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Abstract
Approximately 100,000 metric tonnes of mussels are caught every year in the
Danish coastal waters. Until now, the shells were mainly considered a waste
product and therefore disposed of in large piles at the seafood plants.
However, recently an increasing interest in using the shells for construction purposes has surfaced, mainly for foundation constructions.
This bachelor project investigates and describes the possibilities and limitations in
the use of mussel shells, when considered as a soil.
Uniaxial load tests and load tests on single shells have been carried out in the
laboratory to determine the strength and settlement properties of single shells and
mussel shells as a soil. Large scale plate load tests have been carried out to try to
determine the bearing capacity and stiffness of the mussel shells in a situation
resembling the common use of the shells.
All test data has been evaluated, applying geotechnical theory. The results have
been used to suggest treatments of the mussel shells and to determine a maximum
safe load from constructions on compacted layers of the shells.
The maximum safe load is determined from a settlement criterion rather than a
bearing capacity. Bearing capacities of the mussel shells could not be found, as
the shells suffer from progressive crushing, even at small stresses. Bringing the
soil to failure requires much larger strain than could be reached by using the plate
load equipment.
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Forord
Nærværende rapport er resultatet af et afgangsprojekt på 7. semester bygningsteknik, Ingeniørhøjskolen i Århus.
Forfatterne ønsker at takke vejleder Kenny Kataoka Sørensen for grundig vejledning. Derudover rettes der en tak til Steen Møller, Friland, for udlån af muslingeskaller, hjælp og vejledning i praktisk anvendelse, samt god forplejning.
På bilag 7 findes en oversigt over hvem, der primært har udarbejdet hvilke afsnit
og hvem, der har kvalitetssikret og stået for faglig sparring. Det vurderes at arbejdsbyrden i de enkelte afsnit fordeler sig med 2/3 til den primære udarbejdelse
samt 1/3 til kvalitetssikring og sparring.
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1 Indledning
Baggrunden for dette projekt er at anvendelsen af blåmuslingeskaller i byggeriet
ikke underbygges af tilstrækkelig, ingeniørmæssig viden.
Projektet omhandler primært blåmuslingeskallers styrke- og deformationsegenskaber. Da der ikke foreligger oplysninger om disse forhold, måtte projektet nødvendigvis baseres på forsøg. Tre forskellige forsøgstyper, blev fundet relevante og
mulige at gennemføre indenfor de givne rammer, og det er disse forsøg, projektet,
omhandler, endvidere behandles relevant kontekstuelt stof.
Konklusionen på projektet er en anbefaling af en maksimal spænding, muslingeskaller kan tillades påført, når de indbygges, som det anbefales i projektet. Desuden gives konkrete eksempler på anvendelsesmulighed
Rapporten er opbygget på følgende måde:
Afsnit 2,
er problemformuleringen, som beskriver hele grundideen med projektet.
Afsnit 3,
omhandler en beskrivelse af selve ressourcen og dens begrænsninger.
Afsnit 4,
er behandlingen af et trykforsøg med enkelte skaller, hvor formålet er at bestemme hvilken styrke skallerne har, alt efter fra hvilken retning de er påvirket,
Afsnit 5,
indeholder behandlingen af et enakset trykforsøg, som har til formål at bestemme
forholdet mellem spænding og tøjning i ukomprimerede lag af muslingeskaller og
derved skabe et grundlag for de videre undersøgelser af materialet. Desuden bestemmes deformationsegenskaber for endimensionale sætninger.
Afsnit 6,
er behandlingen af pladebelastningsforsøg, som blev udført på lag af muslingeskaller af samme lodrette udstrækning, som kunne tænkes anvendt i praksis og
ligeledes komprimeret, som det ville ske i praksis. Forsøgene kan således bruges
til at bestemme grænser for skallernes anvendelighed. Desuden kan skallernes
opførsel ved vibrering og belastning iagttages visuelt.
Da pladebelastningsforsøgene er de vigtigste ved bestemmelsen af skallernes anvendelighed og da resultater fra de andre forsøg refereres, er der til sidst i afsnittet
tilføjet en delkonklusion for at samle op på forsøgsresultaterne inden den endelige
konklusion.
Behandling af de enkelte forsøgstyper er bygget op på en naturligt fremadskridende måde: formål, udførelse, fejlkilder, teori og resultater.
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Afsnit 7,
omhandler forslag til konstruktioner, hvor muslingeskallerne kan tænkes anvendt.
Dertil er der udarbejdet beregningseksempler og tegninger, som beskriver mulighederne.
Som bilag findes endvidere en vejledning til dem, som kunne tænkes at anvende
muslingeskaller til konstruktive formål
Afsnit 8,
sammenligner muslingeskallernes styrkeegenskaber med letklinker.
Afsnit 9,
kommer med forslag til hvad yderligere undersøgelser af muslingeskallernes anvendelse i byggeriet kunne omhandle.
Afsnit 10,
Videnskabsteori. Afsnittet honorer studieordningens krav til arbejdet med videnskabsteori i afgangsprojekter. Desuden diskuteres forhold omkring anvendelse og
vurdering af teori, som vurderes at være særligt aktuelle for dette projekt.
I rapporten anvendes termerne skaller, muslingeskaller og blåmuslingeskaller i
flæng. De dækker over det samme.
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2 Problemformulering
2.1 Indledning
Muslingeskaller anvendes i dag i byggeriet, men hovedsageligt af ”selvbyggere”.
Visse områder er klarlagt, men der mangler tilgængelig viden på andre områder.
Dette afgangsprojekt har til formål at finde ud af hvilke egenskaber der mangler at
blive beskrevet, samt i viddes muligt omfang at beskrive disse.

