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FÖRORD 
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SUM.MERY 

The development of effective energy systems non-hazardous to the environment has 
increased the interest in heat storage in the ground. High temperature stores enhance 
the possibilities of connecting energy systems without the need for a heat pump. The 
heat store can be supplied with solar energy or waste heat from industry. To be able 
to design a future heat store at elevated temperatures in clay, geotechnical properties 
and influence on the surroundings need to be investigated. 

A test field for high temperature storage in soft clay has been built in Linköping, 
Sweden. The test field was started up in February 1992 and will continue in operation 
for the next three years. The maximum temperature in the heat stores is 70°C. 
Measured parameters are settlement, temperature, development of pore pressure and 
insitu strength of the soil. 

To gain deeper insight into the behaviour of warm clay, an extensive laboratory 
programme was also established. For this purpose, a standard triaxial cell was 
adopted, making it possible to generate and hold a temperature of 70°C. Samples 
from 6 and 9 metres depth taken close to the test field were tested. The temperatures 
in the testing procedure were 8, 40 and 70°C. 

It is well known from the literature clay particles and pore water expand when clay is 
warmed up. Due to the difference in temperature expansion between clay particles and 
pore water, the pore water pressure increases if there is no drainage. This leads to an 
excess pore pressure which in turn leads to a certain swelling of the clay. 

The investigations both in field and laboratory indicate the following changes in be
haviour of soft clay due to heating: 

• The pore water expands and the pore pressure increases if the drainage is limited. 

• The expansion of pore water causes a swelling and an excess pore pressure, which 
start a consolidation process resulting in settlement. 

• The maximum excess pore pressure can be estimated theoretically with adequate 
accuracy, noting that a high passive earth pressure causes an additional increase in 
excess pore pressure. 

<> The shear strength for the current clay decreases about 30 % at a temperature of 
10°c. 

SGI Varia



SAMMANFATTNING 

Sedan slutet av 70-talet har man i Sverige forskat kring möjligheten att säsongslagra energi i 
lera. I början studerades främst lågtemperaturlager, dvs lager som värms upp till 30 a40°C. 
På senare tid har man dessutom intresserat sig för lager med temperaturer upp till ca 70°C, 
vilka benämns högtemperaturlager.Fördelen med ett högtemperaturlager är att värmepump 
inte är nödvändigt vilket gör systemlösningen något enklare och billigare. Ett av problemen 
vid värmelagring i lera är att sättningar och sänkning av jordens skjuvhållfasthet kan uppstå 
och dessa problem blir större ju högre temperatur lerlagret har. Sättningarna kan påverka de 
nertryckta slangarna och minska användbarheten av överytan samt ge skador på närliggande 
bebyggelse. Minskningen av skjuvhållfastheten kan ge problem ur stabilitetssynpunkt. 

Denna rapport behandlar triaxialförsök vid höga temperaturer och resultat från dessa. 
Undersökningen är en del i ett större projekt som behandlar olika laboratoriemetoder vid 
bestämning av geotekniska egenskaper på lera vid temperaturer upp mot 70°C. Vissa 
jämförelser görs också med uppmätta resultat från ett försöksfält som etablerats vid 
småbåtshamnen i Linköping. Där värms lera upp till 70°C i syfte att studera effekterna av 
energilagring vid hög temperatur. 

Triaxialförsöken avsåg att simulera olika situationer vid uppvärmning av ett värmelager 
samt bestämma skjuvhållfastheten vid olika temperaturer. Försök gjordes på 12 prover 
tagna strax utanför försöksfältet, 6 från 6 meters djup och 6 från 9 meters djup. Proverna 
fick först konsolidera för insitu-spänningen, 8 stycken i rumstemperatur och 4 stycken vid 
8°C. Därefter värmdes de prover som konsoliderats i rumstemperatur. Till sist utfördes 
dränerade och odränerade aktiva kompressionsförsök vid två olika deformationshastigheter 
och vid tre olika temperaturer 8, 40 och 70°C. 

Iakttagelserna från triaxialförsöken och jämförelserna med försöksfältet kan sammanfattas i 
följande punkter: 

• Vid uppvärmning av lera expanderar porvattnet och lerpartiklarna vilket ger en svällning 
om möjligheten till dränering är begränsad. Samtidigt sker en portryckshöjning och 
detta leder till att en konsolideringsprocess startar. 

o Mellan 40 och 70°C förändras lerans egenskaper så mycket att det uppstår defor
mationer. 

• Man kan för triaxialförsök teoretiskt beräkna portrycksändringen p.g.a. temperaturök
ning med ekvation (1). För värmelager i fält måste dock hänsyn tas till tillskott i por
övertryck p.g.a att det horisontella jordtrycket ökar. 

