Varia

461

Jordförstärkning "Utländska metoder"
En litteraturstudie avseende metoder som sällan används iSverige idag
TORBJÖRN EDSTAM

Linköping i mars 1997

Statens geotekniska institut
Swedish Geotechnical Institute

S-581 93 Linköping, Sweden
Tel. 013-11 51 00, Int. +46 13 11 51 00
Fax. 013-13 16 96, Int +46 13 13 16 96
ISSN 1100-6692

SGI Varia 461

••

••

JORDFORSTARKNING
''UTLÄNDSKA METODER''
En litteraturstudie avseende metoder som
sällan används i Sverige idag

Datum:
1997-02-28
Objekt:
1-9511-558
Kontaktpersoner: Yvonne Rogbeck
Torbjörn Edstam

1(50)
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1.

INLEDNING

Rapporten är en översikt över jordförstärkningsmetoder som idag används utomlands, men
som inte används speciellt mycket i Sverige. Syftet är att genom information öka användningen
av metoder som kan vara tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga för svenska förhållanden. Rap
porten baseras på en litteraturstudie från de senaste 10 åren, eftersom detta bäst speglar dagens
"nivå" på de olika metoderna. Jordförstärkning genom djupstabilisering och armering ( exklu
sive jordspikning) har räknats som etablerade metoder. Masstabilisering är en metod som an
vänds i liten omfattning, men denna metod tas ej upp eftersom den ligger inom ramen för
Svensk Djupstabilisering. Eftersom tyngdpunkten lagts på användning utomlands är antalet
svenska referenser begränsat. I de fall då metoden har använts i Sverige, och detta publicerats,
har dock även sådana referenser tagits med.
I studien beskrivs kortfattat de olika förstärkningsmetodernas användningsområden (jordtyper
och konstruktionstyper) och vilken utrustning som normalt erfordras. Dessutom redogörs för
vilka förstärkningsinsatser (t.ex. c/c-avstånd mellanjetpelare, etc) och resultat som normalt kan
förväntas. Den ekonomiska potentialen för de olika metoderna berörs dock ej.
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2.

PACKNING

2.1.

Mekanisk ytstabilisering

Princip
Syftet med mekanisk ytstabilisering (shallow compaction) är att påföra vibrationer på mark
ytan. På detta sätt kan jorden packas ned till några meters djup. Vibrationerna alstrar kom
pressionsvågor som bygger upp ett temporärt portryck (om jorden är vattenmättad) som mins
kar jordens hållfasthet varefter skjuvvågorna tillser att jorden packas.

Användningsområden
Ytpackning används för att höja hållfastheten och styvheten i löst lagrade fyllningar och jordar
då vägar, flygfält och byggnader skall grundläggas.
Packning av lagertjocklekar överstigande ca 0,5 m utförs inte i material som är finare än sand,
Forssblad (1987) och Whetten m.fl. (1991). Ytpackning av silt och lera förekommer också,
men i dessa fall tränger effekten inte ned mer än några decimeter varför denna metod inte an
vänds för att packa naturliga jordar av denna typ.
Stora svenska projekt som inkluderat mekanisk ytstabilisering ärt.ex. Landvetters flygplats,
Forssblad (1981) och Juktandammen vid Storuman, Forssblad (1978), där sprängstensfyllning
packats

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Vibrationsvältar med en vikt på 6-18 ton packar grovkorniga jordarter ned till ca 1,5-4,5 m
djup, F orssblad ( 1981 ), Whetten m.fl. ( 1991) och Mads en ( 1992). Ett exempel på en sådan
maskin framgår av Figur 1.

Figur i.

Ytpackning av ca 5 m tjockt sandlager (under vatten) i norra Sverige, Forssblad
(1981).
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Vibrationsfrekvensen uppgår normalt till ca 25-50 Hz och hastigheten på välten är ca 3-5 km/h.
Ofta utförs 8-12 överfarter, Forssblad (1981 ). Hållfasthetstillväxten minskar dock mycket
snabbt med antalet överfarter, Whetten m.fl. (1991).
Om jorden inte är vattenmättad blir packningsdjupet lägre.
Ofta erhålls en dålig packning de översta ca 0,4 m (även uppluckring kan förekomma), men
denna kan åtgärdas genom att minska frekvensen vid efterföljande överfarter eller genom att
t.ex. lägga på ett "extralager" som tas bort då önskat packningsresultat uppnåtts.
Eftersom packningen avser ytliga jordlager kan det vara svårt att packa jorden på vintern då
det finns tjäle i marken.
Packningen medför att det horisontella jordtrycket ökar vilket måste beaktas om det finns när
liggande konstruktioner i jorden.

Fördelar
Metoden är snabb, enkel och därmed billig.

Nackdelar
Packningsdjupet är begränsat och metoden kan inte användas för att packa silt och lera om
jordlagren överstiger några decimeter.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Den relativa lagringstätheten i den packade zonen uppgår till 50 till> 100 %.
Sonderingsmotståndet (CPT) ökar 100-200 %.
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2.2.

Vibrovinge och vibroflotation

Princip
Principen för vibrovingen (vibro-wing) och vibroflotation (vibroflotation) är att utsätta jorden
för vibrationer. PÅ detta sätt induceras skjuv- och tryckvågor som omlagrar jorden. Befinner
sig jorden under grundvattenytan alstras porövertryck som kan leda till "liquefaction" vilket
innebär att jorden inte har någon hållfasthet alls. Eftersom jordkornens densitet är större än
vattnets sjunker dessa ner och lagras tätt tack vare vibrationerna.

Vibrovinge
En sond med cirkulärt tvärsnitt samt en mängd "ojämnheter" förs ned i jorden och påförs en
vertikal vibration, se Figur 2a.

Vibrqflotaticm
En sond med cirkulärt tvärsnitt förs ned i jorden och påförs en horisontell vibration se Figur
2b.

Follow-up-Tubes
Vibration Damper

Electric Motor

- - Excenter

- - Nose

a)

Figur 2.

Verktyg som använd<; vid djuppackning.
a) Vibrovinge, Jendeby (1993).
b) Vibroflotation, Sims (1994).

b)

6(50)

Användningsområden
Eftersom de båda metoderna i stort sett fungerar på samma sätt kan de användas i samma typ
av jordar, nämligen friktionsjordar med så hög permeabilitet att det genererade porövertycket
hinner klinga av vid vibreringen. Ett flertal kriterier för när metoderna är användbara framgår
av Figur 3 a, b.
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Figur 3.

Jordar där djupvibreringjimgerar som packningsmetod.
a) baserat på siktkurvor, Sims {1994).
b) baserat på CPT-resultat, Massarsch (1994).

Vibrovingen och vibroflotation används huvudsakligen som jordförstärkning under flervå
ningshus, oljecisterner, kraftverk och vid hamnbyggnad. Ett stort projekt där vibroflotation an
vändes var vid byggnationen av enjorddam i Kanada, Rosenberg m. fl. (1993). I detta fall för
stärktes en jordvolym motsvarande 725000 m 3 över en yta på 68000 m2 .
I Sverige har vibrovingen använts vid jordförstärkning under plattrambroar (Möller och
Åhnberg, 1994) och under 3-5 våningsbyggnader (Jendeby, 1993). Vibroflotation har använts
vid grundläggningen av Scanias centralkontor i Södertälje (Hansbo m.fl., 1968).
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Utformning av utrustning samt praktiska aspekter, Jendeby (1993)

Vibrovinge
Sonden är normalt ca 5 m lång med 1 m långa vingar placerade med c/c-avståndet 0,5 m. Son
den vibreras med hjälp av. vibrohejare (samma typ som vid pålslagning) med frekvensen ca 1530 Hz och en 10-30 mm vertikal amplitud.
Sonden dras upp ca 1-3 m varje gång och får på varje nivå vibrera 1-15 minuter. Packningen
sker vanligen i ett triangelmönster med c/c-avståndet 1-2 m, men med ett glesare mönster vid
första överfarten.

Vibrqflotation
Sonden är normalt ca 2 m med 0,3-,045 m diameter. Sonden har en inbyggd excenter som
åstadkommer horisontella vibrationer med frekvensen 30-60 Hz och amplituden 10-40 mm.
Sonden dras upp etappvis med 30-60 cm och får vibrera 0,5-1 minut på varje nivå. Vanligen
utförs packningen i triangelmönster med c/c-avståndet 1-3 m, men med ett glesare mönster vid
första överfarten.

Fördelar
Jorden har i stort sett uppnått den eftersträvade hållfasthetsökningen omedelbart efter avslutad
packning.

Nackdelar
Om delar av jorden är hårt packad från början kan dessa bli lösare p.g.a. vibrationerna. Å andra
sidan brukar ändå hållfastheten i dessa områden vara tillräcklig för att uppfylla de aktuella lua
ven.

