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Beställning

Förord

Svensk Djupstabilisering (SD) baserar verksamheten på sin FoU-plan som bl.a. innehåller ett antal stora
FoU-projekt. För att öka underlaget för dessa forskningsprojekt satsar SD på kompletterande mätningar/
analyser i lämpliga förstärkningsprojekt. Redovisningen av dessa mätningar/analyser granskas ej av SD utan
redovisade resultat och framförda åsikter är författarens. Redovisningarna är arbetsrapporter inom SD. Även
redovisningar av mindre FoU-projekt samt delredovisningar av större FoU-projekt inom SD sker i SD:s
arbetsrapportserie. Rapporter i SD:s arbetsrapportserie har tidigare använts endast internt inom SD. Fr.o.m.
2005 är de dock offentliga och läggs ut på SD:s hemsida.

I föreliggande arbetsrapport redovisas ett forskningsprojekt rörande inverkan av cykliska lastväxlingar på
kalkcementstabiliserad jord. Detta forskningsprojekt ingår i SD:s forskningsområde Stabiliserad jords
egenskaper.

Linköping i december 2006

Göran Holm
Projektledare för SD
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1.  Inledning 
 
Den cykliska belastningen på en kalkcementpelarförstärkning i form av trafiklaster kan vara påtaglig 
vid grundförstärkning av låga järnvägsbankar. 
 
I och med att djupstabilisering blivit den i Sverige vanligaste grundförstärkningsmetoden för 
järnvägsbankar vid nybyggnation finns det behov att klarlägga om den cykliska lastens karaktär 
inverkar på funktionen/egenskaperna hos sådana förstärkningar. 
 
Kalkcementpelares egenskaper vid cyklisk belastning har endast studerats i mycket begränsad 
omfattning. Vid några tillfällen har kalkcementpelare använts för att minska järnvägsinducerade 
omgivningsvibrationer (t.ex. Aröd, Anneberg, Jörlanda och Kungsbacka) eller hastighetsberoende 
spårvibrationer (t.ex. Ledsgård). Förstärkningarna har utförts för att  dämpa vibrationerna utan att man 
tagit speciell hänsyn till tåglastens cykliska karaktär och eventuellt degraderande effekt på pelarnas 
egenskaper.  
 
Egentligen har man tidigare antagit att inverkan av cyklisk last inte är något problem och då indirekt 
med hänvisning till tidigare erfarenheter från ytstabiliserad jord och ”betong” med tumregler av typ 
ingen risk för betydande påverkan om man inte går över halva hållfastheten. 
 
Enligt den litteraturstudie som genomfördes i ett tidigt skede i projektet bekräftades att kunskapen om 
det aktuella området är mycket begränsad. Därför har SD:s styrgrupp beslutat genomföra föreliggande 
projekt som en del i det övergripande projektet ”Stabiliserad jords egenskaper”. 
 
I föreliggande projekt har laboratorieförsök i form av enaxliga tryckförsök, statiska och cykliska 
triaxialförsök på kalkcementstabiliserade lerprover genomförts för att utröna hur stor cyklisk 
belastning i relation till den enaxliga tryckhållfastheten som de stabiliserade proverna kan utsättas för 
utan att påverkas negativt. 
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2.  Syfte 
 
Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur upprepade cykliska lastväxlingar påverkar en 
kalkcementstabiliserad jord. Målet är att kunna ge indikationer på vilka nivåer på den cykliska 
belastningen som kan leda till en negativ påverkan på den stabiliserade jordens egenskaper 
(degradering). 
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3.  Omfattning 
 
Tidigare genomförd litteraturstudie stödjer teorin att risken för minskad hållfasthet 
(degradering) på grund av upprepad cyklisk belastning bör vara försumbar vid normalt 
utnyttjande av en jordförstärkning med kalkcementpelare av den typ som normalt produceras 
med tekniken ”bindemedelstabiliserade pelare” i lös jord i Sverige. Det innebär bindemedel 
av typen kalk och/eller cement med normala bindemedelsmängder som är ca 100 kg per m3 
jord eller lägre. Dimensionerande skjuvhållfasthet som används i konstruktionen är normalt 
mindre än 150 kPa. Detta ger vad man kallar mjuka och halvhårda pelare. Med normalt 
utnyttjande enligt ovan innebär det att man har en säkerhetsnivå i form av en säkerhetsfaktor 
av storleken 1,5. Detta gäller i brottgränstillstånd och säkerheten är inte direkt relaterad till 
storleken på cyklisk belastning. 
 
Frågan om inverkan av cyklisk last kan oftast ha flera aspekter. Det normala är att man vill 
prova inverkan av cyklisk last på hållfasthets- och deformationsegenskaper. När det gäller 
hållfasthet är det risken för degradering, dvs. minskning av hållfasthet som följd av en cyklisk 
last som provas. Det är naturligt att man gör liknelser med vad som händer för ett sprött 
material för en enstaka last respektive för flera lastcykler. När det gäller deformationer är det 
risken för att man får så stora kvarstående deformationer eller tillskott i kvarstående 
deformationer per lastcykel att det äventyrar aktuell konstruktion. När man provar materialet 
är det mycket viktigt att ha en god bild över vilken belastningssituation (spänningssituation) 
som den stabiliserade jorden kommer att utsättas för. Förhållandet cyklisk last/statisk last 
samt antalet lastcykler är då av avgörande betydelse. 
 
En annan faktor när det gäller inverkan av deformationer under cyklisk last är att man har ett 
ickelinjärt samband mellan deformation och spänning. Detta är det vi normalt brukar hänföra 
till inverkan av töjningens storlek. För små töjningar (<10-6) har vi ett övre gränsvärde för 
modulen. Detta gränsvärde kallas normalt för den initiella modulen. Modulen avtar sedan med 
töjningens storlek. För den storlek på töjning som är aktuella vid ”normala” tillämpningar  
(10-2 dvs. 1,0 %) är modulen ca 10-20 % av den initiella modulen. 
 