• Den odränerade skjuvhållfastheten för den provade leran minskar med ca 30 % vid en 
ökning av temperaturen från 8 till 70°C. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan slutet av 70-talet har man i Sverige forskat kring möjligheten att säsongslagra energi i 
lera. I början studerades främst lågtemperaturlager, dvs lager som värms upp till ca 40°C. 
På senare tid har man dessutom intresserat sig för lager med temperaturer upp till ca 70°C, 
vilka benämns högtemperaturlager. I ett högtemperaturlager är det inte nödvändigt med 
värmepump vilket gör systemlösningen något enklare och billigare. Ett av problemen vid 
värmelagring i lera är att sättningar och sänkning av jordens skjuvhållfasthet kan uppstå och 
dessa problem blir större ju högre temperatur lerlagret har. Sättningarna kan påverka de 
nertryckta slangarna och minska användbarheten av överytan samt ge skador på närliggande 
bebyggelse. Minskningen av skjuvhållfastheten kan ge problem ur stabilitetssynpunkt. 

Förändringen av leras egenskaper vid uppvärmning är en mycket komplicerad process. Ett 
försöksfält har därför etablerats vid småbåtshamnen i Linköping (BFR-nr 900904-0) där lera 
värms upp till 70°C i syfte att studera effekterna av energilagring vid hög temperatur. För
söksfältet är rikt instrumenterat för att man skall kunna följa händelseförloppet i lera med 
avseende på sättningar, temperatur och portryck. Dessutom utförs kontinuerligt sonderingar 
för att kontrollera bl a skjuvhållfashetsförändringar i den uppvärmda leran. I framtiden 
önskar man kunna förutsäga framför allt sättningar och skjuvhållfasthetsförändringar vid 
projektering av värmelager även för högtemperaturlagring. För att möjliggöra detta krävs 
att man vet vilka geotekniska parametrar som förändras vid uppvärmning. Ett sätt är att för 
varje tilltänkt lagringsområde kunna undersöka leran i laboratoriet med en för ändamålet 
lämpad metod. Laboratoriemetoden skall vara kalibrerad mot verkligheten. 

Denna undersökning är en del i ett större projekt som behandlar olika laboratoriemetoder 
vid bestämning av geotekniska egenskaper på lera vid temperaturer upp mot 70°C. 

Triaxialförsök är den bästa geotekniska laboratoriemetoden idag i vilken man på ett bra sätt 
kan modellera jordens beteende vid olika spänningssituationer. Därför valdes triaxialförsök 
för de inledande undersökningarna för att i ett senare skede gå över till enklare och i Sve
rige mer använda metoder såsom CRS-försök och rutinförsök för att bestämma de geotek
niska parametrarna. Denna rapport behandlar endast triaxialförsök och resultat från dessa. 
Vissa jämförelser görs också med uppmätta resultat från försöksfältet. 

1.2 Resultat av tidigare undersökningar 

Geotekniska laboratorieförsök på leror vid förhöjda temperaturer har gjorts vid ett flertal 
tillfällen. Dels med tanke på värmelagring (gäller då främst i Sverige) men även med tanke 
på lagring av kärnbränsleavfall i lera. I det sistnämnda fallet är jämförelser något svårare att 
göra då det rör sig om betydligt högre tryck samt ofta en speciell typ av lera som inte är så 
vanlig i Sverige. 

Campanella och Mitchell (1968) gjorde en rad triaxialförsök på leror vid olika temperatu
rer. De visade bl a att vid odränerade försök ökar portrycket med temperaturen och om 
temperaturen sjunker minskar portrycket, kurvan uppvisar en "hysteresis loop". De har 
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även beskrivit en teoretisk modell för att uppskatta portrycksändringar p.g.a. temperaturför
ändringar. Portrycksförändringen, tiu kan då skrivas som: 

f1 T[ Wps(1Js - 1Jw) ]tiu =-- ------+ 1Jst (1) 
mv (1 + Wps) 

där w är vattenkvoten, Ps är kompaktdensiteten [t/m3], 'lls är volymutvidgningskoefficienten 
för lerpartiklarna [°C-1], 'llw är volymutvidgningskoefficienten för porvatten [°C-1], 11st är 
den fysikalisk-kemiska volymutvidgningskoefficienten p.g.a. volymförändringar hos korn
skelettet till följd av temperaturändringar [°C-1], mv är kompressibiliteten hos kornskelettet 
[kPa-1] och LiT är temperaturändringen [0 C]. 

Tidfors (1987) utförde kompressionsförsök med stegvisa ödometerförsök och CRS-försök 
vid temperaturer upp till 50°C. Hon studerade framför allt förkonsolideringstryckets för
ändring med temperaturen och fann att det minskade med ökad temperatur, se Figur I . 
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Figur 1. Relativ minskning avförkonsolideringstrycket vid en temperaturökning av l0°C 
som.funktion avflytgränsen, Tidfors (1987). 

Eriksson (1992) har speciellt undersökt sulfidjordars beteende vid temperaturer mellan 5 
och 60°C. Han har framför allt studerat kompressionsegenskapernas förändring med tempe
raturen och fann att för sulfidjordar minskar förkonsolideringstrycket med ca 1 %/°C och 
kompressionsmodulen minskar med ca 0,3%/°C. Dessutom har han utfört en rad krypförsök 
ur vilka en beräkningsmodell tagits fram för att bestämma den totala deformationen inklu
sive krypeffekter vid temperaturer upp till 50°C. 