Begränsningar
Metoderna är endast användbara i vissa friktionsmaterial (se ovan) och fungerar bäst under
grundvattenytan.
Packningseffekten är mycket liten inom en zon av 1-2 m från markytan, van Impe (1989).

Den stabiliserade jordens egenskaper
Packningseffekten motsvarar en ökning av sonderingsmotståndet vid CPT med ca 2-5 ggr. En
motsvarande ökning av jordens styvhet torde vara realistisk, Jendeby (1993). Den relativa lag
ringstätheten överstiger vanligen minst 70 %, men 80-90 % lagringstäthet är inte ovanligt.
Enligt Mitchell ( 1981) ökar ofta hållfastheten ytterligare med tiden efter avslutad vibrering,
trots att inga mätbara rörelser kan mätas i jorden. Detta beror troligen på cementeringseffekter.
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2.3.

Pliggpålning

Princip
Syftet med pliggpålning (sand compaction piles/vibro compozer method/casing driving) är att
packa jorden mellan pålarna. Detta åstadkoms dels genom att föra ned material som trycker
jorden åt sidan, och dels genom att höja portrycket i jorden (underlättar och sprider pack
ningen), genom att vid placeringen av "pålen" inducera mer eller mindre kraftiga vibrationer.
Förutom att den ursprungliga jordens hållfasthet och styvhet ökar bidrar naturligtvis även de
installerade pålarna till en ökad global styvhet och hållfasthet.

Användningsområden
Pliggpålning har använts under t.ex. vägbankar, flervåningshus och oljecisterner. I vissa delar
av världen används metoden för att packa jorden under och/eller intill konstruktioner för att
reducera risken för "liquefaction" i samband med jordbävningar.
Pliggpålar används huvudsakligen i lös sand medan "sandpålar" även används i finkornigare
jordar och där även fungerar som dräner.
Fältförsök med pliggpålar har utförts i Sverige under 1960-talet i Gislaved (Pusch, 1975). Idag
förefaller dock inte pålar att användas med enbart detta syfte.

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter

Pliggpålar
Pliggpålar kan åstadkommas genom att slå ned pålar, Jendeby ( 1993) av trä ( endast under
grundvattenytan p.g.a. risken för röta) eller betongpålar. Längden på pålarna är vanligen ca 10
m, Jendeby (1993). Pålarna placeras med c/c-avståndet 1-2 m genom att i första 01n:gången
sätta pålarna i ett glesare mönster och i nästa omgång slå ned de mellanliggande pålarna. Ko
niska pålar med en rå yta ger en större packad zon. Om jorden initiellt är fast kan den dilatera
p.g.a. pålslagningen. Eftersom vibrationer uppkommer bör metoden inte användas närmare än
ett avstånd motsvarande pållängden från befintliga konstruk'tioner. Metoden ger bäst resultat i
helt vattenmättad eller helt torr sand. Den packade zonen har vanligen en horisontell utbred
ning på ca 2,5 påldiametrar, Mitchell (1970).

Sandpålar-vibro compozer method
Sandpålar kan tillverkas genom "the vibro compozer method" som innebär att ett pluggat fo
derrör vibreras ned till önskat djup varefter detta fylls med sand i takt med att det dras upp, se
Figur 4a. På vägen upp vibreras röret ned en bit vid upprepade tillfällen för att ytterligare
trycka undan jorden. Sand pålarnas längd uppgår vanligen till 10-20 m med ett c/c-avstånd på
1-2 m, Murayama och Ichimoto (1982). Diametern på foderröret brukar vara 0,4-1,5 m vilket
medför att pålarnas diameter blir 0,7-2 m. Metoden ger bäst resultat i helt vattenmättad eller
torr sand. Den packade zonen har vanligen en horisontellt utbredning på ca 2,5 påldiametrar
utanför sandpelarna.
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Sandpålar-Casing driving
En annan variant som används är att slå ned foderröret och packa sanden mycket hårt
("hammering") vid uppdragandet av foderröret, Wallays och Franki (I 982), Figur 4b. På detta
sätt ökar den dynamiskt packade jordens utbredning väsentligt, Mitchell (I 970)
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Olika varianter av p/iggpålning.
a) vibro compozer method, Mitchell {1981).
b) casing driving, Wallays och Franki (1982).
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Fördelar

Pliggpålar
Enkel metod som inte kräver annat än konventionell pålutrustning. Metoden är troligen mest
lämpad för mindre objekt.

Sandpålar
Kan användas i de flesta jordar.

Nackdelar/Begränsningar

Pliggpålar
Pelarnas kapacitet utnyttjas vanligen inte fullt ut. Är huvudsakligen endast lämplig i lös sand.

Sandpålar
Kräver specialutrustning.

Den stabiliserade jordens egenskaper

Pliggpålar
En relativ lagringstäthet på ca 7 5 % kan normalt erhållas.

Sandpålar-vibro compozer method
SPT-sonderingar tyder på att åtminstone en fördubbling av den genomsnittliga hållfastheten i
friktionsmaterialet mellan sand pålarna kan erhållas. Motsvarande ökning i lera är caS"0-100 %,
Murayama och Ichimoto (1982). Detta är naturligtvis starkt avhängigt av pelarnas c/c-avstånd.

Sandpålar-Casing driving
CPT-sonderingar tyder på att hållfastheten ökar åtminstone ca 2,5 ggr inom ett område som
uppgår till ca 10 m från sand pålen då jorden utgörs av siltig sand. Motsvarande ökning i fin
sand är ca 4 ggr. Ökningen de översta 1-2 m är dock mycket liten, Wallays och Franki (1982).

Övrigt
Att döma av antalet publikationer som behandlar pliggpålar används metoden nästan inte idag.
"Vibro compozer method" påminner ganska mycket om djupvibrering, förutom att avståndet
mellan "sticken" är större. Dessutom räknas sandpålar ibland som stenpelare.
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Sättningsberäkning för sandpelare i lera, tillverkade enligt "Vibro compozer method", är väl
digt lik sättningsberäkningen för KC-pelare. Beräkningsmetoden för sandpelare togs fram av
enjapan 1958!
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2.4.

Fallviktspackning

Princip
Syftet med fallviktspackning (heavy tamping/dynamic compaction/dynamic consolida
tion/pounding) är att utsätta jorden för en ( eller flera) mycket kraftiga stötar. På detta sätt in
duceras skjuv- och tryckvågor som omlagrar jorden. Befinner sig jorden under grundvattenytan
alstras porövertryck som kan leda till "liquefaction" vilket innebär att jorden inte har någon
hållfasthet alls. Eftersom jordkornens densitet är större än vattnets sjunker dessa ner och lagras
tätt tack vare vibrationerna.

Användningsområden
Fallviktspackning har använts för att säkra stabilitet och reducera sättningar för bl.a. byggna
der, motorvägar, flygplatser, hamnar, etc ... , Mayne m.fl. (I 984).
Metoden är lämplig för friktionsjordar med kornstorlek motsvarande sand och uppåt. Den fun
gerar oavsett vattenmättnadsgrad och kornfördelning. Fallviktspackning är dessutom en av få
metoder som kan användas för att packa sprängsten och liknande material, Greenwood och
Kirsch (1983). Metoden har använts även i kohesionsjordar men med blandat resultat, Mitchell
(1981).

I Sverige har metoden använts vid grundläggning av Vänerterminalen i Karlstad (hamnplan och
hamnskjul på silt och sand) samt vid packning av sprängstensfyllning på Uddevallavarvet
(Hansbo, 1975). I Häggvik utanför Stockholm har en kontorsbyggnad (Hansbo, 1996) och 4-6
vånings bostadshus (Johansson, 1993) grundlagts på fallviktspackat friktionsmaterial. Dess
utom har fältförsök utförts för att testa metodens lämplighet att packa avfallsupplag, Hallden &
Winberg (1989).

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Fallviktspackning utförs genom att 5-30 ton tunga vikter släpps från upp till 30 m höjd, se Fi
gur 5. Beroende på fallhöjden kan metoden vanligen förbättra jorden ner till ca 15 m djup men
med specialutrustning har jorddjup ner till 30 m förstärkts, Mayne m.fl. (1984).
Då de kompressibla lagren är djupa släpps vikten från full höjd ett stort antal gånger (upp till
50 st) i punkter med ett inbördes c/c-avsånd motsvarande jorddjupet. De uppkomna kratrarna
har ett djup på ca 1-2 m. På detta sätt packas jorden längst ned, Mayne m.fl. (1984) samt
Greenwood och Kirsch (1983). I en efterföljande överfart släpps vikten från en betydligt lägre
höjd ( ca 5 m) för att packa de ytligare lagren (0-3 m).
Efter varje överfart fylls de uppkomna kratrarna med friktionsmaterial. Uppehållet mellan två
överfarter uppgår från flera dygn till flera veckor, Mitchell (1981 ).
I grovkorniga jordar kan en överfart vara tillräckligt medan flera överfarter vanligen behövs i
finkornigare jordar. Det packningsbara djupet minskar vanligen med minskande kornstorlek,
Broms (1987).
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Figur 5.