2.2 Grundlag
Der landes ca. 100.000 tons muslinger i Danmark hvert år. Som det er nu, betragtes skaller fra muslingefabrikkerne mestendels som affald. Der er imidlertid en
begyndende interesse fra private for at anvende skallerne som byggemateriale,
først og fremmest som kapillærbrydende lag under enfamilieshuse. Ressourcens
størrelse taget i betragtning, mener vi det er relevant at undersøge muslingeskallernes tekniske egenskaber nøjere, med henblik på en bedre og bredere udnyttelse.
I Byg og Byg resultater 033, Halmhuse er brugen af muslingeskaller i fundamenter og kapillarbrydende lag allerede beskrevet. Der er primært undersøgt forhold
omkring varmeisolering samt kapillær stighøjde.

2.3 Formål
•
•
•
•
•
•

Finde, forstå og formidle forskning.
At spotte huller i eksisterende forskning.
Finde nye anvendelsesmuligheder.
Designe og udføre tests indenfor det geotekniske område.
Konklusioner på egne tests og indsamlet viden.
Formidling til relevante brugere.

2.4 Metode
Teorien i projektet vil være den der i dag finder anvendelse ved dimensionering af
konstruktioner på sand, letklinker, grus etc.
Vidensindsamling mht. ressourcens størrelse og tilgængelighed, eksisterende konstruktioner og anvendelse vil ske vha. interviews og besigtigelse. Personer det
kunne være relevant at interviewe kunne f.eks. være private bygherrer (selvbyggere) og leverandører af muslingeskaller.
Efter en vurdering af manglende eller mangelfulde forsøg, vil disse blive udført
som enten laboratorieforsøg eller markforsøg. Hvilke forsøg der helt konkret skal
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laves kommer til at afhænge af de problemstillinger der findes ved arbejdet med
vidensindsamling.

2.5 Afgrænsning
Projektet afgrænses til at primært at omhandle de geotekniske aspekter. Øvrige
aspekter behandles evt. orienteringsmæssigt.