2. Uppbyggnad av triaxialapparat 

2.1 Standard triaxialapparat 

En triaxialapparat används i första hand för att att bestämma skjuvhållfastheten på jord vid 
olika spänningssituationer. Spänningssituationerna simuleras med ett vertikalt tryck, av, 
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samt ett allsidigt horisontellt tryck, crw 
Det sistnämnda verkar genom vatten i 
cellen som står under tryck. De båda 
trycken kan styras oberoende av var
andra. För att jordprovet inte ska dra 
åt sig vattnet i cellen eller lösas upp 
träs ett tätt gummimembran över 
provkroppen. Provet är placerat på ett 
poröst filter. Filtret möjliggör dräne
ring av porvatten från provet och 
reglering av por-vattentrycket. Vid 
täta prover appliceras spiralformiga 
strimlor av filterpapper runt prov
kroppen innanför gummimembranet 
för att underlätta dräneringen, se Fi
gur 2. 

Figur 2. Filterpapper virade runt en provkropp 

KRAFTGIVARE 

DEFORMATIONS MÄTARE 

ROTERANDE 
SMÖRJOLJA 

TILL STYRANORDNINGEN 
FÖR VA... R...:.:=M=E'--------; 

TERMOMETER 

FILTERSTEN 
BOTTENPLATTA 

VOLUM E CHANGE CELL TRYCKSMÄTARE 
TRANSDUCER 

PORTRYCKSMÄTARE 

Figur 3. Schematisk skiss av den ombyggda triaxialapparaten samt uppbyggnaden i labora
toriet. 

2.2 Ombygd triaxialapparat 

Triaxialapparaten som använts vid högtemperaturförsöken är en standardapparat som 
kompletterats för uppvärmning av provet till 70°C, se Figur 3. Vätskan i cellen består av 
vatten och överst ca 200 mm olja. En något högre cell än vanligt har använts för att få plats 
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med kablar till uppvärmningsanordningen och termometrar utan att dessa vidrör provet. 
Dränering av provet sker nertill och en volymmätare mäter mängden dränerat porvatten. 
Den mäter med en noggrannhet av ±0,05 ml. 

Inuti cellen har en uppvärmningsanordning samt en hållare till denna installerats. Dessutom 
har två termometrar byggts in. Den ena termometern är kopplad enbart till värmesystemet 
och den andra är till för registrering av temperaturen i cellen. Bottenplattan har komplette
rats med tre styrstänger för att kunna applicera cellen utan att vidröra provet. 

2.3 Värmesystem, styrning 

Uppvärmning av provet sker med hjälp av tre värmefolier, 50x100 mm. Värmefolierna 
sitter på en hållare för att inte komma i direkt kontakt med cellväggen eller provet. Folierna 
är vidare kopplade till en styranordning dit även en termometer är kopplad, se Figur 4. 
Termometern är placerad mellan folien och provet. Effekten till värmefolierna styrs för att 
uppnå en bestämd temperatur ±0, 1 ° på vattnet i cellen. Dessutom kan ytterligare en 

reg lerutrustning 

[§EJ 
[iQ:J 

0 0 0 [ dalar ] 
0""',f--t-Värmefolie 

.,.,_.__..,,.+termometer 

Figur 4. Styranordning av temperaturen 

termometer installeras i själva provet för att registrera temperaturutvecklingen i detta. Detta 
provades innan de riktiga försöken startades för att få en bild av hur snabbt leran värmdes 
upp. Det visade sig att en lagom uppvärmningshastighet var 10°/30 min. 

2.4 Mätsystem och datainsamling 

I cellen finns två tryckgivare som registrerar porvattentrycket vid provets undre ändyta res
pektive celltrycket. Dessutom finns en kraftgivare ovanför cellen som registrerar vertikal 
last. Givarna är kopplade till en datalogger. Dessutom är temperaturgivarna, volymmätaren 
och en vertikal deformationsmätare anslutna. Loggern är kopplad till en dator och mät
värden kan avläsas momentant. Värdena lagras även på en datafil för vidare bearbetning. 
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Vid bearbetning av mätresultaten tas bl a hänsyn till effekterna av spänningar i gummi
membranet. Dessutom finns möjlighet att korrigera skjuvhållfastheten med avseende på 
brottytans utseende enligt La Rochelle m.fl.(1988). 

3. Försöksplats och prover 

3.1 Småbåtshamnen 

Försöksmaterialet kommer från småbåtshamnen i Linköping. Området är gräsbevuxet och 
ligger intill Stångån i närheten av sjön Roxen. SGI har utfört geotekniska undersökningar 
med CPT-sondering, vingförsök, dilatometerförsök samt upptagning av ostörda jordprover 
från 12 olika nivåer. Sonderingarna och provtagningarna redovisas av Bergenståhl m.fl. 
(1990) och (1993). 

Marken består överst av 1,5-2,0 m torrskorpelera, därunder finns lera med växtrester. 
Denna övergår till ren lera ner till ca 8 meters djup. Därefter uppträder sulfidfläckar i leran 
ner till 11-12 m och därunder finns siltinslag i leran ner mot fastare bottenlager, som ligger 
ca 18 meter under markytan, se Figur 5. 