Utrustning som används vid djuppackning, Mitchell (1981).

Innan packningen påbörjas bör markytan jämnas av och täckas med ett ca 1 m tjockt lager av
grus/makadam för att få en effektivare överföring av fallviktens energi till jorden, Jendeby
(1993).

Fördelar
Metoden är ofta ett ekonomiskt alternativ till t. ex. pålar och avschaktning om bara tillräcklig
tid finns tillgänglig.

Nackdelar
Metoden fungerar inte särskilt bra i finkorniga jordar och kan normalt ej användas för att packa
jord på större djup än ca 15 m. Dessutom finns risken att skadliga vibrationer kan uppkomma.
Eftersom tiden mellan två överfarter måste vara tillräckligt lång är metoden bäst lämpad
(ekonomiskt) då ytor större än 10000 m2 skall behandlas, Greenwood och Kirsch ( 1983 ).

Den stabiliserade jordens egenskaper
Den stabiliserade jorden egenskaper beror av påfört energiinnehåll. En övre gräns på uppnådda
jordegenskaper i sand är dock (Mitchell, 1981) ca 15 l\1Pa sonderingsmotstånd för CPT, ca 3
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l\1Pa gränstryck enligt pressometerförsök och ca 25 l\1Pa pressometermodul. I lera är motsva
rande värden troligen mindre än hälften så stora. Eftersom stora horisontalspänningar induceras
genom fallviktspackning överskattar dock pressometerförsök packningseffekten medan CPT
sonderingar underskattar egenskaperna, Greenwood och Hirsch (1983).
Enligt Mitchell ( 1981) uppgår volymminskningen till ca 30 % av kratervolymen i lera medan
motsvarande värde i friktionsjord är ca 60 %.
Normalt uppgår volymförändringen till 5-10 % Gämfört med den packade jordens ursprungs
volym).
Jordegenskaperna förbättras vanligtvis med tiden.
Djuppackning används normalt inte närmare än 3 0 m från omgivande konstruktioner.
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2.5.

Sprängning

Princip
Syftet med sprängning (blasting/compacton by explosions) är att utsätta jorden för en eller
flera explosion( er). På detta sätt induceras skjuv- och tryckvågor som omlagrar jorden. Befin
ner sig jorden under grundvattenytan alstras porövertryck som kan leda till "liquefaction" vilket
innebär att jorden inte har någon hållfasthet alls. Eftersom jordkornens densitet är större än
vattnets sjunker dessa ner och lagras tätt tack vare vibrationerna.

Användningsområden
Eftersom det är relativt svårt att "styra" packningsresultatet vid sprängning används metoden
inte för att förbättra marken under byggnader, broar, etc. Istället är metoden lämpligare att an
vända då hamnar, dammar, etc skall byggas. Metoden fungerar bäst i löst lagrad, vattenmättad
friktionsjord med kornstolek motsvarande sand och uppåt. Dembicki & Zadroga (1997) redo
gör dock för en teknik där vertikaldräner och parövertryck skapas genom upprepade spräng
ningar, vilket leder till accelererad konsolidering.
Sprängning har troligtvis aldrig använts i Sverige som jordförstärkningsmetod.

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Mängden sprängmedel uppgår vanligen till 5-15 kg TNT som placeras med c/c-avståndet 5-20
m. Laddningarna placeras på ca 67 % av det önskade packningsdjupet då jorden är löst lagrad
och på ca 80 % då jorden är medelfast, Jendeby (1993). Storleken på laddningen ökar dock
med djupet som den placeras på eftersom laddningen måste vara stor nog att försätta jorden
inom ett visst område i "flytjordstillstånd", Ivanov (1983).
En ökad mängd sprängmedel leder till en ökad packningsgrad, men bara upp till en-viss nivå.
Därefter ökar bara den packade zonens utbredning. För att uppnå en ännu större packnings
grad måste man istället spränga i flera omgångar med ett tidsintervall på i storleksordningen
flera timmar, Ivanov (I 983), men å andra sidan erhålls då en mindre utbredning. Ökningen i
packningsgrad är störst till följd av den första laddningen och minskar därefter successivt.
Vanligen utförs 2-5 sprängningsomgångar.
Genom att placera laddningar på olika nivåer och detonera dem i olika ordning kan den pack
ade zonens djup styras.

Fördelar
Metoden är billig och kräver endast enkel utrustning (borraggregat).

16(50)

Nackdelar
Packningsresultatet är svårt att styra och man kan inte förvänta sig mer än 80 % relativ lag
ringstäthet.
Sprängning packar endast jorden på nivåer djupare än 1-2 m under markytan, Bell (1993).
Förekommer tunna lager med lera medför dessa kraftigt försämrade resultat i deras närhet,
Carpentier m.fl. (1985). Om metoden används kan de uppkomna vibrationerna skada närlig
gande byggnader.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Större relativ lagringstäthet än ca 80 % kan normalt inte erhållas med sprängning. Sonderings
motståndet uppgår normalt till 10-15 MPa efter sprängningen, Jendeby (1993).
Konsolideringsprocessen pågår i 1-6 veckor i friktionsjord och upp till ca 3 månader i kohe
sionsjord.

Övrigt
Forskning inom detta område pågår i bl.a. Tyskland, Tamaskovics (1996).
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3.

PELARE

3.1.

Stenpelare

Princip
Syftet med stenpelare (stone columns/gravel columns) är att skapa ett hålrum (olika metoder
finns) i den lösa jorden varefter detta successivt fylls upp med friktionsmaterial som packas
(olika metoder finns). Genom packningen byggs horisontalspänningarna i jorden upp. På detta
sätt skapas styva och hållfasta pelare, men man får inte glömma bort att pelarna utgörs av frik
tionsmaterial vars hållfasthet är starkt beroende av normalspänningen i potentiella skjuvplan.
En ytterligare effekt av packningen av pelarna är att även omgivande permeabel jord kommer
att packas. Är däremot den omgivande jorden lågpermeabel erhålls ej denna effekt.
Är den omgivande jorden sensitiv kan den ursprungliga hållfastheten i denna försämras avse
värt, åtminstone temporärt. Pelaren behöver bära mest last där den omgivande jorden är som
mjukast, men detta motverkas till en viss del eftersom det horisontella trycket blir lägst i dessa
situationer, vilket innebär att pelarnas hållfasthet blir lägre, Eggestad (I 983).

För att ytterligare öka stenpelarnas hållfasthet har man i vissa fall injekterat pelarna med ce
ment, Brand! (1983).

Användningsområden
Metoden används både i lera och friktionsmaterial. I lera fås dock ingen packningseffekt av
vibrationer, men däremot ett porövertryck som delvis beror på ökade totalspänningar. Detta
klingar av relativt snabbt eftersom pelarna fungerar som vertikaldräner varför hållfastheten i
leran även ökar med tiden.
Användningsområdet är mycket brett och omfattar bl.a. grundläggning av oljecister-ner, upplag,
flervåningsbyggnader och järnvägbankar. Beroende på projektets natur måste dock tillverk
ningsmetoden anpassas.
Stenpelare har troligtvis aldrig använts i Sverige.

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Enligt Eggestad (1983) tillverkas stenpelare i lera genom förborrning eller med hjälp av foder
rör som grävs ur. De vibrationer, porövertryck och horisontalspänningar som induceras i leran
uppkommer då materialet i stenpelaren packas. Pelardiametern (innan packningen) är vanligen
0,5-0, 7 m. Pelarna placeras med c/c-avståndet 1,5-3 m. Tillverkningen kan ske med "vanlig"
utrustning. För att pelarna skall bära last längs hela sin längd (vid vertikalbelastning) måste ett
styvt lager placeras ovanpå pelartoppen.
Enligt Mitchell ( 1981) tillverkas stenpelare vanligen med en utrustning som påminner om den
som används vid vibroflotation, se Figur 6. Det uppkomna hållet fylls på med grus i lager om
0,4-0,8 m som därefter vibreras. Pelaren som uppkommer har vanligen diametern 0,6-1 m. Pe-
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lama har längder upp till 20 m och placeras med c/c-avståndet 1,5-3,5 m. Gruset utgörs av
korn med diametern 20-7 5 mm.

Figur 6.

Tillverkning av stenpelare med vibrojlotation, Mzmfakh (1984).

