vid kompressionsbelastning representeras av  en  rät avlastnings-
pålastningslcurva vid  en  logaritmisk ansats på spänningen, exempelvis i 
ett  In  p'—  v -diagram.  Leran uppför sig elastiskt anisotropt både vid 
dränerad deviatorisk belastning och vid dränerad 
kompressionsbelastning. 

* den  ostörda leran är Ko-anisotrop, dvs flytkurvan i p'—q-planet är 
centrerad kring  en  Ko-linje. 

* i  en  första approximation  kan flytningen anses ske  associerat  med  
ayseende  pä  (den  skisserade) flytktirvan i underlcritiskt  område.  

* brottlinjen i p'— q-planet  som representerar kritiskt tillstånd vid  aktiv  
deviatorisk belastning, svarar mot  den  effektiva friktionsvinkeln  
4Y  =  30°.  

* det odränerade brottvillkoret är  en  funktion också av  den  tredje 
spänningsinvarianten, dvs hållfastheten vid aktivt brottillstå'nd är större 
än  den  vid passivt. 

* det isotropa hårdnandet styrs av  en  exponentialfunktion snarare än av  en  
logaritmisk funktion (vid  en  logaritmisk representation av spänningen). 

* en  möjlig  konstitutiv  modell för  modellering av  Norrköpingsleran  skulle  
vara  en generalisering av  Cam Clay-modellen vad  ayser  K0  -anisotropi, 
beroendet  av tredje  spänningsinvarianten och  elastisk  anisotropi. 
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Beräkning av storheter i triaxialfallet 

Med den vid  LuTH befintliga triaxialutrustningen  (av fabrikat  GDS)  beräknas 

spänningar och töjningar  ur de  uppmätta tryck- och volymändringarna  enligt  följande.  

Det som mäts med kontrollenheterna 

Tryck: 	celltryck, CP (= Cr) 

portryck,  PP  (=  u)  
mottryck,  BP  (= ub) 

bottenkammartryck,  LP  

Volym: 	ändring av: 

cellvolym  (den  volym cellvatten som går  in  eller ut ur cellen) 

mottrycksvolym  (den  volym vatten som går  in  eller ut ur provet) 

bottenkammarvolym  (den  volym vatten som går  in  eller ut ur 

bottenkammaren) 

Notera att eftersom både tryck och volym nollställs för varje kontrollenhet innan försök 

börjar är det förändringarna  av dessa kvantiteter som mäts. Vidare antas vid beräkning 

av spänningar och töjningar att provet behåller  formen  av  en cylinder under  hela 

försöket. 

Beräkning av storheter 

Spänningar:  a,.  = CP 	 radialspänning  

u  =  PP 	 portryck 

ub =  BP 	 mottryck  

Ca  = CP +  —
a 

(LP  - CP ±  F) 	axialspänning  
A  

där 	a  = effektiva arean i bottenkammaren (=  2940  mm2)  

A  = provets aktuella area  

F  = friktionsförlust  (se  aysnitt  4.7)  



er  = 
 2 	Vo 	130  
1, (Vi—Va)  ÷(iti —ho)  
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Töjningar:  ea = 
(hi—h0) 

 axialtöjning  

där 	 —ho = dh = AVLP  

och där AVLp är volymändring av vatten i bottenkammaren 

reglerad av bottenkammarkontrollenheten; om volymen 

ökar i bottenkammaren minskar provets höjd  

radialtöjning  

där 
	

AV =V1  —Vo, är provets volymändring; här definierad som  

den  volym porvatten som går  in  eller ut ur provet och som 

regleras av mottryckskontrollenheten; vid odränerade 

förhållanden stängs dräneringsvägen till 

mottryckskontrollenheten och  AV  =  0,  vilket ger 

er 2 ea  

(VI  —Vo)  
9  = 	Vo 

volymtöjning  

där 	V  anges enligt ovanstående; vid volymminskning  (V1  < Vo) 
erhålls volymetriska kompressionstöjningar  (positiv  

storhet) 

_(hj—ho) I  (VI  —Vo) e — 
ho  3  Vo 

deviatortöjning 
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Spänningsinvarianter p' och q och töjningsinvarianter ep  och eq  

Spänningsinvarianter  

Den  effektiva medelspänningen p' och deviatorspänningen q kan uttryckas generellt 
(tredimensionellt;  se  exempelvis  Wood,  1990)  

= 
a' +a' +a' YY zz 

3  
respektive  

1/2 

(D.2) 
2 	 Yz 	zY  

där spänningskomponenterna cr, cryy  och ozz  är (effektiva) normalspänningar och rzy,  

ry,  och rzx  är skjuvspänningar. Dessa komponenter är relaterade till ett cartesiskt 

koordinatsystem x, y,  z  (alternativt  1, 2, 3).  