Vattenkvoten i leran under torrskorpan varierar mellan 70 och 85 % . Den oreducerade 
skjuvhållfastheten är 17 kPa vid 4 m djup och ökar därefter något till 20 kPa vid 11 meters 
djup. CRS-försök har tidigare utförts på 6 olika nivåer och visar att leran i området är något 
överkonsoliderad ca 30 kPa vid 3 m djup, överkonsolideringen sjunker till 15 kPa mellan 5 
m och 15 m djup. CPT-sonderingarna visar att leran är homogen och att inga dränerande 
skikt finns i de översta 18 metrarna. 

VATTENKVOT (%) 

SIL TIG LERA MED 
VÄXTDELAR 

---<>- SKJUVHÅLLFASTHET 

LERA MED ROTTRÅDAR (FALLKON) 

SKJUVHÅLLFASTHET 
(VINGBORR) 

-<>--- SENSITIVITET 

LERA 
(FALLKON) 

---X. SENSITIVITET 
(VING BORR) 

--SULFIDFLÄCKIG 
VATTENKVOT 

LERA 
--4>- KONFL YTGRÄNS 

(FALLKON) 

-- -0- - -
DENSITET 

VAVIG LERA MED 
SILTSKIKT 

0.5 1,0 1,5 2.0 2.5 3.0 

SENSITIVITET DENSITET (Vm') 

Figur 5. ]ordprofil 
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3.2 Upptagna prover 

Triaxialförsöken är utförda på prover som är tagna strax utanför försöksfältet på 6 och 9 
meters djup med standardkolvprovtagare, St I. Proverna är tagna vid två olika tillfällen i 4 
olika hål med 2-3 meters inbördes avstånd. Till försöken användes prover från både mellan
och underburkar. Proverna från 6 meters djup har haft en variation i vattenkvoten mellan 81 
och 87 % och prover från nivån 9 meter hade värden på vattenkvoten mellan 77 och 85 % . 
Alla proverna från 9 meters djup uppvisade synliga sulfidfläckar medan proverna från 6 
meters djup för ögat var helt homogena. Dilatometerförsöken visade att förhållandet mellan 
horisontal och vertikal spänning i jorden, K0-värdet, var omkring 0,7 på 6 m djup och 0,6 
på 9 m djup. Dessa värden har legat till grund för beräkning av horisontalspänningen som 
använts i försöken. 

4. Försöksprogram 

4.1 Allmänt 

Försöken avsåg att simulera olika situationer vid uppvärmning av ett värmelager samt be
stämma skjuvhållfastheten vid olika temperaturer. 

Försöken gjordes på 12 prover, 6 från 6 meters djup och 6 från 9 meters djup. Proverna 
fick först konsolidera för insitu spänningen, 8 stycken i rumstemperatur och 4 stycken vid 
8°C. Därefter värmdes proverna som konsoliderat i rumstemperatur. Till sist utfördes drä
nerade och odränerade aktiva kompressionsförsök vid två olika deformationshastigheter och 
vid tre olika temperaturer 8, 40 och 70°C. 

4.2 Montering, konsolidering 

Med tanke på den lösa leran fordrades stor försiktighet vid montering av provet. Provet 
trycktes ur sin provhylsa och placerades i en vagga typ Geonor där det kapades till en exakt 
längd på 100 mm. Därefter vägdes provet och placerades i cellen på ett poröst filter. Provet 
försågs med fyra spiralformiga strimlor av filterpapper. När membranet skulle träs på ut
nyttjades de tre styrpinnarna som fanns på bottenplattan för att inte riskera att störa provet. 

I I 

C1-C1
V H 

K
0 
-l inje 

insitu 
steg 1: isotropt 
steg 2: anisotropt I 
steg 3: anisotropt II 

2 er +2C11 V H 
3 

Figur 6. Konsolideringen i steg. 
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För att inte onödigt störa lerprovet utfördes konsolideringen i tre steg för att återfå spän
ningssituationen insitu, se Figur 6. Varje steg varade ett dygn vilket bedömdes lämpligt då 
trycken reglerades manuellt. Det första steget utgjordes av ett isotropt effektivtryck av 10 
kPa för prov från 6 m djup under markytan och 11 kPa för prov från 9 m. Det andra steget 
var anisotropt med cr\=29 kPa och cr\=22 kPa för prov från 6 m djup och cr'v=40 kPa 
och cr\=26 kPa för prov från 9 m. Det tredje och sista steget var också anisotropt till slut
spänningarna cr'v=48 kPa och cr\=33,6 kPa för prov från 6 m samt cr\=70 kPa och 
cr\=42 kPa för prov från 9 meters djup. Portrycket var hela tiden 200 kPa. Det höga por
trycket gör att provet vattenmättas bättre. Om vattenmättnadsgraden inte är tillräcklig påver
kar detta mätningen av portrycket. Därför mättes Skemptons tryckparameter, B, innan pro
verna skuiie värmas upp. Parametern Bär ett mått på jordens vattenmättnad och är nära 1,0 
för vattenmättad jord. 

4.3 Uppvärmning av leran 

Efter det att proven konsoliderats för insitu spänningen fick 8 prover anpassas till tempera
turerna 40 och 70°C. Uppvärmningen skedde under dels dränerade och dels odränerade för
hållanden. Vid dränerade förhållanden mättes temperatur, vertikal deformation samt 
volymändring och vid odränerade förhållanden mättes temperatur, vertikal deformation 
samt portryck. Uppvärmningen gjordes i etapper om 10°/30 min för att få en så jämn upp
värmning av provet som möjligt. Efter uppvärmningsetapperna fick provet stå med konstant 
temperatur till nästa dag. 