Fördelar
Metoden kan användas i många jordtyper och kant.ex. användas då jordlagerföljden är mycket
varierande, Magnan (I 994).

Nackdelar/Begränsningar
Kan bara tillverkas ned till ca 20 m djup.
Ingen tillförlitlig beräkningsmetod finns vilket innebär att belastningsförsök vanligen är nöd
vändigt.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Styvheten uppgår till 40-70 MPa och hållfastheten till c'=0 och <j)'=35-40°. Pelare i lös till me
delfast lera bär laster i storleksordningen 20-30 ton. Sättningen i ett område täckt med stenpe
lare är 25-100 mm (avser troligen pelare till fast botten), Mitchell (1983).
Baserat på praktikfall visar Munfakh (I 984) att stenpelare ökar bärigheten 50-70 %, skjuvhåll
fastheten ca 70 % och minskar sättningarna 40-70 % för hela den förstärkta jorden.

Övrigt
Stenpelare och pliggpålning (sandpålar) påminner mycket om varandra.
Beräkningsmetoderna är mycket lika de som gäller för KC-pelare.
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3.2.

Jetinjektering

Princip

Vid jetinjektering (jet grouting) "eroderar" en jetstråle med injekteringsmedel/vatten/luft jorden
och ersätter det bortspolade materialet med injekteringsmedel. På detta sätt erhålls en pelare
med hög hållfasthet och styvhet. Det losspolade materialet förs helt/delvis upp till markytan.
Användningsområden

Jetpelare används för att hindra grundvattenströmning, stötta befintliga konstruktioner, vid
schakter (både för att förstärka schaktbotten och schaktväggar) och vid tunnelbyggnation
(förstärkning av tunneln, speciellt vid in- och utgången, eller för att förhindra att ovanliggande
jord sjunker vid tunneldrivningen), Gallavresi (1992) och Bell (1993). Dessutom har jetinjek
tering använts vid släntstabilisering, Lundström (1983).
Jetinjektering kan användas i de flesta jordar, men fungerar bäst i sand och grus. Metoden fun
gerar även i jordar med kohesion men pelarnas storlek blir mindre eftersom kohesionen försvå
rar för jetstrålen att erodera jorden. I sensitiv jord kan dock pelare med stor diameter skapas.
Metoden har även använts med framgång i organisk lera och i torv, Bell (1993).
I Sverige har jetinjektering använts som grundförstärkning under existerande byggnader (delvis
i samband med schakter), som markförstärkning vid tunneldrivning samt vid stabilisering av en
slänt (Holm m.fl., 1992 samt Lundström, 1983). Totalt har ett 20-tal projekt utförts 19831989.

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter

Tillverkningen kan ske antingen med singulärt, dubbelt eller tredubbelt injekteringssystem. I
det singulära systemet ingår endast injekteringsmedel i jetstrålen, vars tryck uppgår--t'tll ca 60
MPa. I det dubbla systemet ingår även luft i jetstrålen. I det tredubbla systemet finns en övre
jetstråle med vatten och luft och därunder en jetstråle med enbart injekteringsmedel. Enligt
Kauschinger m.fl. (1992) är det egentligen bara med tredubbelt injekteringssystem som nästan
all losspolad jord transporteras till markytan. Vid de andra metoderna består pelaren av en
blandning av jord och injekteringsmedel.
Vid pelartillverkningen borras ett hål (ca 0, 1 m diameter) till önskat djup varefter jetinjekte
ringen påbörjas nedifrån. Munstycket (riktat vinkelrätt mot injekteringsröret) dras upp med ca
0, 1-0,3 m/min och det losspolade materialet transporteras upp till markytan längs injekterings
rörets mantel. Som injekteringsmedel används cementbaserade injekteringsmedel. Kombine
rade borr- ochjetinjekteringsmaskiner visas i Figur 7.
Pelarna tillverkas vanligen så att överlappande skärmar bildas. De enskilda pelarna kan ha ett
cirkulär1 tvärsnitt, men mer "panelliknande" tvärsnitt kan erhållas genom att kontrollera hur
mycket munstycket roterar.
Om inte det losspolade materialet kan spolas upp till markytan finns risken att ett inre tryck
byggs upp så att jorden deformeras horisontellt. Dessutom kan markytan häva sig.
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Då singulära injekteringssystem används varierar den erhållna diametern normalt mellan 0,5 m
(lerig silt) och I m (sandigt grus). Används ett tredubbelt injekteringssystem blir pelardiame
tern ungefär dubbelt så stor. Jetinjektering har använts ned till ca 70 m djup.

Figur 7.

Kombinerade borr- ochjetinjekteringsmaskiner, Bell {1993).

Fördelar
Jetinjektering kan användas i flera jordtyper.
Jämfört med andra injekteringsmetoder kan mängden material som åtgår uppskattas med större
precision, Bell (1993).

Nackdelar/Begränsningar
I lera är risken relativt stor att utflödeskanalerna "sätter igen" vilket kan leda till att stora por
tryck genereras. Dessutom försvagas leran i närliggande zoner om den är sensitiv.
Enligt Kauschinger m.fl. (1992) kommer ca 40-60 % av det nedspolade materialet åter till
markytan vilket innebär att det blir ganska "slabbigt" där och att detta därför måste tas om
hand.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Den enaxliga tryckhållfastheten och permeabiliteten, då singulära injekteringssytstem används,
framgår av Tabell 1.
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Enligt Gallavresi (1992) uppgår den enaxliga tryckhållfastheten normalt till ca I 0-3 0 MPa i
sand och grus medan motsvarande värde i lös lera är 2-3 MPa. Kvoten mellan deformations
modulen och hållfastheten är normalt i intervallet 200-1000.
Tabell J.

Erhållen tryckhålljasthet och permeabilitet i olika jordar vidjetinjektering, Bell
(1993).

Soil type

Gravcls
including
sandy gravels
Sands
including silty or
gravclly sands
Silts
including
clayey silts
Clays
including
si Ity and peaty clays

Comprcssive Cocfficicnt of
strength
permeability, K,
(N/mm 2 )
(m/s)
5 to > 30

10· 7 to 10·9

5 to > 25

10· 7 to 10· 10

4 to 18

10· 7 to 10· 10

0.5 to 8

l0" 7to 10· 10

Övrigt
Utveckling pågår av nyare metoder där två jetstrålar används. Genom att reglera vinkeln mel
lan dessa strålar kan pelarens diameter kontrolleras bättre. Ytterligare modifieringar finns där
jetstrålarna kombineras med inblandningsverktyg (jfr KC-pelare), Shibazaki (1996).
Inga data om hur hållfastheten växer till i pelarna med tiden har hittats i litteraturen, men tro
ligtvis är tillväxthastigheten i paritet med vad som :fas med cementpelare.
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4.

TILLSATSMEDEL

4.1.

lnjektering

Injektering kan delas in i tre underavdelningar beroende på hur injekteringsmedlet tränger ut i
jorden. Vid packningsinjektering skapas en sammanhängande volym genom att jorden trängs
undan. Spräckningsinjektering liknar packningsinjektering, men utförs med större tryck vilket
leder till sprickbildning och mer "flaklika" injekteringszoner. Infiltrationsinjektering innebär att
injekteringsmedlet tränger ut i jordens porer utan att ändra dess struktur. Metoderna behandlas
separat i nedanstående avsnitt.

4.1.1. Packningsinjektering
Princip
Syftet med packningsinjektering ( compaction grouting/displacement grouting) är att genom
injektering skapas en sammanhängande volym bestående av injekteringsmedlet. Detta innebär
att den intilliggande jorden förskjuts och komprimeras och därmed ökar sin densitet. Injekte
ringsmedlet måste därför ha så hög viskositet att det inte tränger in i jordens porer och blandar
sig med den, t.ex. Bruce (1994) samt Crockford och Bell (1996).

Användningsområden
Eftersom packningsinjektering huvudsakligen syftar till att packa jorden skall denna ha tillräck
lig permeabilitet. Detta innebär att metoden fungerar bra i lös sand och grus, som dock kan in
nehålla en del silt eller lera. Metoden är inte lämplig i tjocka lager med silt eller lera, Rubright
och Welsh (1993).
Metoden används t.ex. för att öka bärighet och styvhet i jorden under tunga konstllJktioner in
nan dessa byggs, för att "lyfta" konstruktioner där sättningen riskerar att bli oacceptabel eller
för att minska risken för "liquefaction".
I Sverige har metoden använts för att lyfta sättningsskadade industrigolv i Grängesberg och
Jönköping, Byggindustrin (1995) och för att förstärka schaktväggar och intilliggande byggna
ders fundament i Stockholm, Hultsjö (1993) och i Örebro, Molin (1987).