2.6 Resultater
Det primære resultat af dette projekt vil være en rapport. Derudover tænkes det at
udarbejde en brochure el.lign. til brug for f.eks. byggesagsbehandlere, ”selvbyggere” og evt. entreprenører.
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3 Ressourcen
”Blåmuslingen har karakteristiske sortblå-violette glatte ovale skaller med en
bukkel i forenden. Den bliver op til 10
cm lang. Blåmuslingen ånder ved gæller. Den lever af plankton som den
suger og filtrerer fra vandet, via et ånderør, som den stikker ud mellem skallerne. En blåmusling kan lægge 5-12
mio. æg.
Blåmuslinger samler sig i banker, der
Figur 1- Blåmusling
kan være op til 12.000 individer på en
m2. Blåmuslinger lever i klynger på
havbunden, men de sidder også på pæle, sten og høfder. De fleste lever, hvor vandet er iltrigt f. eks. omkring tidevandszonen.
Blåmuslingen beskytter sig mod fjender ved kalkskallerne, som den kan lukke fast
sammen med to stærke lukkemuskler. Men strandkrabben og søstjernen har kræfter nok til at tvinge skallerne fra hinanden og æde blåmuslingen. Mange fisk lever
af blåmuslingeyngel, og nogle vadefugle, måger og ænder æder blåmuslinger.
Med de enorme mængder af yngel som blåmuslingen danner, er den en oplagt
kandidat til dyrkning. I intensive havbrug udsættes yngel på riskoste eller nylonsnore og fjender som søstjerner fjernes.” (Wikipedia).

3.1 Udbredelse
Blåmuslingen er udbredt i flere danske farvande. Der er tale om Vadehavet, Limfjorden, Kattegat og Lillebælt samt alle de tilstødende fjorde. I de seneste år er der
udledt store mængder af næringsstoffer til kystfarvandene i Danmark. Disse udledninger har fremmet blåmuslingernes vækst og udbredelse betydeligt i de fleste
af vore fjorde og nærkystområder.
Det primære fangstområde er Limfjorden. Der findes også et betydeligt fiskeri i
Kattegat og Lillebælt og omkringliggende fjorde. De flotteste og dyreste blåmuslinger fiskes i Vadehavet, dog er forekomsterne her betydelig mindre end i de øvrige danske farvande. (Danmarks Fiskeriundersøgelser)

3.2 Beskrivelse af blåmuslingeskallerne
3.2.1 Oprindelse og alder
Blåmuslingeskallerne, som er brugt til forsøget, stammer fra Limfjorden. Muslingerne er fisket til bearbejdning på muslingefabrikker og skallerne er restproduktet
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heraf. Det er fem år siden muslingeskallerne er blevet forarbejdet, hvilket har resulteret i at de er tilnærmelsesvist lugtfri.

3.2.2 Sortering
De fleste prøveemner blev sigtet før forsøgenes start. Resultatet af sigteanalyserne, er vist i nedenstående kornkurver.
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Figur 2 - Kornkurver for forsøg 1 - 8 før belastning

Efter endt sigtning er hver fraktion nøje inddelt og vejet. Kurverne viser muslingeskallernes kornfordelig før belastning. Af kurverne kan det ses at der ikke er de
store udsving graferne imellem. Det må derfor konkluderes, at kornfordelingen er
forholdsvis ensartet i det benyttede prøvemateriale.
Dermed ikke sagt at alle leveringer af muslinger er som vist. Tværtimod kan kornfordelingen helt sikkert variere. Men i hvilken grad? Det vides ikke med sikkerhed. Videre kan forhold, som skallernes alder, tykkelse, kalkindhold og form have
betydning for styrken, men de aspekter er ikke behandlet yderligere i dette projekt. Endvidere kunne det tænkes at styrken blev svagere med tiden, hvis muslingeskallerne udsættes for et surt miljø.
Derfor skal det understreges at forsøgene i dette afgangsprojekt i princippet kun
underbygger blåmuslingeskaller med kornfordeling lignende den i Figur 2 og er
fanget et bestemt sted i Limfjorden i 2002. I praksis kan man ikke teste alt materiale før indbygning i konstruktioner, hvorfor der må indføres en materialepartialkoefficient.
Som det ses af grafen, er den primære del af skallerne placeret i fraktionen mellem
16 og 32 mm. Et talmæssigt udtryk for graderingen haves. Dette tal hedder uensformighedstallet U:
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U=

d 60 23mm
≈
≈ 1,91
d10 12mm

(Lærebog i Geoteknik 5. udgave, formel 2.1)

Da U < 2,5 kaldes ”jordarten” for velsorteret, hvilket ligeledes kan ses ud fra den
stejle del af kurven, som er repræsenteret på alle kurver. Hvis prøven skulle have
haft betegnelsen velgraderet, skulle U > 5, hvilket også ville have bevirket en kurve som var noget fladere.