4.4 Snabba odränerade triaxialförsök 

De prov som värmts upp under odränerade förhållanden trycktes odränerat till brott i 
triaxialapparaten med en deformationshastighet på 1 %/min, s.k. quick test. Provningen 
gjordes vid temperaturerna 8, 40 och 70°C. Dessa snabba försök utfördes för att motsvara 
förhållandena vid snabba lastförändringar. 

4.5 Långsamma odränerade triaxialförsök 

De prov som värmts upp under dränerade förhållanden trycktes till brott under odränerade 
förhållanden med en deformationshastighet av 0,006 %/min vilket ungefär motsvarar den 
hastighet som normalt används vid konsoliderade odränerade triaxialförsök. Dessa försök 
utfördes också vid temperaturerna 8, 40 och 70°C. 

5. Resultat av utförda försök 

5.1 Effekt av konsolidering och uppvärmning 

Den primära konsolideringen resulterade i normala deformationer för alla prover utom två 
där värdet på volymändringen under konsolideringen uppgick till ungefär det dubbla jämfört 
med de övriga proverna, se Bilaga 1. De två proverna togs på 9 m djup i samma borrhål 
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och har sannolikt blivit något störda vid provtagningen. Konsolideringen för de två prover
na utfördes vid 8°C och därefter trycktes det ena snabbt och det andra långsamt. 

Vid uppvärmning av proverna skedde en portrycksökning vid de odränerade försöken och 
en volymminskning vid de dränerade försöken. För de odränerade försöken blev portryck
ökningen vid 40°C 13 kPa för prov från 6 m djup och 15 kPa för 9 m, vid 70°C blev mot
svarande portryck 27 kPa respektive 35 kPa, se Figur 7. Vid den högre temperaturen sjönk 
portrycket med tiden trots att temperaturen hölls konstant och att försöket var odränerat. 
Beräknas portrycket enligt ekvation (1) för de olika nivåerna och temperaturerna får man: 

Försökstemperatur Beräknat porövertryck Uppmätt maximalt porövertryck 
och provtaf!,ninf!,snivå med ekvation (1 j från triaxialförsök 

40° och 6 m 15, 1 kPa 13 kPa 
40° och 9 m 19,5 kPa 15 kPa 
70° och 6 m 28,8 kPa 27 kPa 
70° och 9 m 37,3 kPa 35 kPa 

Detta visar att ekvationen ger en tämligen noggrann uppskattning av portrycksändringen vid 
uppvärmning av lera i en triaxialcell. 

tid, min tid, min 
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Figur 7. Portrycksändring och deformation under odränerade förhållanden vid uppvärmning 
av prov från 6 (a,bj och 9 m djup (c,dj. Observera att olika skalor använts. 

I Figur 7 redovisas dessutom vertikala deformationen vid odränerad uppvärmning som upp
visar en tydlig svällning för nivån 6 m vid 70°C med ungefär 0,2 % men för nivån 9 m 
uteblev praktiskt taget all svällning och istället erhölls en mindre sättning. Detta antas bero 
på att det effektiva horisontaltrycket har minskat för mycket i förhållande till det vertikala 
effektivtrycket p.g.a. den stora portrycksökningen. På 9 m djup var effektiva vertikal-
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trycket, cr' v, 70 kPa och effektiva horisontaltrycket, cr' iP 42 kPa. När portrycket ökade 
p.g.a. uppvärmningen sjönk effektivtrycken och man erhöll cr\=70-35 =35 kPa och cr\= 
42-35 =7 kPa och spänningssituationen hamnade invid linjen för aktivt skjuvbrott, se Figur 
8. Hade man undvikit detta genom att kontinuerligt öka cru skulle man troligtvis även här 
funnit enbart en svällning. Vid temperaturen 40°C uppmättes däremot ingen påtaglig sväll
ning vid uppvärmning varken för prov från 9 eller 6 m. 

c((kPa) 

100 ,i
_:::,1------, plastisk 

deformation
A 

A= insitu 
8= eHer uppvärmning 

B elastisk 
deformation 

100 

Figur 8. Spänningsvägen vid uppvärmning till 70°C under odränerade.förhållanden på prov 
från 9 m djup. 
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Figur 9. Vertikal deformation och volymändring i % vid uppvärmning under dränerade 
förhållanden med prov från 6 (a,b) och 9 m djup (c,d). 
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Ur diagrammen i Figur 9 som visar deformationerna vid den dränerade uppvärmningen 
(observera att spänningssituationen är konstant, densamma som ursprungligen insitu) kan 
man se att ett dygns konsolidering ej är tillräcklig, deformationskurvorna planar aldrig ut. 
Detta antyder krypning i provet vid de höga temperaturerna. Enligt studier angående kryp
ning i lera Larsson (1986) påbörjas denna för normaltempererade leror ungefär vid 0.8cr\, 
där er\ är förkonsolideringstrycket. Om detta gäller även vid hög temperatur skulle påtaglig 
krypning ej uppstå vid dessa försök eftersom de är överkonsoliderade med ca 15 kPa. 
Sannolikt startar krypningen i lera vid ett tidigare skede om temperaturen höjs, vilket dels 
kan bero på ändrade krypegenskaper, dels på en reduktion av förkonsolideringstrycket. 