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Om metoden skall användas krävs en borrigg, en kompressor samt en blandare, se Figur 8a.
Formen på den injekterade zonen framgår av Figur 8b.
Avståndet mellan injekteringshålen uppgår normalt till ca 1,5-2 m, men avstånd mellan 1 och 3
m har förekommit. Tätare avstånd krävs vid små överlagringstryck medan glesare avstånd kan
användas vid större djup.
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Injekteringstrycket, vid munstycket, uppgår normalt till ca 1-3 MPa, men dessutom krävs höga
tryck för att övervinna friktionen i irtjekteringsslangarna. Om injekteringstrycket överstiger ca
3-4 MPa "blöder" ofta vattnet ut från injekteringsmedlet vilket innebär att ingen ytterligare
volymökning kan erhållas. Normalt häver sig dock oftast markytan innan denna situation upp
kommer.
Injekteringshastigheten uppgår i finkorningare material till ca 10-3 0 I/min och i grövre material
och högre överlagringstryck till ca 100-300 I/min.
Metoden har använts till större djup än 30 m, Bell (1993).

Fördelar
Metoden är användbar i trånga utrymmen (små utrustningar kan användas) och där punktinsat
ser krävs. Den är mycket bra vid förstärkning under/intill befintliga konstruktioner.

Nackdelar/Begränsningar
Metoden är relativt dyr och används därför huvudsakligen "punktvis" där andra metoder inte
fungerar.
Metoden fungerar inte i tjocka lager med silt och/eller lera.
Det är svårt att i förväg kunna avgöra hur mycket injekteringsmedel som går åt och hur tätt
injekteringen skall ske. Eftersom ett mycket trögflytande injekteringsmedel eftersträvas är det
lätt att injekteringsutrustningen "sätter igen". Om injekteringshastigheten är för stor uppkom
mer "hydraulic fracturing" vilket innebär att den injekterade volymens geometri inte blir som
förväntat.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Vid SPT-sonderingar vid praktikfall har sonderingsmotståndet i jorden ökat ca 2,5 ggr till följd
av injekteringen, Rubright och Welsh (1993).

Övrigt
Skillnaden mellan olika injekteringsmetoder förefaller vara något diffus. Resultaten blir vanli
gen bra, men storleksordningen på den insats som krävs verkar vara svår att bestämma i för
hand.
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a) Urrustning vid pac!mingsinjektering, Crockford och Bell (1996).
b) Olika former som kan uppkomma vid pac!mingsi11Jektering, Warner m..fl.
(1992).
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4.1.2. Spräckningsinjektering

Princip

Spräckningsinjektering (fracturing grouting) resulterar i att tunna band eller linser i jorden fylls
med injekteringsmedel. Ibland finns sprickorna/svaghetszonerna naturligt i jorden i viss om
fattning, men genom injekteringen erhålls upp till flera meter långa sprickor. Trycket i injekte
ringsmedlet, som har låg viskositet, ökas successivt tills dess att sprickorna uppkommer och
justeras därefter för att erhålla önskad effekt, Mair (1994).

Användningsområden

Spräckningsinjektering har använts för att förebygga, stoppa, minska och/eller jämna ut sätt
ningar i jorden under diverse konstruktioner, Raabe och Esters (1993). I Kina används meto
den för att skapa tätande skärmar i jorddammar, Chen (1985). Metoden används även för att
höja säkerheten i lera där glidytor har utbildats genom att injektera in i glidytorna, Ayres
(1992).
Metoden kan användas i grus, sand, silt och även i vissa leror.
Utformning av utrustning samt praktiska aspekter

Injekteringen sker genom att tunna rör installeras i jorden med lämpligt c/c-avstånd (detta av
stånd kan variera mellan några decimeter och flera meter), antingen i parallella eller solfjäder
formade mönster. Injekteringen kan styras till begränsade zoner (med avseende på injekte
ringshålets längdriktning) genom att använda ett ännu tunnare injekteringsrör med manschetter,
tillsätta snabbhärdare, etc.
Om horisontalspänningen är lägre än vertikalspänningen bildas initiellt huvudsakligen vertikala
sprickor, som dock bygger upp horisontalspänningarna, vilket åtföljs av en period dfrsprick
orna bildas och växer till i såväl horisontal- som vertikalled.
Eftersom lokala, okontrollerbara markrörelser kan inträffa bör spräckningsinjektering utföras
en bit under konstruktionen så att mellanliggande jord kan fungera som tryckutjämnande buf
fert.
För att begränsa området som påverkas av spräckningsinjkteringen kan barriärer av jetpelare,
bentonit, etc tillverkas.
Av yttersta vikt är att mycket noga mäta rörelser som uppkommer p.g.a. injekteringen.
Fördelar

Metoden kan användas där det är svårt att komma åt.
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Nackdelar/Begränsningar
Svårt/omöjligt att förutsäga täthet mellan injekteringshålen, hur mycket injekteringsmedel som
krävs, m.m.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Inga riktvärden har hittats. När det gäller den upplyftning som kan åstadkommas varierar
denna mellan några millimeter och några decimeter. Normalt skall denna kunna kontrolleras
med en noggrannhet inom 0,5 mm.

Övrigt
Denna metod påminner ganska mycket om "packningsinjektering" (compaction grouting), men
verkar mer svårkontrollerad.
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4.1.3. lnfiltrationsinjektering
Princip
Vid infiltrationsinjektering (permeation grouting) är syftet att fylla ut porerna i jorden med
lämpligt material utan att rubba kornskelettet, Bruce (1994). Fördelningen av injekteringsmedel
i jord volymen skall dessutom vara jämn, Greenwood (1994). Syftet kan vara att minska per
meabiliteten och/eller att öka hållfastheten.

Användningsområden
Metoden används huvudsakligen för att skapa tätskärmar som förhindrar grundvattenström
ning, t.ex. in i tunnlar, schakter och under dammar, men används även för att förstärka jorden
under befintliga konstruktioner, schaktbotten, schaktväggar och tunnlar.
Metoden kan i princip användas i jord med permeabiliteten större än ca 1e-6 m/s, Littlejohn
(1993).
I Sverige har metoden använts för att täta läckande dammar it.ex. Ångermanälven, Dahlin &
Fagerström (1986) och i Luleälven, Jansson (1986).

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Injekteringen sker vanligen genom öppna hål eller injekteringsrör med diametern 20-100 mm
som placerats med c/c-avståndet 0,5-2 m. Vanligen används någon form av manschett som
möjliggör injektering vid olika tidpunkter och olika material i samma hål. I dessa fall brukar
den injekterade längden vara ca 0,25 m per injekteringstillfälle.
Ett stort antal olika injekteringsmedel och tillsatser med olika egenskaper finns, men Figur 9
och Tabell 2 visar vilken typ av injekteringsmedel som krävs vid olika stor permeabifuet i jor
den respektive (den relativa) kostnaden för olika typer av medel.
Utöver tidigare behandlade egenskaper, skiljer sig de olika medlen åt med avseende på bestän
dighet, hållfasthet, hållfasthetstillväxt, giftighet, etc.
Enligt Greenwood (1994) kan "soilfracturing" uppstå redan då injekteringstrycket uppgår till
överlagringstrycket. Injekteringstrycket skall underskrida 23 kPa/m överlagrande jord enligt
gängse praxis i USA, Davidson och Perez, (1982). Detta medför att injekteringshastigheten
vanligen är 0, 1-1 m3/h för att inte åstadkomma sprickbildning i jorden.
För att erhålla ett mycket starkt material måste injekteringsmedlets viskositet vara relativt hög,
vilket leder till sämre spridning. Generellt gäller dock att den "globala" hållfastheten blir större
då ett injekteringsmedel med låg viskositet används eftersom detta medför en jämnare fördel
ning av medlet, Greenwood (1994).
Injekteringsmedel som innehåller cement eller bentonit kan inte användas i sand, eller grus som
innehåller sand, eftersom partiklarna i medlet helt enkelt inte är för stora för att ta sig in i po
rerna, Greenwood (1994).
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Figur 9.

h?jekteringsgränsenför olika injekteringsmedel, Littlejohn (1993).

Tabell 2.

Relaäv kostnad.för olika injekteringsmedel, Littlejohn (1993).

Fonnulation

Relative cost of materials

Cement-bentonite
1.0
w/c =3, 5% bentonite by wt. ofwater
w/c=2, 3% bentonite by wt. of water
1.3
w/c=I, 1% bentonite by wt. ofwater
2.3
Cement
3.4
(w/c =0.5)
Silicate-bentonite
20% bentonite, 7% silicate (by wt. ofwater) 1.3
Silicate-chloride (Joosten)
4.0
Silicate-ester
37% silicate, 4.4% ester (by volume)
5.0
47% silicate, 5.6% ester (by volume)
6.5
Silicate-aluminate
5.0
46% silicate, 1.4% aluminate (by weight)
Phenol-fonnaldehyde
13¾(byvolume)
10.5
[9% (by volume)
15.3
Acrylate
18.5
10¾ (by weight)
Resorcinol-fonnaldehyde
21 % (by volume)
23.0
28¾ (by volume)
3 l.0
Polyacrylamide
5% (by volume)
20.0
10¾ (by volume)
40.0
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Fördelar
Metoden kan användas i trånga utrymmen.