I kapitel 4 redovisas en sammanfattning av japanska erfarenheter från genomförda cykliska 
laboratorieförsök på stabiliserad jord.   
 
Därefter redovisas i kapitel 5 de laboratorieprovningar som genomförts i detta projekt. 
 
I kapitel 6 redovisas sammanfattande resultat från de japanska och svenska undersökningarna 
och slutsatser presenteras i kapitel 7. 
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4.  Erfarenheter från genomförda försök i Japan 
 
Det har varit svårt att hitta referenser till redovisningar av utförda laboratorieprovningar med cykliska 
försök på stabiliserad jord. Genom Masaki Kitazume, Port and Airport Research Institute i Japan, har 
vi fått ta del av erfarenheter hämtade från rapporter på japanska som han dragit slutsatser från och 
sammanfattat på engelska. 
 
Sammanfattningen gäller fyra referenser som redovisas nedan. I dessa redovisas bindemedelshalten 
som aw = kvoten mellan torra vikten hos bindemedlet och den torra vikten hos den ursprungliga 
jorden. Detta är i Japan ett vanligt sätt att ange bindemedelhalt, jfr. den japanska handboken ”The 
Deep Mixing Method”. I Sverige anges normalt bindemedelshalten som vikten bindemedel per m3 
jord. 
 
1. Terashi, M., Tanaka, H., Mitsumoto, T., Honma, S. och Ohhashi, T. : Fundamental properties of 

lime and cement treated soils (3rd report), Report of the Port and Habour Research Insitute, Vol. 
22, No. 1, 1983. 

 
Försöksbetingelser: 

 Lera blandad med normal Portland cement (aw = 7 % till 20 %) 
Provkropp med 5 cm diameter och 10 cm höjd 

 Enaxiella tryckförsök utan cyklisk last gav en enaxiell tryckhållfasthet av  
500-1 110 kPa. 

 
Testprocedur: 
Konsoliderade odränerade aktiva triaxialförsök med möjlighet till dränering efter last. 
Celltryck 200 kPa 
Lastfrekvens 0,25 Hz - 0,5 Hz 
Antal lastcykler 200 000 

 
 Slutsatser: 

• Degraderingens storlek är beroende mer av skillnaden mellan övre och undre 
spänningsnivå än av övre spänningsnivå. Övre spänningsnivå (Smax) är då kvoten 
mellan maximal pålagd axiell cyklisk spänning och enaxiell tryckhållfasthet. Undre 
spänningsnivå (Smin) är kvoten mellan minsta pålagda axiella cykliska spänning och 
enaxiell tryckhållfasthet. 

• När skillnaden mellan övre och nedre spänningsnivå är mindre än 0,4 till 0,5 
kommer provet inte att gå till brott åtminstone inte så länge som antalet lastcykler 
under odränerade förhållanden inte överstiger 200 000. 

• Sambandet mellan övre spänningsnivå (när nedre spänningsnivå = 0) och antalet 
belastningscykler till brott Nf föreslås som Smax = 0,97 – 0,0866 * log (Nf). 

• Volymkompressionen orsakad av cyklisk last är mindre än 1,5 % vilket betyder att 
man inte förväntar sig någon ökning i hållfasthet på grund av cyklisk last. 

 
2. Sekine, E., Kito, M., Tarumi, H. och Yonezawa, T. : A study on durability of chemically stabilized 

roadbed under repeated train load, Journal of Japan Society of Civil Engineering, No. 546, 6-32, 
sid 181-188, 1996. 

 
Försöksbetingelser: 

 Siltig lera blandad med kalk (aw = 3 %, 8 % och 15 %) 
Provkropp med 20 cm diameter och 40 cm höjd 

 Enaxiella tryckförsök innan cyklisk last gav en enaxiell tryckhållfasthet av  
84–780 kPa. (Stort intervall som konsekvens av olika bindemedelshalt aw). 
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Testprocedur: 
Exaxliga tryckförsök 
Lastfrekvens 22 Hz 
Antal lastcykler 2 000 000 

 Axiell spänning statisk del 40-78 kPa och cyklisk del 20-59 kPa.  
 
 Slutsatser: 

• Kvarstående axiell kompression ökar inte under cyklisk last om kvoten maximal 
axiell spänning genom enaxiell hållfasthet Smax är lägre än 0,2. Den kvarstående 
axiella kompressionen ökar och ger brott om kvoten Smax överskrider 0,4. 

• Ökningen i odränerad skjuvhållfasthet på grund av cyklisk last är liten så länge den 
axiella kompressionen är liten. 

 
 
3. Kudo, T., Seriu, M., Yoshimoto, K. och Hatakeyama, N. : Deformation and strength properties of 

cement treated soft clay subjected to cyclic loading, Proc. The Annual Symposium of Japanese 
Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 1993. 

 
Försöksbetingelser: 

 Lera blandad med cement (aw = 6 %) 
 Provkropp med 5 cm diameter och 12 cm höjd 
 Enaxliga tryckförsök utan cyklisk last gav en enaxiell tryckhållfasthet av  

355 kPa. 
 

Testprocedur: 
Enaxliga tryckförsök 
Lastfrekvens 1 Hz, 2 Hz och 4 Hz 
Antal lastcykler 300 000 

 Axiell spänning statisk del 50-250 kPa och cyklisk del 3-65 kPa. 
 
 Slutsatser: 

• Hållfasthetsökningen av cyklisk last ökar med ökande spänningskvot mellan den 
cykliska och den statiska delen av lasten och uppvisar en maximal hållfasthet av tre 
gånger högre än den initiella hållfastheten vid en spänningskvot av 40 %. 
Hållfastheten minskar dock snabbt vid en fortsatt ökning av den cykliska andelen 
av lasten. 