Om man jämför volymändring och vertikal deformation kan man, under antagandet att upp
mätt volymändring är den samma som volymändring av provet, beräkna deformationen av 
provet i horisontell led. Minskningen av diametern för proverna vid 40° blir då 0,09 mm 
och vid 70°C blir minskningen 0,47 respektive 0,46 mm för prov från 6 och 9 meters djup. 
Vid beräkningarna har hänsyn tagits till jordens utvidgning p.g.a. temperaturhöjningen. Om 
dessa antaganden stämmer skulle det innebära att deformationen i horisontell led vid upp
värmning av lera till största delen påverkas av temperaturen. 

5.2 Resultat av snabba odränerade triaxialförsök 

Resultaten från de snabba triaxialförsöken visar att försöken gick för snabbt för att man 
tillfredsställande skall kunna utvärdera skjuvhållfastheten. Dessutom blev försöket för 9 m 
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Figur 10. Resultat från de snabba odränerade triaxialförsöken med prov från 6 (a,b) och 
9 m djup (c,d). 
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och 70°C oanvändbart eftersom förhållandet mellan det vertikala och horisontella effektiv
trycket blev för stort vid uppvärmning. Provet som kördes vid 8°C var, som tidigare 
nämnts, stört vid provtagningen. Resultaten återfinns i Figur 10. Man kan ur dessa resultat 
inte se någon påtaglig trend för skjuvhållfasthetens förändring med ökande temperatur. 
Eftersom dessa försök föregicks av en odränerad uppvärmning var spänningssituationen 
totalt förändrad vid försöksstarten p.g.a. portrycksökningen vilket gör att resultaten är 
svårtolkade. Vid de snabba försöken utbildades klart definierade brottytor, se Figur 11, vars 
vinklar mot horisontalplanet varierade mellan 45 och 55°, där de mindre vinklarna i första 
hand erhölls vid de varmaste proverna, se Bilaga 1. 

Figur 11. Provkropp med och utan membran efter ett snabbt triaxiaiförsök med prov från 
9 m utfört vid 40 °C. 

5.3 Resultat av långsamma odränerade triaxialförsök 

Resultaten från de långsamma triaxialförsöken uppvisar en tydlig nedåtgående trend av 
skjuvhållfasthetens toppvärden med ökad temperatur för prover från 6 m djup, se Figur 12. 
Vid prov från 9 m djup är däremot resultaten mer tveksamma. Provet från 9 m som provats 
vid 8°C var förmodligen stört vid provtagningen. För ett ostört prov skulle kurvan sannolikt 
ha ett motsvarande utseende som vid provet från 6 m djup. Skjuvhållfasthetens residual
värde förefaller dock vara oberoende av temperaturen. 
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Figur 12. Resultat från de långsamma odränerade triaxialförsöken med prov från 6 (a,b) 
och 9 m djup (c,d). 

6. Kort om försöksfältet 

6.1 Utformning 

S1 S2+ Portrycksmätare 
0 Sättningsmätare 

0
I 3.0 I 3.o I+ 

.. + V V V +T Temperaturmätare .,, .. !o• . . . . +o vv 

2.0 
I 

._,,. +• ._,,.0 T 0• Kolvprovtagning + T • 0 0 o 

V +O• + + + •o +. "-'I"- + 
'v Vingborrförsök V + . T T T . + VA T 

+
.A Dilatometerförsök + 

1 / 
/ 
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\ 
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'--

I 
SI =Lager I cyklas 35-70°C MC=Mätcentral Kylledning 

ESC =Energicentral S2=Lager 2 konstant 70°C 
- Anslutningsledningar 

Figur 13. Plan över försöksfältet. 

Vid småbåtshamnen i Linköping har SGI byggt ett försöksfält för värmelagring med stöd 
från Byggforskningsrådet som startades i februari 1992. Försöksfältet är byggt i syfte att 
bl.a. studera utvecklingen av sättningar, portryck, temperatur och skjuvhållfasthet vid 
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högtemperaturlagring i lera. Temperaturerna i leran uppgår maximalt till 70°C och upp
värmningen sker via nertryckta slangar där en vätska cirkulerar. Försöksfältet består av två 
lager med dimensionerna lOxlOxlO m, se Figur 13. I lager 1 varieras temperaturen cykliskt 
mellan 35 och 70°C och i lager 2 hålls temperaturen konstant vid 70°C. Detta gör att 
effekten av enbart temperaturcyklingen kan särskiljas. Cyklingen av temperaturen i lager 1 
sker i perioder om 3 månader. 