Nackdelar/Begränsningar
Injekteringsmedlen är ofta väldigt dyra.
Metoden kan inte användas i lågpermeabel lera.
Det är svårt att förutsäga mängden injekteringsmedel som krävs.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Då kemiska injekteringsmedel används ökar huvudsakligen kohesionen medan friktionsvinkeln
i stort sett är oförändrad.
Hållfasthetsökningen är störst i välgraderade jordar med liten effektiv kornstorlek (d 10 ). CPT
sonderingar indikerar att hållfastheten ökar 2-4 ggr.
Styvhetsökningen, enligt pressometerförsök, är 3-10 ggr.
Permeabiliteten minskar ca I 0-100 ggr.
Hållfastheten är tidsberoende och kan minska med upp till ca 40 % efter "mycket lång tid".

Övrigt
Det verkar finnas en uppsjö med olika injekteringsmedel och sofistikerad utrustning för att
styra injekteringen och registrera injekteringsparametrarna, men kunskapen om vad-mm verk
ligen händer nere i jorden är betydligt lägre. Den enda monografin som hittats rörande injekte
ring är Karol (1983).
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4.2.

Kemisk ytstabilisering

Princip
Kemisk ytstabilisering (shallow stabilization) innebär att ett hållfasthetsökande bindemedel
tillsätts jordens ytlager. Bindemedlet ökar jordens hållfasthet genom att bygga upp en kemiskt
betingad hållfasthet. Visserligen kan en mängd olika tillsatsmedel användas, men kalk och ce
ment är de överlägset mest använda medlen, Sherwood (1993).

Användningsområden
Kemisk ytstabilisering har huvudsakligen använts för att bygga upp hållfastheten i vägkroppar
då underbyggnaden utgörs av dåligt material, t. ex. lera och/eller silt. Metoden har även an
vänts för att bygga upp vallar i vattenreservoarer. Dessutom har ytstabilisering använts i ex
ploateringsområden för att undvika transportproblem och stillestånd p g a oframkomlig
"lervällning". Enligt Assarson (1976) har upp till 18 m höga vägbankar konstruerats på detta
sätt med silt och lera som bankfyllning.

Utformning av utrustning samt praktiska aspekter
Underbyggnaden byggs upp i lager om ca 15-20 cm. Jorden och det (vanligtvis) torra stabilise
ringsmedlet kan blandas i förväg i ett blandningsverk, men detta kan även åstadkommas genom
att sprida ut stabiliseringsmedlet på lagrets överyta och blanda med hjälp av "jordfräs", se Figur
10. Därefter tillsätts vatten så att materialet kan packas väl. Används lera kan en liten mängd
stabiliseringsmedel tillsättas i en första omgång för att ra en mindre plastisk och mer lättbearbe
tad produkt. Efter packningen rar materialet härda i ca 1 vecka innan nästa lager byggs upp.
I leriga och siltiga jordar används huvudsakligen kalk, medan cement används i grövre materi
al. Sammansättningen styrs dock även av jordens kemiska egenskaper och vilken effekt som
vill eftersträvas.
Tillsatsmedlet utgör normalt 5-10 % av den torra jordens vikt.
Stabiliseringsarbetet skall inte utföras vid låga temperaturer (minusgrader), om inte åtgärder
vidtas för att köldisolera överytan.
Utförs stabiliseringen med kalk kan lera och silt vara tjälfarligt, men inte om cement används,
Sherwood (1993). Assarson (1976) hävdar dock att detta inte är något problem om stabilise
ringen görs på rätt sätt.
Mycket omfattande beskrivningar om tillvägagångssättet vid denna typ av stabilisering ges i
t.ex. Little m.fl. (1987) och Sherwood (1993).
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Figur i 0.

Exempel p å blandning av stabiliseringsmedel och jord vid kem;sk ytstabilisering,
Sherwood (1993) .

Fördelar
Den stora fördelen är att man kan använda jord som finns tillgänglig på platsen ifråga, vilket
innebär att kostnader för borttransportering av dålig jord och dittransport av bra material kan
undvikas.

Nackdelar

Den stora nackdelen är kostnaderna för stabiliseringsmedel och inblandning.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Då cement används ökar hållfastheten i stort sett linjärt med den tillsatta mängden. Tillsätts
kalk ökar dock hållfastheten endast upp tills dess att 10 % tillsatts. Över detta värde erhålls
nästan ingen hållfasthetstillväxt. Den använda mängden förefaller ligga i storleksordningen 510 %, både då kalk och cement används, t. ex. Heneghan & Landazuri (1985) och Ground
Engineering (1979).
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5.

JORDSPIKNING

Princip
Med jordspikning (soil nailing) ökas hållfastheten i en existerande jordmassa genom att
trycka/slå/förborra och injektera "spikar" (armeringsjärn eller liknande). Den stabiliserande ef
fekten erhålls huvudsakligen genom att, via skjuvspänningar i kontaktytan mellan jord och spik,
mobilisera (för jorden) stabiliserande dragspänningar i spiken. Spikarna anses även kunna
uppta tvärkrafter och böj moment. Allmänt gäller att jordspikarna aktiveras först då jorden de
formeras.

Användningsområden
Jordspikar används huvudsakligen för att stabilisera naturliga slänter, skärningar och schakt
väggar. I Sverige har metoden använts för att stabilisera naturliga sand/silt slänter, Fallsvik
m.fl (1996), men även en vertikala väggar har stabiliserats, Hercules Magazin (1995).
I en omfattande litteraturstudie av Franzen (1993) konstateras att jordspikar som schaktstabili
serande åtgärd är lämplig i grus och sand (som dock måste ha en viss kohesion) och styv lera (
'rfö > ca 50 kPa).
Vid förstärkning av naturliga slänter kanjordspikar användas i de flesta jordar. Vidare gäller i
detta fall att spikarna tar upp krafter genom skjuvning och böjning, men till detta krävs jord
spikar med större tvärsnittsarea och böjmotstånd.

Utformning av det förstärkta området samt praktiska aspekter
Spikar som gjutits in i förborrade hål får vanligen en större råhet och därmed en större kapaci
tet.
Jordspikens mantelarea måste vara så stor att tillräckliga dragkrafter kan mobiliseras såväl in
nanför som utanför glidytan.

Schaktstabiliserandejord.,pikar
Konstruktionssekvensen och utformningen på den färdiga förstärkningen framgår av Figur 11.
I normala fall utgörs jordspikarna av metalljärn med 20-50 mm diameter som sätts med c/c-av
ståndet 0,5-1 m. Längden, vid schakter, uppgår normalt till 50-70 % av
schaktdjupet/slänthöjden.
Vanligen är höjden på skärningarna 4-15 m och dessa grävs ut i 1-2 m djupa etapper.

Släntstabilserande jordspikar
Syftet med spikarna är i detta fall antingen att höja säkerheten för en stabil slänt (F> 1) eller att
stabilisera en slänt där pågående kryprörelser pågår (F=l).
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Typisk sektion vidjordspikning vid schaktväggar, Gäss/er (1988).

Oftast sätts spikarna vinkelrätt mot skjuvzonen vilket innebär att dessa huvudsakligen utsätts
för tvärkrafter och momentbelastningar. Detta medför att spikarnas tvärsnittsyta måste vara
större än spikar som huvudsakligen tar dragbelastningar. Spikarna placeras antingen längs hela
glidytan eller nära släntfoten, se Figur 12.
Horlzonlol spoclnQ:
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Figur 12.

Förstärkning av instabil slänt med}ordspikar, Mitchell m.fl.. (i 987).

Fördelar

Metoden är snabb, flexibel och kräver endast "enkel" utrustning för installation. Dessutom
krävs endast små jordrörelser för att aktivera jordspikarna (om dessa utgörs av metall).
Genom att använda jordspikar i vägskärningar kan lutningen på dessa ökas vilket innebär att
vägar kan breddas utan att ny mark måste tas i anspråk.
I och med att ett stort antal spikar installeras innebär detta att om enstaka spikar fallerar så har
detta ingen allvarlig konsekvens.