3.2.3 Visuel analyse
Som før nævnt var en stor del af muslingeskallerne hele og havde ca. samme størrelse, hvilket kornkurverne og uensformighedstallet også tilkendegiver. Udover
blåmuslingeskaller var der også et forsvindende lille antal af hjertemuslingeskaller
og østersskaller.
I sigteapparatets nederste og lukkede skål viste det sig at prøvematerialet også
indeholdt meget små mængder af indtørret tang og sand. Disse små fraktioner
betragtes som ubetydelige i styrkemæssig henseende, da de meget små fraktioner
ret sikkert ikke bidrager til eller fratager materialet styrke, grundet skallernes store
porøsitet.

3.2.4 Fangst
Der landes i gennemsnit ca. 90.000 tons muslinger i Danmark hvert år. Efter bearbejdning på fabrikker rundt om i landet resulterer denne produktion i bjerge af
muslingeskaller. Som det er nu, betragtes skaller fra muslingefabrikkerne mestendels som affald og ikke som en ressource. De seneste års landinger af muslinger
ser ud som vist i nedenstående figur.
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Figur 3 - Landing af blåmuslinger i Danmark i ton/år. [Fiskeridirektoratet]

3.3 Begrænsninger
Blåmuslingefiskeriet er ikke reguleret med kvoter, men der bliver af Danmarks
Fiskeriundersøgelser lavet bestandsanalyser, som ligger til grund for de mængder
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blåmuslinger som der gives tilladelse til fangst af. Hvis biomassen af blåmuslinger
er lille, bliver fangsterne derfor tilsvarende små. (Fiskeridirektoratet)
Biomassen er i disse vejrforandringstider truet betydeligt i Limfjorden. Nedbørsmængden, og dermed tilførslen af næringssalte, og temperaturerne er stigende,
hvilket er med til at give iltsvind i de danske fjorde. Muslingerne kan ikke klare
dette iltsvind i mere end 14 dage, hvorefter de dør.
Ydermere er fiskeriet af muslinger truet af miljøfolk og miljøprogrammer, som
EU’s direktiv Natura og Vandrammedirektivet. Disse lægger alle op til en begrænsning af skrabning efter muslinger. Det forventes at der i fremtiden bliver
strammere regler for hvor og hvornår, der må skrabes efter muslinger. Det primære problem er at skrabningen på havbunden ødelægger de naturlige forhold.
Et alternativ til skrabning af muslinger er opdræt på liner. Dette opdræt stiger støt
og man regner med at man inden for få år at komme op på en produktion på 5000
ton. Fordelene ved lineopdræt er at man opnår ensartede, store og kødfyldte muslinger, men ulempen i denne rapports henseende er, at skallerne ikke er ret tykke i
forhold til de ”naturlige”, hvorfor egenskaberne må være anderledes. (Ingeniøren
nr. 19 2007).

3.4 Pris
Prisen på muslingeskaller er udelukkende transportudgifter. Skallerne bliver leveret på træk som indeholder 70 – 90 m3 hele skaller eller 40 – 50 m3 skaller, som er
knust fra fabrikkernes side for at spare plads. Den største faktor i prisfastsættelsen
på skallerne er transporten og dermed afstanden fra lager til bygherre.
”En bygherre på sjælland har betalt 6.500 kr. + moms for et træk, og en bygherre i
Sønderjylland 4.500 kr. + moms for et træk.” (www.dr.dk/friland)