6.2 Instrumentering, sondering och provtagning 

Försöksfältet är instrumenterat med fem olika typer av deformationsmätare, automatiska 
sättningsmätare, horisontalslang, bälgslang, inklinometer och manuellt avvägda peglar. De 
automatiska sättningsmätarna kan mäta med en noggrannhet på ±1 mm och har hittills fun
gerat väl. Bälgslangarna däremot deformerades vid den höga temperaturen vilket medfört att 
från dessa finns bara mätresultat från en del av den första uppvärmningen. Horisontalslang
arna och inklinometrarna har fungerat relativt väl, men problem finns med temperatur
känslighet hos mätgivarna. Deformationsmätarna är placerade mitt i lagren, i kanten av 
lagren samt utanför lagren. 

Portryck har mätts med två olika typer av mätare, dels slutna mätare typ BAT som mäts au
tomatiskt och dels öppna rör, 13 mm i diameter, typ KADO som mäts manuellt. BAT-mä
tarna har i stort sett fungerat väl men en del problem har uppstått med de i spetsen monte
rade givarna. Förmodligen ligger temperaturen på gränsen av vad givarna tål. Dessutom 
korroderar de galvaniserade rören kraftigt p.g.a. den höga temperaturen och oxiderna faller 
ner och belägger sänkdonen. De öppna rören har fungerat praktiskt taget problemfritt. I 
förhållande till BAT-mätarna mäter de öppna rören portrycksändringen mycket långsam
mare vilket gör att man får en tidsförskjutning och går miste om toppvärdena. Portrycken 
mäts på 5 olika nivåer i mitten av lagren, 1,5, 3,5, 6, 9 och 12 m under markytan. Dess
utom mäts portrycket på 6 m djup i kanten utav lager 1 samt utanför de båda lagren. 

Temperaturen mäts automatiskt med hjälp av PTIO0-givare på samma nivåer där port
rycksgivarna sitter. Några av temperaturgivarna har haft problem med att kabeln har 
kommit i kontakt med jord vilket medfört att felaktiga värden har registrerats. 

Två olika typer av skjuvhållfasthetsbestämning har utförts insitu i lagren dels med dilato
meter och dels med vingborr och dessutom har ostörda prover tagits upp. De ostörda pro
verna har undersökts med avseende på vattenkvot, densitet, flytgräns och skjuvhållfasthet 
med konförsök. Proverna har dock svalnat något innan laboratorieundersökningen kunnat 
utföras. 

6.3 Resultat från försöksfältet 

Resultaten från försöksfältet som visas nedan är från de första 7 månadernas drift. Under 
denna tid har lager 1 genomgått en hel temperaturcykel och lager 2 som startades 3 månader 
senare har uppnått en konstant temperatur av 70°C. 
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Figur 14. Sättningar och temperatur i lager 1 och 2. 

I Figur 14 visas resultat från de automatiska sättningsmätarna vid markytan mitt i lager 1 
och 2 samt temperaturgivare mitt i lagren. Man ser en tydlig svällning från början i lager 1 
under första fasen av uppvärmningen. Därefter sätter sig marken i jämn takt tills nerkyl
ningen påbörjas. Under nerkylningen ökar deformationshastigheten kraftigt för att sedan 
plana ut och sättningskurvans utseende följer då temperaturkurvan. I lager 2 däremot är 
svällningen betydligt mindre vilket beror på att uppvärmningen för detta lager utfördes 
långsammare och att den samtidiga konsolideringen därigenom tog överhanden. 

Portrycksändringarna i lager 1 och 2 redovisas i Figur 15 där även temperaturkurvor är inri
tade. Värdena för portrycksändringen är tagna från de automatiska BAT-mätarna men jäm
förelser är gjorda med de öppna rören och uppenbart felaktiga värden har rensats bort. 
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Figur 15. Portrycksändringar och temperatur i lager 1 och 2. 
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vilket illustrerades vid den odränerade uppvärmningen till 70°C i laboratoriet med prov från 
9 m, jämför Figur 8. 

Porövertryck, Liu= 
Temperatur Beräknade Mätta värden Mätta värden Mätta värden 
och djup värden ekv. (1) triax. försök lagerl lager 2 

40° och 6 m 15, 1 kPa 13 kPa 16 kPa 12 kPa 
40° och 9 m 19,5 kPa 15 kPa 50 kPa 28 kPa 
70° och 6 m 28,8 kPa 27 :kPa 20 kPa 25 kPa 
70° och 9 m 37,3 kPa 35 kPa 62 kPa 40 kPa 

Tabell 2. Beräknade och uppmätta värden på porövertrycket vid olika temperaturer. 

Vid jämförelse mellan sättningskurvorna från försöksfältet och den uppmätta vertikala de
formationen i triaxialförsöken kan man konstatera att uppvärmningen i försöksfältet delvis 
var dränerad. Den maximala vertikala svällningen i lager 1 var ca 0,06 % och för lager 2 
var den 0,02 % . Vid odränerad uppvärmning till 70°C i triaxialapparaten var den maximala 
svällningen 0,23 % . Svällningen blev inte alls lika stor i fält som i laboratoriet. Jämförs där
efter den totala sättningen före nerkylning var värdet 0,25 % både för lager 1 och 2 för 
samma tidsperiod. I laboratoriet var motsvarande värde på sättningen i dränerade försök 0, 7 
% . Värdena från triaxialförsöken är tagna som ett medelvärde ur mitten från försök utförda 
med prover från 6 meters djup . Det sistnämnda värdet på sättning från triaxialförsöket är 
svårt att jämföra med försöksfältet eftersom spänningssituationerna var olika. 