Nackdelar

Om jordspikar av metall placeras oskyddade i jorden finns en uppenbar risk att dessa kommer
att rosta. Installeras spikarna i förborrade hål och därefter gjuts in minskar denna risk, men in
stallationstiden och kostnaden blir högre. Ett alternativ är att använda spikar av glasfiber,
hårdplast, etc men då blir spikarna vanligen mindre styva, Woods and Brady (1995).
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Även om endast små deformationer krävs för att mobilisera spikarna kan dessa vara skadliga
för intilliggande konstruktioner.
Vid schakter och skärningar måste jorden ha en viss kohesion så att den kan "stå av sig själv"
temporärt.

Den stabiliserade jordens egenskaper

Mantelfriktionen för olika jordar och olika installationsmetod framgår av Figur 13 a, b.
Installationsmetod
Rotations borrning
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siltig sand
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fast sand/grus
fast morän
sandig kolluvial
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sand/grus
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Figur 13.

Mantelfriktionen i olikajordar, Franzen (1993).
a) injekterade }ordspikar.
b) il?/ekterade och slagna }ordspikar baserat på pressometerförsök.
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6.

TERMISK BEHANDLING

6.1.

Frysning

Princip
Vid frysning (freezing) kyls jorden kyls ned så att porvattnet fryser. På detta sätt ökar framför
allt porvattnets hållfasthet mycket kraftigt och därmed hela den nedkylda jordmassans styvhet
och hållfasthet. Dessutom minskar permeabiliteten mycket kraftigt.

Användningsområden
Eftersom ett ständigt energitillskott krävs för att bibehålla jorden i ett fryst tillstånd används
frysning nästan enbart som en temporär förstärkningsmetod. De vanligaste tillämpningarna är
som temporär förstärkning i samband med tunnelbyggnation och vid omfattande schakter. En
schematisk beskrivning av när schakter förstärks genom frysning visas i Figur 14. Frysning vid
schakter med upp till 45 m diameter och med djup upp till 900 m har dock förekommit (Harris,
1995).
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Figur 14.

Användning av frysning som förstärkningsmetod vid schakter, van Jmpe (1989).

Frysning har även använts vid släntstabilisering, som temporärt stöd under byggnader i sam
band med intilliggande urschaktning, för att skapa tillfälliga förbindelsevägar på lös mark och
vid provtagning av jordar utan kohesion.
Eftersom den hållfasthetshöjande effekten huvudsakligen beror på att porvattnet fryser kan
metoden användas i alla jordtyper, under förutsättning att vatten finns i jorden.
I Sverige har metoden endast använts en gång, vid jordstabilisering i samband med drivning av
en avloppstunnel i Göteborg,
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Utformning av det förstärkta området samt praktiska aspekter
Kylelementens diameter är vanligen ca 0, 1-0, 15 m och placeras med centrumavståndet 1-2 m.
Man måste dock beakta att den frusna zonens utbredning i lera, silt och organiska jordar är
mindre än i sand och grus, Mitchell (1981).
Nedkylningen erhålls genom att låta flytande kväve eller koldioxid cirkulera genom kylelemen
ten.
Tidsåtgången, vid verkliga fall, för att erhålla avsedd effekt är 10-100 dygn beroende på jord
typ och kylteknik, Eggestad (1983).

Fördelar
Frysning fungerar i alla jordtyper vilket innebär att metoden kan användas i jordprofiler med
mycket varierande skikt, Harris (1995).

Nackdelar
Vid nedkylningen ökar jordens volym, vilket kan vara skadligt för omgivande konstruktioner
(pålar, sponter, etc). Genom en snabb nedkylning kan detta problem dock begränsas.
Vid upptining av leriga jordar erhålls en avsevärd försämring av jordens hållfasthet och defor
mationsegenskaper, jämfört med ursprungliga värden innan nedfrysningen, vilket kan medföra
oönskade sättningar, van Impe (1989).

Begränsningar
För att frysning skall fungera krävs att vattenkvoten överstiger 10 %, van Impe (1989).
Metoden kan inte användas om vattenströmningen i jorden är för stor eftersom detta medför
att den önskade nedkylningseffekten inte kan uppnås.
Metoden är dyr och används vanligen endast då inga andra metoder fungerar, Broms (1994).

Den stabiliserade jordens egenskaper
Den frusna jorden är termo-visko-elasto-plastiskt vilket innebär att töjningsstorleken beror av
både temperatur, tid och spänning.
Ju lägre temperatur och ju snabbare nedfrysning desto högre blir hållfastheten. För lera kan ca
25 1v1Pa enaxlig tryckhållfasthet erhållas medan motsvarande värde för sand är ca 45 1v1Pa, se
Figur 15. Hållfastheten ökar ungefär linjärt med temperaturminskningen ned till ca -100°C då
ett maxvärde erhålls.
Kortidshållfastheten är 5-10 ggr större än långtidshållfastheten, Mitchell (1981 ).
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En viss draghållfasthet erhålls, förutom den höga tryckhållfastheten, men brottet är sprött,
Eggestad (1983).
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Temperaturens effekt på hål(fastheten hos lera och sand, van Impe (i 989).

Övrigt
En omfattande beskrivning av när, var och hur metoden används samt omfattande referenser
ges av Harris (1995).
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6.2.

Upphettning

Princip

Genom upphettning (heating) drivs porvattnet ut och en mer eller mindre permanent förstärk
ning, beroende på hur hög temperatur som materialet exponeras för, erhålls.

Användningsområden

Upphettning har använts för att stabilisera jorden under befintliga byggnader, för att förstärka
jorden innan byggnation sker, för att stabilisera skred samt för att minska horisontalspänningar
mot stödmurar och spontkonstruktioner, se Mitchell (1981 ).
Upphettning lämpar sig bäst vid förstärkning av delvis vattenmättade lerjordar samt för
"collapsible loess" (en form av lös siltigjord).
Upphettning har i stort sett bara använts i Östeuropa och i Ryssland. Metoden har troligtvis
aldrig använts i Sverige.

Utformning av det förstärkta området samt praktiska aspekter

I ett förborrat hål sänks en brännare ned och en gaslåga antänds varefter värmen strömmar ut i
jorden. Genom att använda en form av manschett i toppen av borrhålet kan ett övertryck
byggas upp i borrhålet vilket ökar den värmespridande förmågan. För att erhålla en hög tempe
ratur längs hela borrhålet finns metoder utvecklade för att kunna styra brännarens munstycke,
Litvinov m.fl. (1979).
I ett typiskt fall är borrhålet ca 0, 15-0,20 m i diameter med en längd på 15-25 m. Genom upp
hettningen erhålls en förstärkt zon med diametern 1,5-2,5 m efter 8-10 dygns brinntid. Detta
innebär att borrhålen har ett inbördes c/c-avstånd på ca 3 m.

Fördelar

Den stabiliserande effekten kan bli mycket hög och är då av permanent natur.

Nackdelar

Upphettning är en energikrävande metod som gör den dyr.
Begränsningar

För att relativt snabbt driva bort porvattnet krävs att jorden helst inte skall vara fullt vattenmät
tad och inte har för låg permeabilitet.
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Är endast ekonomiskt försvarbar i samband med byggnation av stora byggnader och mäktiga
lager av lös jord.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Enligt Mitchell ( 1981) gäller att upphettningen normalt medför en fördubbling av friktionsvin
keln, att kohesionsinterceptet 10-faldigas och att styvheten 5-faldigas. De exakta nivåerna är
dock beroende av såväl temperaturen som av jordtypen.
Den relativa effekten av temperaturen kan sammanfattas enligt följande:
• vid upphettning till drygt 100 °C avdunstar porvattnet, men vid efterföljande vätning förlo
ras hållfastheten.
• vid upphettning till mer än ca 500 °C erhålls en permanent förändring av lermineralens håll
fasthetsegenskaper, vilket leder till en permanent hållfasthetsökning.
• vid upphettning till mer än ca 1000 °C omvandlas materialet till en tegelstensliknande form
och en form av platstillverkade pelare erhålls i praktiken.
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7.

VAKUUM METODEN

Princip
Syftet med vakuum metoden (the vacuum method) är att påföra ett negativt lufttryck (relativt
atmosfärstrycket) längs den aktuella jordvolymens periferi. Detta åstadkommer en minskning
av portrycket samtidigt som totalspänningen i stort sett är oförändrad. Det negativa trycket
påförs vanligen längs markytan men även genom vertikaldräner om sådana installerats, se Figur
16.
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Schematisk bild som visar principen/är vakuummetoden, Qian m.fl. (1993).