3.4.1 Prissammenligning med letklinker
Prisen på en m3 letklinker er ca. 600 kr. I henhold til ovenstående er prisen, inkl.
6500 ⋅ 1,25
moms, på en m3 blåmuslingeskaller maks.
≈ 200 kr.
40
Som et eksempel har vi i Tabel 1 regnet prisen på terrændækisoleringen til et hus
på 150 m2 med gulvvarme, for at kunne sammenligne den reelle forskel i pris. Der
skal jf. bilag 6 bruges 0,810 m. blåmuslingeskaller mod 0,370 m letklinker. Dvs.
at gravearbejdet er noget større ved muslingeskallerne, hvilket der er taget højde
for i prisberegningen.
Ekstra afgravning
Type

[m ]

[m]

[m ]

[kr./m ]

[m]

[kr./m ]

[kr.]

Total
pris
[kr.]

150

0,37

56

600

0,00

45

0

33300

Areal
2

LECA

Højde Volumen
3

Pris
3

Højde

Pris

Pris
3

Muslingeskaller
150
0,81
122
200
0,44
45
2970 24280
Tabel 1 Prissammenligning (www.LECA.dk og V&S PrisDatabase Husbygning 2007)
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Det ses at det er betydeligt billigere at isolere med muslingeskaller selv om man
tager højde for ekstraomkostningerne. Det skal dog pointeres at beregningen kun
er et overslag, som kan variere fra byggeri til byggeri.

3.5 Relevant kendt viden
Internettet, artikler, bøger og Steen Møller er blevet støvsuget for informationer
omkring muslingeskaller og den viden, der allerede var kendt, men på det styrkemæssige område må det det betegnes som sparsomt, hvad der forefindes.
En hollandsk hjemmeside www.isoschelp.nl omhandler brugen af hjertemuslingeskaller til bl.a. krybekælderisolering. En kontakt til dette firma blev prøvet oprettet, men der var efter gentagne forsøg ingen respons.
De relevante egenskaber ved blåmuslingeskallerne, som allerede er undersøgt og
som kunne findes er vist i Tabel 2. Statens Byggeforsknings Institut har fået undersøgt skallerne ved hhv. GEO og Teknologisk Institut.

Type

Hele
skaller
Hele
skaller
Knuste
skaller
Knuste
skaller

Lejring

Kilde
Se rapporter på:
http://sbi.dk/byggeteknik/konstruktioner/serligekonstruktioner/halmhuse/provningsrapporter/?searchterm=halm

Densitet

Varmeledningsevne

Kapillær
stighøjde

[Kg/m3]

[W/mK]

[mm]

Løs

264

0,120

6

Prøvningsrapport, Teknologisk Institut, Sags nr. 270-9-3141

Fast

312

0,120

6

Prøvningsrapport, Teknologisk Institut, Sags nr. 270-9-3141

Løs

474

0,112

21

GEO Rapport 1, 2001-02-21

Fast

579

0,112

21

GEO Rapport 1, 2001-02-21

Tabel 2 Relevant kendt viden

Af resultaterne kan det ses, at en knusning af materialet har en lille positiv effekt
på isoleringsevnen, men det medfører samtidig, at den kapillære stighøjde bliver
forøget. Dog kan det konkluderes, at hvis materialet er knust til de nævnte densiteter, er det stadig veldrænet og kan stadig benyttes som kapillarbrydende lag.
Forskellen i varmeledningsevne og stighøjde mellem knuste og hele skaller er dog
marginal, og betydningen heraf er meget lille i forhold til den forventede anvendelse af materialet. Hermed menes at det f.eks. ikke er af relevant betydning om
der er 6 eller 21 mm stighøjde i et lag muslingeskaller på 810 mm.
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4 Knusning af enkelte skaller
4.1 Formål
Formålet med dette forsøg er at bestemme den kraft, hvorved en enkelt muslingeskal bryder, i forhold til kraftens orientering. Herefter at konkludere ved hvilken
orientering skallerne har sine styrker og svagheder. Resultaterne heraf er interessante for at kunne konkludere om en bestemt lejring af skallerne vil være optimal.
Dette aspekt behandles videre i afsnit 6.