• Den odränerade skjuvhållfastheten från enaxligt tryckförsök efter cyklisk last ökar 
linjärt med ökande kvarstående kompression. 

 
 
4. Noda, H., Suzuki, A., Kitazono, Y., Maruyama, S. och Gamou,K. : The effect of the mechanical 

properties of the light-weight stabilized soil, Proc. The 29th Annual Conference of Japanese 
Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 1994. 

 
Försöksbetingelser: 

 Marin lera blandad med cement (med aw = 30 %) som innehåller luftbubblor (under 
inblandningen, har ’extra’ kemiska tillsatsmedel blandats in för att ”tillverka” 
luftbubblor så att provets densitet blir mindre). 
Provkropp med 6 cm diameter och 12,5 cm höjd 

 Enaxliga tryckförsök utan cyklisk last gav en enaxiell tryckhållfasthet av  
200-400 kPa. 
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Testprocedur: 
Konsoliderade odränerade aktiva triaxialförsök 
Celltryck 50 kPa 
Lastfrekvens 1 Hz 
Antal lastcykler 10 000 

 Axiell spänning 0,2, 0,4, 0,6 och 0,8 av den odränerade deviator-hållfastheten 
(deviatorspänning vid brott) i ett statiskt odränerat aktivt försök. 

 
 Slutsatser: 

• Kvarstående axiell kompression ökar snabbt när den cykliska lasten överskrider 0,4 
till 0,6 av den initiella (utan cyklisk last) hållfastheten. 

• Den odränerade skjuvhållfastheten efter cyklisk last ökar så länge som lastnivån 
inte överskrider 0,4 till 0,6 av den initiella (utan cyklisk last) hållfastheten men den 
avtar då lastnivån överskrider dessa värden. 

 
Observera att de japanska försöken visar att den odränerade skjuvhållfastheten ökar som konsekvens 
av cyklisk last och den av cyklisk last uppkomna ökningen i axialkompression är begränsad 
(försumbar) så länge som skjuvspänningsnivån inte överskrider 0,4 till 0,6 av den odränerade 
skjuvhållfastheten utan cyklisk last. 
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5.  Svenska försök 
5.1   Inledning 
Målsättningen med de nu genomförda försöken var att genomföra en inledande begränsad studie av 
inverkan av cyklisk last på skjuvhållfastheten på i laboratoriet tillverkade provkroppar av stabiliserad 
jord. Avsikten var att arbeta med en liten andel statisk last och en stor andel variabel last. Den 
inledande studien skulle, om man upptäckte att degradering av hållfastheten var ett problem, utökas 
för att mer omfattande och ingående studera problematiken. 
 
Provkroppar tillverkades av jord från ett av SD:s provfält, Småbåtshamnen i Linköping. Försöken 
genomfördes under sådana förutsättningar att provningsresultaten kunde utnyttjas som ett komplement 
till de inom SD:s projekt ’Stabiliserad jords egenskaper’ tidigare genomförda triaxialförsöken på 
stabiliserade jordprover från aktuell provplats. 

5.2  Tillverkade provkroppar 
Jordproverna är samlingsprov och kommer från djupen 3–6 m från SD:s provfält, Småbåtshamnen i 
Linköping.   
 
En sammanfattande beskrivning av de geotekniska förhållandena är att leran är postglacial och avsatt i 
varierande sött och bräckt vatten. Leran är högplastisk med en naturlig vattenkvot av 78 %, en 
flytgräns av 70 % och en plasticitetsgräns av 24 %. Lerans densitet är 1,55 t/m3 med en organisk halt 
1,0 % och lerhalt 63 %. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med fallkon är ca 15 kPa och 
sensitiviteten ca 20. 
 
Tidigare provningar på stabiliserad jord utförda inom Helen Åhnbergs arbete inom SD, se t.ex. 
Åhnberg (2006), från aktuell provplats har utförts på laboratorietillverkade provkroppar stabiliserade 
med olika typer av bindemedel och med olika bindemedelshalter. Resultatet från de tidigare 
provningarna har för aktuell lokal visat bl.a. att enbart kalk som bindemedel ger en låg hållfasthet (i 
nivå med ursprunglig jords hållfasthet) medan cement som bindemedel ger möjlighet att erhålla en 
tekniskt acceptabel skjuvhållfasthet (av storleken 100 kPa eller högre).   
 
En sammanfattning av erfarenheterna från tidigare provning, inkluderande triaxialförsök på 
stabiliserade prover från Småbåtshamnen i Linköping, är att med en bindemedelshalt av 100 kg per m3 
jord (lera) så uppnår man efter 28 dygn en ”odränerad” skjuvhållfasthet av storleken: 
 
• 100 kPa med bindemedel Kalk/Cement 50 /50 % (viktsandel) 
• 200 kPa med bindemedel Cement 
• 240 kPa med bindemedel Slagg/Cement 50/50 % (viktsandel). 
 
Då man i ett verkligt fall troligen inte kommer att använda endast cement som bindemedel valdes ett 
bindemedel bestående (i viktsförhållande) av 20 % kalk och 80 % cement. Bindemedelsmängden har 
valts till 100 kg per m3 jord. 
 
Önskemålet var att skapa prover med en odränerad skjuvhållfasthet efter 28 dygn av storleken 150-200 
kPa vid enaxligt tryckförsök. 
 
Proverna tillverkades och lagrades enligt normal metodik använd av SGI:s laboratorium (SGI:s egna 
anvisningar, Dokument nr 29) vid tillverkning av stabiliserade lerprover. Detta innebär att proverna 
direkt efter inblandning med bindemedel packats in i plasthylsor med en inre diameter av 50 mm och 
därefter lagrats i platshylsorna i fuktrum med ca +7 °C temperatur. 
 