Användningsområden
Metoden används huvudsakligen i samband med uppförandet av byggnader o. dyl. som har en
begränsad horisontell utsträckning. Metoden har även använts för att förhindra negativ mantel
friktion på pålar samt för att förbättra deras bärighet, Qian m.fl (1993). Metoden anses dock
kunna vara användbar i samband med att "återtaget land" (flygplatser och hamnar) skapas i ha
vet eftersom tiden från återtagandet av landet till dess att det kan bebyggas kan minska avse
värt, Thevanayagam m.fl. (1994). Vakuummetoden används huvudsakligen vid förstärkning av
mycket lösa leror med hög vattenkvot.
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I Sverige har metoden ej tillämpats i praktiken, även om fältförsök utförts på lera i Stock
holmstrakten (Kjellman, 1952) och i Vagnhärad (Torstensson, 1981). I Finland har fältförsök
nyligen utförts i Helsingfors, Puumalainen (1996).

Utformning av det förstärkta området samt praktiska aspekter

För att undertrycket skall verka över så stor kontaktyta som möjligt läggs vanligen ett sandla
ger ovanpå leran. Vanligen kombineras vakuummetoden med vertikaldräner för att ytterligare
öka effekten av undertrycket. Ibland påförs även ytterligare överlast genom att utnyttja kon
ventionell uppfyllning.
Metoden används normalt för områden upp till 8000 m2 och undertrycket får verka i 3-6 må
nader (i dessa fall har vakuummetoden kombinerats med vertikaldräner), Magnan (1995). En
ligt Magnan är 4 månaders pumptid mest ekonomisk och man bör installera så mycket dräner
att denna tidsperiod kan uppfyllas.
Storleken på undertrycket beror på pumpkapaciteten och hur lufttätt systemet är, men 60-70
kPa uppnås ofta, Eggestad (1983). Enligt nyare studier, t.ex. Qian m.fl. (1993) och Thevana
yagam m.fl. (1994) kan 80-90 kPa undertryck (uppe vid markytan) åstadkommas under långa
perioder ( ca 3 00 dygn), om nödvändigt. För att erhålla så stora undertryck krävs att membra
nets kanter grävs ned djupt (ca 3 m). Fältförsök rapporterade av Thevanayagam m.fl. (1994)
indikerar att en effektivspänningsökning motsvarande i medeltal ca 50 kPa i den studerade
jordvolymen kan erhållas.

Fördelar

Vakuummetoden är ofta en bra metod, speciellt då jorden är så lös att vanlig överlast medför
stabilitetsproblem.
Om det är svårt eller dyrt att transportera fyllningsmaterial till vanlig förbelastning är vakuum
metoden bra eftersom dessa problem undviks helt.
Med vakuummetoden kan cyklisk förbelastning utföras vilket troligen ökar sättningshastighe
ten, Eggestad (1983).

Nackdelar/Begränsningar

Eftersom portrycket blir mycket lågt kommer eventuella gasbubblor i porvattnet att öka i
volym vilket minskar jordmassans permeabilitet.
Genomförandet är mer komplicerat än vid vanlig förbelastning. Speciellt viktigt är att membra
net är tätt längs kanterna, set. ex. Thevanayagam m.fl. (1994).
Det största undertryck som kan åstadkommas är (teoretiskt) 100 kPa, men i praktiken bör man
inte förvänta sig mer än 60-70 kPa undertryck.
Om vattenförande, permeabla skikt finns nära det aktuella området blir metoden mindre effek
tiv eftersom vatten hela tiden kommer att tillföras jordmassan.
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Eftersom såväl pumpar som membran inte kan täcka några större områden har metoden mest
använts för att förstärka mindre områden. Enligt Magnarr (1994) hart. ex. områden upp till ca
8000 m2 "behandlats" i Frankrike.

Den stabiliserade jordens egenskaper
Qian m.fl. (1993) rapporterar fall där vakuummetoden medfört att lerans hållfasthet ökat med
50-350 %. En hållfasthets- och styvhetsökning på 20-130 % rapporteras av Ye m.fl. (1991).

Övrigt
En del "trial-and-error" verkar krävas för att få membranet tätt längs kanterna.
Metoden kan kombineras med anda förstärkningsmetoder t. ex. vertikaldräner och överlast.
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8.

ELEKTROOSMOS

Princip

Syftet med elektroosmos (electro-osmosis) är att inducera en likström mellan en anod(+) och
en katod(-). På detta sätt åstadkoms en elektrisk potential i jorden som medför att porvattnet
(eller porvätskan) börjar strömma, vanligen från anoden mot katoden men strömning åt andra
hållet kan förekomma. På detta sätt sänks portrycket i delar av jorden och en påföljande kon
solidering reducerar vattenkvoten, vilket innebär en hållfasthets- och styvhetsökning. Den un
derliggande orsaken till att porvätskan börjar strömma är att jordkornens yta har en negativ
laddning, vilket i sin tur polariserar de närliggande vätskemolekylerna. Den påförda elektriska
strömmen sliter med sig dessa vätskemolekyler. Beroende på materialet i jordkornen och i
vätskan sker strömningen med olika fart och i varierande riktning, Senneset och Acar (1995).
Användningsområden

Elektroosmos används huvudsakligen för att stabilisera schakter och bankar men har även an
vänts för att öka pålars bärighet, sänka av grundvattenytan, mm. Genom att tillsätta olika me
del till porvätskan pågår utveckling av metoder för att bl.a. förbättra effekten av injektering
genom att styra vart injekteringsmedlet hamnar och för att rena förorenade markområden.
Vid traditionell användning är det huvudsakligen lös lera som förstärkts.
I Sverige har metoden inte använts i praktiken, men försök med provfält i lera har utförts i
Skå-Edeby, Södertälje och Göteborg (Hansbo, 1970). Vidare har laboratoriestudier utförts på
lera av Larsson ( 1975). Slutligen har fälttester för att stabilisera schaktväggar i silt utförts av
Pusch (1976).

Utformning av det förstärkta området samt praktiska aspekter

Som anoder används armeringsjäm, vilket även kan användas som katoder även om well-points
är effektivare för att föra bort vattnet. Avståndet mellan anoder och katoder är vanligen 1-2 m
och deras längder är vanligen 10-20 m. Tidsåtgången för att uppnå önskad effekt ligger i inter
vallet 50-150 dygn. Med "rätt" kombination av mineral och porvatten uppgår flödet till ca I 0
cm3/dygn/cm2 med en elektrisk potentialskillnad på 1 V/cm2 .
Ett hexagonalt mönster av anoder och katoder är effektivt enligt Mitchell (1982), se Figur 17.
De styrande ekvationerna är i stort sett ekvivalenta med vad som gäller vid hydraulisk konsoli
dering. Däremot är den elektroosmotiska permeabiliteten inte lika materialberoende som den
hydrauliska permeabiliteten.
Anoden kommer vanligen att korrodera snabbt vilket innebär att fler anoder än katoder behö
ver installeras. Korrosionen innebär dock att metalljoner förs ut i porvattnet Yilket i vissa fall
kan medföra en ytterligare förbättring av jordens egenskaper. Genom tillsatts av lämpliga ke
mikalier vid anoden erhålls en effektivare process. Att aluminium används som anod är också
positivt för hållfastheten, Eggestad (1983).
Energiåtgången ökar ungefär linjärt med jordens lerinnehåll, van Impe (1989).
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lnstallationsmönster vid elektroosmos, Mitchell (1981).

Fördelar
Endast enkel utrustning behövs för genomförandet.

Nackdelar
Enligt Broms (1994) är metoden dyr och relativt tidskrävande. Andra författare har dock en
motsatt uppfattning, t. ex. Eggestad (1983), som framhåller dess enkelhet och relativt låg el
kostnad. Meningarna går dock isär mellan olika författare.
I och med att vatten kommer att föras till katoden kan portrycket öka i dessa regioner. Detta
innebär att lerans hållfasthets- och deformationegenskaper kan variera kraftigt mellan "anod-"
och "katodområden", van Impe (1989). Genom att temporärt byta riktning på strömmen kan
dock denna variation minskas.

Begränsningar
Enligt Mitchell (1981) kan elektroosmos vara effektivt och ekonomiskt i vattenmättad silt och
siltig lera med låg elektrolytkoncentration i porvätskan. Överstiger salthalten I % är metoden
ej ekonomisk, Broms (1994).
Eftersom vattenflödet åstadkommer en motriktad hydraulisk gradient kommer den elektroos
motiskt inducerade strömningen successivt att minska och slutligen avstanna helt om inte en
ökad elektrisk potentialskillnad påförs.
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Elektroosmos fungerar väl i silikatjordar, men i jordar med mycket kalciumkarbonat eller kalk
är processen inte alls lika effektiv, van Impe (1989).

Den stabiliserade jordens egenskaper
I normala fall kan en fördubbling av medelhållfastheten (sett över hela det stabiliserade områ
det) erhållas.

Övrigt
Utveckling verkar pågå med att låta vattnet föra med sig stabiliserande kemikalier och för att
rena förorenad jord, Senneset och Acar (1995).
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9.
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