4.2 Udførelse
Skallerne blev en ad gangen placeret i belastningsapparatet.

Modhold
Kraftring

Muslingeskal
Mellemstykker
Belastningsplade
som hæver sig

Figur 4 170A Stability Compression Machine

Belastningsapparat
Forsøget er udført i en ”Soiltest Inc. AP – 170A Stability Compression Machine”,
som er vist i Figur 4, i geoteknisk laboratorium. Apparatet fungerer således at
bundpladen hæver sig og giver belastningen på muslingeskallen. I toppen er der
en manuel kraftmåler som er monteret på et modhold.
Maskinens kontaktflader var begge vandrette og glatte flader.
Muslingeskallen blev placeret i den rette position og belastningen blev stille og
roligt påført med konstant hastighed. Kraftmåleren blev aflæst hele tiden og ved
brud i skallen blev belastningen registreret manuelt.
Brud i skallerne blev afgjort når der hørtes et ”knæk” i skallen.
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4.3 Teori
Belastningen er målt i N og standardafvigelsen, σ, er regnet med følgende formel:

Hvor:
N

målingerne for i = 1….N.
er antallet af observationer.
er gennemsnittet af disse værdier.

Standardafvigelsen er et udtryk for, hvordan en række målinger fordeler sig omkring gennemsnittet.

4.4 Resultater
Liggende

På højkant

Stående

Brudstyrke i N
170
100
100
130
140
100
120
100

Brudstyrke i N
70
50
40
30
40
50
50
40

Brudstyrke i N
60
40
30
30
60
40
30
40

Gennemsnitlig belastning
ved brud = 120 N
σ = 23,9 N

Gennemsnitlig belastning
ved brud = 46 N
σ = 11,1 N

Gennemsnitlig belastning ved brud = 41 N
σ = 11,6 N

Figur 5 Belastning ved brud i forhold til orientering, samt standardafvigelse
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4.5 Fortolkning
4.5.1 Fejlkilder
Aflæsning
Den manuelle aflæsning af belastningen er helt sikkert behæftet med fejl, som
ligger i størrelsesordenen ca. 5 N. Dette kunne være undgået, hvis det var muligt
at registrere dataene digitalt. Fejlen er den samme ved alle målinger og er derfor
ikke så betydende for resultatet, som kun skal afklare styrkeforholdet ved forskellige orienteringer.
Kalibrering af udstyret
Kraftmåleren forinden forsøgenes start kontrolleret. Dette gjordes ved at afmontere kraftmåleren og placere denne på en vandret flade, og efterfølgende påføre lodder med en given vægt, for derved at kunne kontrollere kraftmålerens præcision.
Dette gjordes med lodder på hhv. 2, 5 og 10 kg, hvorefter værdier korrekte værdier kunne aflæses.
Måleuret var lidt trægt, så deri kunne godt ligge en lille fejl, dog skal det dertil
nævnes at ved en trykkraft som her var tilfældet bliver viseren skubbet rundt,
hvorfor trægheden ikke får den store indflydelse. Modsat ville det have haft større
indflydelse hvis det havde været et trækforsøg, da viseren kan ”hænge”.

Skallernes størrelse
Skallerne var ikke præcist lige store og med samme form, men det blev tilstræbt,
at prøveemnerne skulle være nogenlunde lige store for at give det mest rigtige
billede af styrkeforholdet. Bredden på skallerne var ca. 30 mm og længden ca. 55
mm.
Antal forsøg
Der er lavet 8 forsøg med hver orientering af skallerne, hvilket ikke er nok til at
give et helt præcist billede af styrkeforholdet. Dog viste resultaterne en klar tendens mellem stærke og svage sider.
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4.5.2 Fortolkning af resultater
I Figur 5 er resultaterne af forsøgene skitseret. Det er desuden vist hvilken orientering, skallerne havde under forsøget.
Det ses, at skallerne er betydeligt stærkere, minimum 2 gange
så stærke, når de bliver belastet
liggende, end når de er enten på
højkant eller stående.
Det bekræfter vores forventning, som bunder i det enaksede
forsøg, som er behandlet i næste
afsnit, hvor det som vist i Figur
6, ofte er skaller som ligger ned,
der stadig er hele efter belastning.
Figur 6 Skaller efter knusning ved enakset forsøg