Totalt har 12 stycken provkroppar tillverkats för att användas till enaxliga tryckförsök och 
triaxialförsök.  
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Samtliga provkroppar tillverkades 2004-12-20. Provkroppar med nummer 1–6 har använts för 
provning på SGI och provkroppar med nummer 7–12 har skickats per bil till NGI för provning strax 
innan proverna hade uppnått åldern 28 dygn.  
 
Det finns idag kvar två provkroppar på SGI och tre provkroppar på NGI för eventuella senare 
provningar. 

5.3  Genomförda laboratorieförsök 
Enaxliga tryckförsök har genomförts på SGI på fyra av de sex proverna. Triaxialförsök har genomförts 
på NGI (Norges Geotekniske Institutt) på tre av de sex proverna. 
 
Det fullständiga resultatet från de enaxliga tryckförsöken redovisas i Bilaga 1. Det fullständiga 
resultatet från triaxialförsöken redovisas i rapporten från NGI i Bilaga 2. 

5.3.1 Enaxliga tryckförsök 
För att få en jämförelse med resultat från tidigare provningar och för att få en jämförelse med 
resultaten från triaxialförsöken har enaxliga tryckförsök utförts som dubbelprov 14 dygn och 28 dygn 
efter tillverkningen.  
 
Resultatet från de enaxliga tryckförsöken redovisas i Bilaga 1. Efter 14 dygn gav försöken en 
skjuvhållfasthet på 111 respektive 104 kPa och efter 28 dygn 137 respektive 148 kPa. 
 
I samband med de enaxliga tryckförsöken genomfördes även en mätning av skjuvvågshastigheten i 
provet med hjälp av tekniken ”bender elements” strax innan tryckningen av proverna startade. Denna 
mätning ligger lite utanför projektets ram, men resultaten är intressanta och metodiken ger antagligen 
en bättre information om deformationsegenskaperna än den indirekta metoden med inmätningar i den 
enaxliga kurvan med dess problem med anliggning etc. Resultatet från dessa mätningar redovisas i sin 
helhet som information i Bilaga 1. 

5.3.2  Triaxialförsök 
För att studera inverkan av cyklisk last har triaxialförsök genomförts på tre provkroppar. En viktig del 
i bedömningen av inverkan av degradering är vilken hållfasthet proverna har utan någon form av 
cyklisk last, dvs. för fallet en lastpuls med ökande last. I detta fall har som inledande triaxialförsök 
genomförts ett anisotropt konsoliderat odränerat aktivt försök. Odränerat aktivt försök innebär att 
provet efter den inledande konsolideringsfasen har utsatts för en spänningsväg i form av en ökande 
vertikal totalspänning med bibehållen total horisontalspänning. Försöket har under den sista fasen 
genomförts under odränerade förhållanden. Ökningen av vertikalspänning har i detta fall varit styrd 
genom att försöket genomförs som en lastpåläggning med en konstant axiell deformationshastighet av 
1 %/h (0,016 %/min).  
 
För att kunna utnyttja uppmätta portryck för bedömning av effektivspänningar så är normal metodik 
att man försöker få en så hög vattenmättnadsgrad hos proverna som möjligt. Det görs genom att ha ett 
så stort mottryck (backpressure) att provet blir vattenmättat eller uppträder som ett vattenmättat 
material. För cykliska försök har erfarenhet visat att man bör eftersträva en vattenmättnadsgrad av 
98 % eller högre. I detta fall har ett mottryck (backpressure) på 1 100 kPa använts. 
 
Vald effektivspänningsnivå motsvarar beräknad spänningsnivå in-situ strax under torrskorpans 
underkant (antagen till 1,0 m tjocklek) vid en minsta överbyggnad av 0,5 m makadamballast på 0,8 m 
underballast/förstärkningslager. Grundvattenytan antas belägen i underkant av torrskorpan. De valda 
effektivspänningarna vid konsolideringen är i detta fall en vertikal effektivspänning av 46 kPa och en 
horisontell effektivspänning av 32 kPa. Detta motsvarar ett förhållande mellan horisontell och vertikal 
effektivspänning av 0,7 (Ko = 0,7). Samtliga de tre prover som triaxialförsök har genomförts på har 
konsoliderats för dessa effektivspänningar. Konsolideringstiden har varit ca 16 timmar. 
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Resultatet från det inledande statiska triaxialförsöket (prov 9) gav en odränerad skjuvhållfasthet av 
148 kPa. Provets ”ålder” efter tillverkningen var då 30 dygn att jämföra med ”åldern” 28 dygn för de 
enaxliga tryckförsöken. 
 
De cykliska försöken genomfördes på två prover. Samma provningsmetodik har använts för båda 
proverna där man för varje prov i princip hade tre belastningsfaser efter konsolideringen.   
 
Avsikten var att från antagen skjuvspänningen in-situ, dvs. den antagna skjuvspänningen vid 
konsolideringen, gå upp i steg med den cykliska lasten till en övre skjuvspänningsnivå på ca 80 % av 
den skjuvhållfasthet som provet uppvisade utan någon cyklisk last. Med stöd av resultatet av de 
enaxliga tryckförsöken efter 28 dygns lagring och resultatet från det anisotropt konsoliderade 
odränerad aktiva triaxialförsöket efter 30 dygn så valdes en odränerad skjuvhållfasthet av 140 kPa som 
detta mått. 
 
För varje prov bestod fas 1 och fas 2 av två cykliska belastningsfaser med 15 000 cykler. Beroende av 
styrsystem osv. valdes frekvensen 0,5 Hz. Detta var den högsta frekvens som NGI rekommenderade 
kunde användas utan att äventyra försöken.  
 