Vid jämförelse mellan skjuvhållfasthetsvärdena från försöksfältet och triaxialförsöken syns 
en nedåtgående trend med ökande temperatur i båda fallen. Värdena från triaxialförsöken är 
högre vilket är normalt då de utförs som ett aktivt kompressionsförsök. Studeras förhållan
det mellan skjuvhål!fasthetsvärdena från 8°C respektive 70°C, jämför Figur 12 och 16, er
hålls en minskningen med ca 30 % oavsett försöksmetod. 

Skjuvhållfastheten kan grovt antas vara direkt proportionell mot förkonsolideringstrycket. 
Antas detta gälla även vid uppvärmning kan skjuvhållfasthetsminskningen p.g.a. ökande 
temperatur beräknas enligt Tidfors och Erikssons försöksresultat som redovisades i avsnitt 
1.2. I båda fallen erhålls en minskning av skjuvhållfastheten med ca 60 % vid uppvärmning 
från 8 till 70°C. Erikssons resultat avser dock sulfidjordar. Denna typ av beräkning tycks 
kraftigt överskatta hållfasthetsnedsänkningen. 

7.2 Slutsatser och framtida insatser 

Iakttagelserna från triaxialförsöken och jämförelserna med försöksfältet kan sammanfattas i 
följande punkter: 
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• Vid uppvärmning av lera expanderar porvattnet och lerpartiklarna vilket ger en svällning 
om möjligheten till dränering är begränsad. Samtidigt sker en portryckshöjning och 
detta leder till att en konsolideringsprocess startar. 

• Mellan 40 och 70°C förändras lerans egenskaper så mycket att det uppstår deforma
tioner. 

• Man kan för triaxialförsök teoretiskt beräkna portrycksändringen p.g.a. temperaturök
ning med ekvation (1). För värmelager i fält måste dock hänsyn tas till tillskott i por
övertryck p.g.a att det horisontella jordtrycket ökar. 

• Den odränerade skjuvhållfastheten för den provade leran minskar med ca 30 % vid en 
ökning av temperaturen från 8 till 70°C. 

Slutsatserna i denna rapport visar att vid uppvärmning av lera upp till ca 40°C förändrar 
inte lerans egenskaper mycket vilket gör att värmelager som inte används för högre tempe
raturer än 40°C är gynnsammare ur geoteknisk synvinkel än högtemperaturlager (70°C), 
dvs sättningarna blir små och skjuvhållfastheten minskar måttligt. 

För högtemperaturlager krävs mer geoteknisk forskning för att kunna uppskatta sättningarna 
i och utanför ett lager och på så sätt ha kontroll över situationen. Man kan titta närmare på 
om portrycksökningen direkt kan relateras till en sättning med hjälp av Terzhagis konsoli
deringsteori med hänsyn tagen till krypeffekter. Om det är så skulle beräkningarna av sätt
ningen vid uppvärmning av lera kunna göras ganska enkla eftersom man redan idag kan få 
en uppskattning av portrycket vilket då skulle bli den styrande parametern. För att detta 
samband skall kunna utredas krävs att man utför ett antal vanliga deformationsförsök, för
sök där krypparametrarna studeras samt att man studerar portrycksutvecklingen, deforma
tion och krypning för olika typer av leror vid uppvärmning. 

Skjuvhållfastheten i leran sjunker kraftigt vid höga temperaturer vilket man måste ta hänsyn 
till vid stabilitetsproblem t.ex för gropvärmelager eller slanglager som placeras nära en 
slänt. Däremot är det oklart hur mycket skjuvhållfastheten minskar. Detta innebär att man 
tillsvidare inte ska placera högtemperaturlager i ett område där stabiliteten kan äventyras. 
Det behövs mera underlag för att klarlägga hur mycket skjuvhållfastheten sjunker hos olika 
typer av leror. 
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Bilaga I 

Egenskaper och resultat från triaxialförsök vid olika 
temperaturer 

Prov Hål/ Vattenkvot Densitet Vertikal Volymändring Brottvinkel 
D=långsamt burk deformation 

C=snabbt (%) (t/m3) (%) (%) 
D610 2 I m 83,0 1,53 1,0 1,6 52° 
D640 2/u 87,1 1,51 1,5 2,0 52° 
D670 12 / u 86,1 1,53 5,6 4,7 55° 

C610 1 / m 81,1 1,53 1,3 2,5 54° 
C640 1 / u 81,6 1,53 1,7 2,4 52° 
C670 11 / m 81,3 1,52 1,2 2,4 
C671 11 / u 85,3 1,53 1,5 2,7 480 

D910 13 / m 82,9 1,54 7,3 9,0 
D940 12 / u 77,5 1,56 2,8 3,8 26° 
D970 21 m 84,7 1,53 3,5 3,8 

C910 13 / u 79,6 1,55 6,3 7,1 38° 
C940 1 / u 81,9 1,53 1,83 2,4 55° 
C970 1 / m 85,7 1,54 4,0 5,0 45° 

Före konsolidering Efter konsolidering I Efter brott I 
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