Storheterna p' och q är kopplade till första spänningsinvarianten h  respektive  andra 

deviatorspünningsinvaricmten  .12  enligt  

p'=11 /3 

=(3J2)1/2  

där h och  i2  uttryckt i huvudspänningarna blir 

Il = ÷  r  Cr  

J2  = 	(7;  _ ) . 6 2  1-(62 -63)2  4-(03-61)2] 
6 

(D.3)  

(D.4)  

(D.5)  

(D.6)  

Spänningsinvarianter är  kvantiteter som rar  samma värde  vid koordinattransformation  (dvs 

oaysett riktning  pä  koordinataxlarna). Dessa spänningsinvarianter utgör  koefficienter  i  den  

(D.1) 



(18) 

där 
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determinantelcvation (karaktäristiska ekvation)  med  vilken huvudspänningarna beräknas. 

För härledning  av  invarianterna  h  och  ..12  hänvisas exempelvis till  Chen  och  Han (1988)  

och beträffande spänningstensorns olika egenskaper  kan  Malvern  (1969)  studeras. 

I triaxialfallet antas att  axial-  och radialspänningarna (aa  respektive  (sr ) är 

huvudspänningar, dvs att dessa verkar vinkelrätt mot huvudspänningsplan i vilka 

skjuvspänningania är noll. Med  (13.5)  och  (D.6)  insatta i  (113) respektive (114)  fås i 

triaxialfallet (där två av huvudspänningarna är lika) 

, 1 
P =-3( +1:7'2 + 15S) (D.7) 

(D.9)  

for  villkoret på huvudspänningarna 

(D.10)  

Töjningsinvarianter  

I analogi med spänningstensorn består töjningstensorn av  sex  oberoende komponenter,  de  

tre normaltöjningskomponenterna E., e»,, e och  de  tre skjuvtöjningskomponenterna  

ex),„  Eyz, ey,  

Den  volym etriska töjningen Sep  (inkrementell  form)  och deviatoriska töjningen Seq  kan 

uttryckas generellt (tredimensionellt;  se  exempelvis  Wood,  1990)  på inkrementell  form  

enligt  

Se =-I- Seyy Ss= 
	 (D.11) 
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respektive  

&q  =-3 12[ (&  15Ezz +(& _&»2  +OExi —Seyy)2  

.2 	11/2 +3 Oy2yz  åy2  zr  oyiy)  

(D.12) 

där Syyz  = 2Seyz, osv. 

dep  och Seg  är kopplade till första töjningsinvarianten  lei  respektive  till andra 

deviatortöjningsinvarianten Je2  enligt  (pä  inkrementell  form)  

Sep  = 
	

(D.13) 

q =(--
4

eä)  2)
1/2 

3   
(D.14) 

där 5/ei  och  S/€2  uttryckt i huvudtöjningsinlcrement blir  

= Sei + SE2  +  (5E3 	 (11.15)  

Ve2 =18E1 —8£2, +(&2 —8E3)2  +(5E,3 —8E1)2] 
	

(D.16) 

Töjningstensorns invarianter definieras på motsvarande sätt som späimingstensorns 

invarianter.  

I analogi med huvudspänningarna antas huvudtöjningarna i triaxialfallet verka vinkelrät mot 

provets begränsningsytor  samt  två av huvudtöjningarna vara lika. Med  (D.15)  och  (D.16)  

insatta i  (D.13) respektive (D.14)  fås i triaxialfallet (där två av huvudtöjningarna är lika), på 

inkrementell  form  



(D.I7)  

(D.18)  

(D.19)  

(D.20)  
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Sep  = vi-Se2  +8E3  

4 
&q9(3E1 —3E3)2 

där 

2 
e'eq =-3(8e1 — (5E3)  

för villkoret  pä  huvudtöjningsinkrementen  

Konjugercmde energipar  

De  valda definitionerna  pä  spärrningarna  p'  och  a,  elcv  (D.3) respektive (D.4),  och 

töjningarna Sep  och Seq, ekv  (D.11) respektive (D.12),  innebär att arbetet (energin)  kan  

tecknas  som  (dvs satisfieras  av)  summan  av de  konjugerande paren,  

SW = p'Sep -i-q8eq 	 (D.21)  

vilket kan utläsas som att det totala arbetet är summan av det volymetriska och deviatoriska 

arbetet. 
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klassificeras och analyseras. Mawrialparametrar  har  utvärderats och  krav har  formulerats  pä  en konstitutiv  
modell  som  ayser att återspegla Norrköpinglerans generella spännings-töjningsegenskaper. 

Nyckelord, högst  8/  Keywords,  max 8  
lera, mekaniska egenskaper,  trixialförsök,  konstitutiv modellering,  skjuvhållfasthet,  mikrostruktur, 
konsolideringsspänningar,  deformationsmod 
(soft clays, mechanical properties, triaxial testing, constitutive modelling, shear strength, 
microstructure, consolidation stresses, deformation mode)  
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