För fas 1 valdes den nedre skjuvspänningsnivån som startnivå vid konsolideringen och den övre 
skjuvspänningsnivån var ca 0,23 av 140 kPa (32 kPa) för prov 7 respektive 0,42 av 140 kPa (59 kPa) 
för prov 11.  
 
I fas 2 var de två motsvarande övre skjuvspänningsnivåerna 0,61 av 140 kPa (85 kPa) för prov 7 
respektive 0,80 av 140 kPa (112 kPa) för prov 11.  
 
Om möjligt skulle sedan försöket avslutas som ett traditionellt odränerat aktivt försök, vilket 
genomfördes för båda proverna. 
 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av resultatet från triaixalförsöken på de tre stabiliserade 
provkropparna 9, 7 och 11. 
 
Inledande anisotropt konsoliderat odränerat aktivt triaxialförsök på prov nr 9. 
Resultatet från försöket redovisas i Figurerna 2.1-2.3 i NGI’s rapport i Bilaga 2. 
 
Konsolideringen innebar en volymskompression av 0,22 % och en axialkompression av 0,22 %. 
 
Provets ålder från inblandningen var 30 dygn vid starten (2005-01-19) av den odränerade fasen av 
försöket. Resultatet från triaxialförsöket gav en odränerade skjuvhållfasthet på 148 kPa. Det är av 
samma storleksordning som resultatet från de enaxliga tryckförsöken efter 28 dygn (138 respektive 
148 kPa). Kurvan ”skjuvspänning mot axialkompression” har en form som inte uppvisar någon 
utpräglad topp och om det finns en topp så är det för relativt stora axialkompressioner (8–10 %). 
Portrycket uppvisar en ökning vid starten av försöket och som vid ca 0,5–1,0 % axialkompression 
maximalt är 31 kPa. Portrycket minskar därefter och vid ca 5 % axialkompression är portrycket 
mindre än startportrycket vid konsolideringen. Detta beteende är typiskt för ett överkonsoliderat 
material som i början är kontraktant, men sedan övergår till att bli dilatant. Om man studerar utseendet 
hos spänningsvägen ser man att den effektiva horisontalspänningen i första delen av försöket minskar, 
men den blir aldrig negativ. I detta fall motsvarar det ”vändpunkten” i portrycket då man närmar sig en 
effektivspänning i horisontalled som är noll. Det kan tolkas som att det i detta fall finns en kritisk 
dragspänning, ”tension cut off”, och att det motsvarar en effektiv horisontalspänning på 0 kPa. Det 
innebär att inga dragspänningar är möjliga i provet. 
 
Cykliska triaxialförsök på prov nr 7 
Resultatet redovisas i NGI:s rapport i Bilaga 2 för den cykliska fasen nr 1 i Figur 2.4, för den cykliska 
fasen nr 2 i Figur 2.5 och för det avslutande odränerade aktiva triaxialförsöket i Figurerna 2.6–2.8. 
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Konsolideringen innebar en volymskompression av 0,02 % och en axialkompression av 0,05 %. 
 
Provets ålder från inblandningen var 31 dygn vid starten (2005-01-20) av den första cykliska fasen. 
 
Under den första cykliska fasen var övre skjuvspänningsnivån 32 kPa och undre skjuvspänningsnivån 
7 kPa, vilket ger en medelskjuvspänning på 19,5 kPa och en cyklisk skjuvspänningsdel på ±12,5 kPa. 
Avsikten var att genomföra 15 000 belastningscykler med frekvensen 0,5 Hz, men då tillskottet i 
axialkompression var litet beslutades att avsluta försöket redan efter 10 000 cykler. Försöket visade att 
ökningen i axialkompression efter ca 3 000 cykler var försumbar. Kvarstående axialkompression efter 
10 000 cykler var ca 0,028 % med ett undre värde på 0,023 % och ett övre värde på 0,038 %.Ökningen 
från ca 1 000 cykler till 10 000 cykler var ca 0,003 % (0,025 % till 0,028 %). Portrycksutvecklingen 
visade en minskning i portryck direkt efter lastpåläggning, ca – 3 kPa, som sedan ökade till ca –1 kPa 
efter 500 cykler för att sedan minska igen till ca –2,7 kPa vid 10 000 cykler. 
 
Efter den första cykliska fasen återgick man till spänningstillståndet under konsolideringen och lät 
provet konsolidera för dessa spänningar. Konsolideringen innebar en volymskompression på 0,02 % 
och en axialkompression på 0,08 % från starten av försöket. 
 
Under den andra cykliska fasen var övre skjuvspänningsnivån 85 kPa och undre skjuvspänningsnivån 
7 kPa, vilket ger en medelskjuvspäning på 46 kPa och en cyklisk skjuvspänningsdel på ±39 kPa. 
Försöket genomfördes med 15 000 cykler med frekvensen 0,5 Hz. Försöket visade att ökningen i 
axialkompression efter ca 1 000 cykler var ungefär linjär mot antalet cykler. Kvarstående 
axialkompression efter 15 000 cykler var ca 0,14 % med ett undre värde på 0,12 % och ett övre värde 
på 0,18 %. Ökningen från ca 1 000 cykler till 15 000 cykler var ca 0,02 % (0,125 % till 0,145 %). 
Portrycket uppvisar en minskning direkt efter lastpåläggning, ca –13 kPa, som sedan ökade till ca –
7 kPa efter 200 cykler för att sedan minska något till ca –8 kPa vid 15 000 cykler. 
 
Efter den andra cykliska fasen återgick man till spänningstillståndet under konsolideringen och lät 
provet konsolidera för dessa spänningar. Konsolideringen innebar en volymskompression på 0,09 % 
och en axialkompression på 0,18 % från starten av försöket. 
 