Endvidere burde denne orientering også være den stærkeste hvis man kigger på belastningsfladens areal. Der er
meget mere areal til at fordele trykket fra skal til underlag, hvilket må give lavere
spændinger i skallen.
Standardafvigelsen viser, at der er en stor variation i brudstyrkerne, men ikke en
variation som stiller spørgsmålstegn ved den tendens, forsøgene viser.
Slutteligt kan det konkluderes, at blåmuslingeskallerne er et anisotropt materiale
grundet dets forskellighed i styrkeretninger. Anisotropt i den henseende at det er
den enkelte skal som har en vis anisotropi, da materialet som en løst lejret masse
nok ikke kan kaldes anisotropt, fordi skallerne i løs lejring måske opnår en vis
regelmæssighed i styrke. Indflydelsen som en komprimering har herpå behandles
nærmere i afsnit 6.
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5 Enakset forsøg
5.1 Formål
Formålet med de enaksede forsøg er dels at bestemme forholdet mellem spænding
og tøjning i ukomprimerede lag af muslingeskaller og derved skabe et grundlag
for de videre undersøgelser af materialet, dels at skabe grundlag for beregninger af
endimensionelle sætninger som i praksis vil forekomme under f.eks. betonplader.
Derudover skal det afklares, hvilken sammenhæng, der er mellem knusningsgrad,
spænding og tøjning, om ændringen i spænding alene er afhængig af ændringen i
knusningsgrad, eller om der er andre forhold, som kunne tænkes at påvirke bæreevnen.
Endelig er formålet også ved en visuel, kvalitativ analyse, at registrere forskellen i
skallernes udseende før og efter belastning og derved kunne beskrive, hvilke dele
af de enkelte skaller, der bryder, samt om der kan konstateres en omlejring af
skallerne.
De enaksede trykforsøg er opbygget efter samme princip som konsolideringsforsøg på ler, og en del af teorien er da også den, der normalt anvendes på ler. Her
tænkes særligt på behandlingen af deformationsegenskaberne.
Normalt ville det være hensigtsmæssigt at udføre forsøg med friktionsjord i triaxialapparat eller skæreboks, men normalt er disse apparater så små at enkelte skallers styrke og orientering, ville være udslagsgivende for målingen af hele prøvens
styrke, mens det ikke vil være muligt at måle styrken af skallerne som en jord. Det
vurderes at være tidsmæssigt og økonomisk for krævende at konstruere et stort
triaxialapparat eller skæreboks selv eller købe forsøgene ude i byen.
For muslingeskallernes vedkommende er det mest interessant at bruge resultater
fra pladebelastningsforsøg til bæreevneeftervisning og sætningsberegninger på
grund af pladebelastningsforsøgets lighed med den praktiske anvendelse. De
enaksede trykforsøg har derfor i højere grad akademisk interesse som en grundigere undersøgelse af muslingeskallernes opførsel under belastning, som ikke kan
undersøges ved pladebelastningsforsøg pga. vanskeligheden ved at udtage repræsentative prøver til sigteanalyse og ved at kontrollere komprimeringsgrad ved
f.eks. sandefterfyldningsmetoden.
Desuden kan resultater fra de enaksede forsøg, bruges til beregning af deformationer, hvor disse med rimelighed kan regnes endimensionale, f.eks. under klaplag
eller fundamenter af stor udstrækning.
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5.2 Udstyr

Donkraft
Mellemstykker i stål

Modhold
Flytningstransducer

Fordelingsplade i beton
Muslingeskaller
Trykkammer
Krydsfiner
Forbelastet sand
Figur 7 Principskitse af enakset forsøgsopstilling.