Försöket avslutades sedan som ett odränerat aktivt triaxialförsök. Resultatet från den avslutande delen 
av triaxialförsöket gav en odränerad skjuvhållfasthet på 163 kPa vilket är något större än resultatet från 
de enaxliga tryckförsöken efter 28 dygn (138 respektive 148 kPa). Kurvan ”skjuvspänning mot 
axialkompression” har en form som inte uppvisar någon utpräglad topp och om det finns en topp så är 
det för relativt stora axialkompressioner (6–8 %). Portrycket uppvisar en ökning vid starten av 
försöket som vid ca 0,5–1,0 % axialkompression är maximalt 28 kPa och som sedan minskar och vid 
ca 3 % axialkompression är mindre än startportrycket vid konsolideringen. Detta beteende är typiskt 
för ett överkonsoliderat material som i början är kontraktant men sedan övergår till att bli dilatant. Om 
man studerar spänningsvägen ser man att den effektiva horisontalspänningen i första delen av försöket 
minskar, men aldrig blir negativ. I detta fall motsvarar ”vändpunkten” i portrycket en större effektiv 
horisontalspänning än i försöket på prov nr 9. Minsta horisontella effektivspänning är i detta fall ca 
5 kPa. 
 
Cykliska triaxialförsök på prov nr 11. 
Resultatet redovisas i NGI:s rapport i Bilaga 2 för den cykliska fasen nr 1 i Figur 2.9, för den cykliska 
fasen nr 2 i Figur 2.10 och för det avslutande odränerade aktiva triaxialförsöket i Figurerna 2.11–2.13. 
 
Konsolideringen innebar en volymskompression på 0,12 % och en axialkompression på 0,06 %. 
 
Provets ålder från inbladningen var 32 dygn vid starten (2005-01-21) av den första cykliska fasen. 
 
Under den första cykliska fasen var övre skjuvspänningsnivån 59 kPa och undre skjuvspänningsnivån 
7 kPa, vilket ger en medelskjuvspäning på 33 kPa och en cyklisk skjuvspänningsdel på ±26 kPa. 
Försöket genomfördes med 15 000 cykler med frekvensen 0,5 Hz. Försöket visade att ökningen i 



SD-AR 39  

 14

axialkompression efter ca 5 000 cykler var ungefär linjär mot antalet cykler. Kvarstående 
axialkompression efter 15 000 cykler var ca 0,087 % med ett undre värde på 0,062 % och ett övre 
värde på 0,115 %. Portrycksutvecklingen visade en minskning i portryck direkt efter lastpåläggning, 
ca – 8 kPa, som sedan ökade till ca –3 kPa efter 1 000 cykler för att sedan ytterligare öka något till ca 
–2,8 kPa vid 15 000 cykler. 
 
Efter den första cykliska fasen återgick man till spänningstillståndet under konsolideringen och lät 
provet konsolidera för dessa spänningar. Konsolideringen innebar en volymskompression på 0,14 % 
och en axialkompression på 0,12 % från starten av försöket. 
 
Under den andra cykliska fasen var övre skjuvspänningsnivån 112 kPa och undre skjuvspänningsnivån 
7 kPa, vilket ger en medelskjuvspäning på 59,5 kPa och en cyklisk del på ±52,5 kPa. Försöket 
genomfördes med 15 000 cykler med frekvensen 0,5 Hz. Försöket visade att ökningen i 
axialkompression är betydande och med ett betydande tillskott med antalet cykler om man jämför med 
nivån på de axialkompressioner som motsvarar när man närmar sig tidigare ”platåer” för t.ex. 
triaxialförsöket på prov nr 9 eller nr 7. Kvarstående axialkompression efter 15 000 cykler var ca 2,4 % 
med ett undre värde på 2,25 % och ett övre värde på 2,6 %. Portrycket uppvisade en minskning direkt 
efter lastpåläggning till ca –22 kPa, som sedan ökade till ca –13 kPa efter ca 100 cykler för att därför 
sedan minska betydligt till ca –24 kPa vid 15 000 cykler. 
 
Efter den andra fasen återgick man till spänningstillståndet under konsolideringen och lät provet 
konsolidera för dessa spänningar. Konsolideringen innebar en volymskompression på 0,23 % och en 
axialkompression på 2,44 % från starten av försök. 
 
Försöket avslutades sedan som ett odränerat aktivt triaxialförsök. Resultatet från triaxialförsöket gav 
en odränerad skjuvhållfasthet på 159 kPa, vilket är något större än resultatet från de enaxliga 
tryckförsöken efter 28 dygn (138 respektive 148 kPa) och något mindre än resultatet från försöket på 
prov nr 7. Kurvan ”skjuvspänning mot axialkompression” har en form som inte uppvisar någon 
utpräglad topp och om det finns en topp så är det för axialkompressioner av storleken 2–3 %. 
Observera att dessa axialkompressioner är i tillägg till de som man fått vid de tidigare cykliska delarna 
och som i detta fall är 2,44 %. Det ger en total axialkompression från start av försöket på ca 5 % för 
”toppvärdet” om man tar hänsyn till axialkompression i de tidigare cykliska delarna. Portrycket 
uppvisar en ökning vid starten av försöket som vid ca 0,5–1,0 % axialkompression vänder (max 6 kPa) 
och vid ca 0,9 % axialkompression är mindre än startportrycket vid konsolideringen. Detta beteende är 
typiskt för ett överkonsoliderat material som i början är kontraktant men sedan övergår till att bli 
dilatant. Om man studerar spänningsvägen ser man att den effektiva horisontalspänningen i första 
delen av försöket minskar men aldrig blir negativ. I detta fall motsvarar ”vändpunkten” i portrycket 
större effektiv horisontalspänning än i försöket på prov nr 7. Minsta horisontell effektivspänning är i 
detta fall ca 26 kPa.  
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6.  Sammanfattande resultat 
6.1  Japanska försök 
Erfarenheten från de japanska försöken är att stabiliserad jord inte ”går till brott” om den cykliska 
skjuvspänningsnivån begränsas till 40–60 % av den enaxliga tryckhållfastheten. 
Detta innebär att man får klart begränsade tillägg i deformationer av cyklisk last och ingen risk för 
degradering. Observera att flertalet av de japanska erfarenheterna redovisade här är från stabiliserad 
jord med högre bindemedelhalt än som är vanligt i Sverige. Högre bindemedelshalt innebär högre 
hållfasthet och därmed större risk för ”sprött” brott och därmed troligen en lägre nivå där effekten av 
cyklisk last blir påtaglig.  
 
Erfarenheten från de japanska försöken är också att andelen cyklisk last har stor inverkan på den 
ökning i deformationer som fås av cyklisk last. Det är samma förhållanden som gäller till exempel för 
naturlig jord och betong. 
 

6.2  Svenska försök 
I Figur 1 redovisas axiell kompression efter 15 000 cykler för de fyra olika spänningsnivåerna mot 
relativ skjuvspänningsnivå. Relativ skjuvspänningsnivå är kvoten mellan maximal skjuvspänning 
under cyklisk last och odränerad skjuvhållfasthet. I detta fall har antagits en odränerad skjuvhållfasthet 
på 140 kPa med stöd av enaxliga tryckförsök och ett anisotropt konsoliderat odränerat aktivt 
triaxialförsök utförda 28-30 dagar efter tillverkningen av de stabiliserade proverna. I Figur 2 redovisas 
ökningen i axiell kompression under den sista delen av den cykliska fasen (från 5 000 cykler till 
15 000 cykler). Observera att i den cykliska fasen är minvärdet på skjuvspänningen 5 % av 
skjuvhållfastheten. 
 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

τ / cu

To
ta

l a
xi

al
ko

m
pr

es
si

on
   

%

Total axialkompression efter lastcykel 15 000

 
Figur 1.   Total axialkompression efter lastcykel nr 15 000 mot relativ skjuvspänningskvot. 

Cykliska triaxialförsök. 
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Figur 2.   Ökning i axialkompression från lastcykel nr 5 000 till lastcykel nr 15 000 mot relativ 

skjuvspänningskvot. Cykliska triaxialförsök. 
 
 
Av Figur 1 och 2 framgår att man får klart begränsad effekt av den cykliska lasten om skjuvspännings-
nivån ligger under ca 60 % av skjuvhållfastheten. Detta innebär en ”säkerhetsfaktor” av ca 1,7. Det är 
för få punkter på kurvan för att göra en mer detaljerad utvärdering av en gränsnivå. Den ligger i detta 
fall vid en relativ skjuvspänningsnivå i intervallet 0,61 till 0,80. 
 
Försöken ger också annan information i form av deformationsegenskaper under de fyra olika 
spänningsnivåerna. Resultaten ger information om skjuvmodulens (sekantmodulen) storlek relativt 
töjningens storlek. Resultaten från skjuvvågsmätningen med ”bender-elements” vid de enaxliga 
tryckförsöken efter 28 dygn gav en initiell skjuvmodul mellan 110–120 MPa för de två proverna, se 
Bilaga 1. Elasticitetsmoduler utvärderade som sekantmoduler E50 ur de enaxliga tryckförsöken gav 
värdena 47 respektive 80 MPa för de två proverna, se Bilaga 1. Detta ger en skjuvmodul på ca 18 
respektive 31 MPa under antagandet av ett tvärkontraktionstalet = 0,3. Skjuvmodulerna utvärderade 
som sekantmoduler under den cykliska fasen ger ca 130 MPa för en axialkompression av ca 0,03 % 
och ca 25 MPa för en  axialkompression av ca 2,5 % (cyklisk axialkompression av ca 0,35 %). Det 
innebär att det  finns en viss samstämmighet mellan resultatet från de olika provningarna. 
  
 



SD-AR 39  

 17

7.  Slutsatser 
  
I föreliggande projekt har laboratorieförsök genomförts i form av enaxliga tryckförsök och statiska och 
cykliska triaxialförsök på kalkcementstabiliserade lerprover från ett av SD:s provfält, Småbåtshamnen 
i Linköping. Syftet med försöken har varit att utröna hur stor cyklisk belastning i relation till den 
enaxliga tryckhållfastheten som de stabiliserade proverna kan utsättas för utan att påverkas negativt. 
Med negativ påverkan avses risken för degradering och risk för betydande tillägg i deformationer av 
cyklisk last. 
 
Belastningsförutsättningarna vid triaxialförsöken har försökts efterlikna de som gäller för fallet en 
tunn järnvägsbank på en stabiliserad lös lera med en tunn torrskorpa. 
 
De cykliska faserna har haft frekvensen 0,5 Hz och omfattat 15 000 lastcykler (utom för ett försök där 
antalet blev 10 000 lastcykler). 
 
Resultatet av de begränsade laboratorieförsöken är:  
 
• God samstämmighet mellan odränerad skjuvhållfasthet från enaxligt tryckförsök och från 

anisotropt konsoliderade odränerade triaxialförsök. 
• Begränsade kvarstående axiella kompressioner för lastnivåer med högsta skjuvspänningsnivån 

0,23, 0,42 och 0,61 av den odränerade skjuvhållfastheten. 
• Betydande kvarstående axiella kompressioner för en lastnivå som motsvarar en högsta 

skjuvspänningsnivå av 0,80 av den odränerade skjuvhållfastheten. 
• De avslutande aktiva odränerade triaxialförsöken uppvisar inget tecken på degradering, dvs. risk 

för en minskande skjuvhållfasthet som effekt av cyklisk last trots så höga skjuvspänningsnivåer 
som 0,80 av den odränerade skjuvhållfastheten. 

  
Resultatet ger för det första stöd för hypotesen att den cykliska lasten inte har en degraderande effekt 
på hållfastheten. Den kan vid höga nivåer på den cykliska lasten ge betydande axiella kompressioner 
men ingen synbar negativ effekt på hållfastheten.  
 
I detta fall uppvisar den avslutande fasen i triaxialförsöken efter de cykliska belastningar en liten 
ökning i skjuvhållfasthet relativt att provet inte varit utsatt för en cyklisk last. Detta kan jämföras med 
japanska slutsatser där den odränerade skjuvhållfastheten ökar efter cyklisk last så länge som lastnivån 
inte överskrider 0,4-0,6 av den initiella hållfastheten. 
 
Vid bedömning av inverkan av andra förhållanden som inte har belysts vid de genomförda 
provningarna bör man kunna finna trender från tidigare erfarenheter från bl.a. NGI angående effekter 
av cyklisk last på beteendet hos ostabiliserad lera. Där finns en bred erfarenhet av olika effekter, se 
t.ex. Andersen och Hoeg (1991). 
 
Provningarna har genomförts med en frekvens på 0,5 Hz. Effekten av en verklig tågpassage från ett 
godståg motsvarar en cyklisk last med frekvens av storleken 10-20 Hz för enskilda axlar och 2–10 Hz 
för boggier. Om provningarna hade genomförts med en högre frekvens kan man förvänta sig mindre 
axialkompression mot antal lastcykler än för den vid försöken använda frekvensen 0,5 Hz. 
 
Genomförda provningar har utförts med 15 000 belastningscykler. En verklig förstärkning kommer att 
utsättas för flera miljoner axel- och/eller boggipassager under livslängden. Något som kan ha viss 
inverkan på val av högsta ”tillåtna” skjuvspänningsnivå. I normalt fall så kommer dock varje 
tågpassage att genera ett begränsat antal lastpulser som adderas vid nästa tågpassage. Tidigare 
provningar för naturlig jord inom Ledsgårdsprojektet har visat att denna väntetid mellan tågpassager 
har en positiv effekt på beteendet hos materialet.  
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När det gäller inverkan av andelen statisk och cyklisk last så bör man kunna snegla lite på de riktlinjer 
som används inom ”betong”, där man mycket illustrativt ser detta, se t.ex. kapitel 2.4.3 i BBK 94. Vid 
en fortsatt studie av ämnet om upprepade belastningar under lång tid bör man även ta med effekten av 
att den stabiliserade jorden ”hårdnar” med tiden och att det är viktigt att ta hänsyn till detta bidrag 
alternativt att man indirekt har denna ”reserv”. 
 
Resultatet ger för det andra stöd för hypotesen att om man utnyttjar mindre än ca 0,67 
(säkerhetsfaktorn 1,5) av den odränerade skjuvhållfastheten så får man klart begränsade tillskott i 
axiell kompression som effekt av en cyklisk last.  
 
En uppskattning av de skjuvspänningsnivåer som kan uppkomma pga. tågtrafik har gjorts med 
utgångspunkt från en minsta banöverbyggnad bestående av 0,5 m makadamballast och 0,8 m 
underballast. Dessutom har antagits att en torrskorpa med 1 m tjocklek överlagrar 
kalkcementpelarförstärkningen. 
 
Om man använder en teoretisk last enligt BVS 583.10 ”BV Bro”, tåglast BV 2000, dvs. en jämnt 
fördelad ytlast i kombination med en boggilast erhålls på 2,3 m djup under sliper en tillskottsspänning 
på ca 65 kPa. Detta är i paritet med den last som erhålls från fyraxliga malmvagnar med 30 tons 
axellast med låg hastighet. 
 
Effekten av tåglaster på enskild pelare är beroende av täckningsgraden hos förstärkning, egenskaperna 
hos pelarna och hos den naturliga jorden etc. 
 
Observera att i detta fall har vid triaxialförsöken medvetet använts en lastsituation som innebär att den 
cykliska lasten är den väsentliga delen i lasten på det stabiliserade materialet. I normalfallet med högre 
bank är den cykliska delen av lasten klart mindre och den statiska delen mer dominant. 
 
Det bör påpekas att om man i Sverige övergår till mer hållfasta pelare än vad som används idag så 
kommer tendensen till att visa upp ”sprött” brott eller minskning i hållfasthet med ökande deformation 
att blir mer dominant vilket ger att risken för degradering blir mer påtaglig. Detta bör innebära att 
risken för degradering ökar med storleken på hållfastheten hos den stabiliserade jorden. Det innebär 
också att man borde kunna utnyttja erfarenheter från betong som ytterlighetsfall vad gäller risk för 
degradering av hållfastheten av cyklisk last. 
 
Råd för framtiden 
Genomförda provningar föreslås kompletteras för att säkerställa att de dragna slutsatserna är 
allmängiltiga vid stabilisering av flera av de svenska typjordarna vid olika typ av bindemedel.  
 
Cyklisk belastning borde genomföras på flera spänningsnivåer för att möjliggöra en säkrare 
utvärdering av ”gränsvärde” för den skjuvspänningsnivå vid vilken risken för betydande tillägg i 
deformationer av cyklisk last föreligger.  
 
Provning borde också genomföras för att visa inverkan av ett större antal belastningscykler än de i 
försöken använda 15 000 samt inverkan av en mindre andel cyklisk last i förhållande till statisk last.  
 
Inverkan av en övergång till en högre hållfasthet hos det stabiliserade materialet än den som  används 
idag i Sverige borde också utredas. 
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