”Trykkammer”
De enaksede forsøg er udført i et PVC rør med en
indvendig diameter på 294
mm. Røret er omstøbt med
armeret beton, sådan at røret ikke kan udvide sig
vandret. Derudover er bunden på røret udført i armeret
beton, så den er fastholdt.
For at få højden på prøven
til at passe er bundens højde
justeret med et sandlag og
en krydsfinerplade. For at
Figur 8 Enakset forsøgsopstilling
undgå sætninger belastedes
sandet først til ca. 1000 kPa.

Fordelingsplade
Trykket fordeles af en 100 mm armeret betonplade som er lavet så den passer i
røret med ca. 3 mm frigang langs siden.
Donkraft
Til at presse betonpladen anvendtes en donkraft med en kapacitet på 100 kN og en
presselængde på 100 mm.
Modhold
Som modhold, blev spændplanet i bygningsteknisk laboratorium anvendt. Med
den opstilling som er vist i Figur 8, kan spændplanet klare en belastning på 200
kN.
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Flytningstransducer
Til måling af deformationer er der anvendt en flytningstransducer, med en målelængde på 110 mm. Som det er vist på Figur 8 er vejmåleren placeret i den ene
side af betoncylinderen. Stativet der holder flytningstransduceren er placeret sådan at vejmålingen på ingen måde var påvirket af trykkraften.
Hydraulik
Der er anvendt en mekanisk oliepumpe, som skal styres manuelt. Den manuelle
styring indbefatter både af- og belastning samt regulering af olietryk. Specielt den
manuelle regulering af olietrykket gør det meget svært at opnå en konstant deformationshastighed, hvilket havde været mere rigtigt.
Dataopsamling
Programmet som er blevet brugt til at opsamle data er ”WinBygLab”. Programmet
registrerer sammenhørende værdier af kraft, vej og tid. Et enkelt program, hvor
udviklingen i forsøgene kan følges som vist i Figur 9. Programmets logger data 8
gange i sekundet, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt.
Data er efterfølgende eksporteret til Microsoft Excel hvor de er viderebehandlet.

Figur 9 Skærmbillede fra WinBygLab

Sigteapparat
Til Sigteanalyse af muslingeskallerne anvendtes sigteapparatet i bygningsteknisk
laboratorium. Sigterne havde følgende maskevidder 32, 16, 8, 4, 2, og 1 mm. fraktioner under 1 mm blev valgt fra, da disse fraktioner er meget sparsomt repræsenteret og ikke har nogen effekt på styrke eller deformationsforhold. Af sigte analyserne ses det endvidere, at skaller over 32 mm forekom sjældent. Der fandtes ingen skaller større end 64 mm.
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Vægt
Der er anvendt en vægt med vejenøjagtighed på 0,01 gram.

5.3 Udførelse
Muslingeskallerne indbyggedes i prøvningsapparatet i løs lejring og belastning
påførtes gradvist. For at sikre ensartede prøveemner/prøvehøjder, blev et rør med
samme diameter som trykkammeret og den respektive prøvehøjde, fyldt med skaller i løs lejring, hvorefter skallerne blev indbygget i trykkammeret og afrettet så
overfladen var vandret. Dette var tildannelsesproceduren ved hvert forsøg.
Sammenhørende værdier af lodret kraft og deformation blev målt. Forsøget overvågedes nøje og blev afbrudt, hvis pladen, der overfører spændingen til muslingeskallerne ikke vedblivende var vandret, da dette ville medføre fejl i registreringen
af nedsynkningen.
Der udførtes dels forsøg til den maksimale nedsynkning, udstyret kunne registrere, ca. 100 mm, dels udførtes forsøg til forskellige spændingsniveauer med efterfølgende sigteanalyser for at undersøge en eventuel sammenhæng mellem knusningsgrad og bæreevne.

5.4 Oversigt over enaksede forsøg
Forsøg

Prøvehøjde
[mm]

Noter

Nr. 1

200

Aflastning og genbelastning v. 60 mm og 80 mm nedsynkning.

Nr. 2

200

Aflastning og genbelastning for hver 20 mm.

Nr. 3

200

Aflastning og genbelastning for hver 20 mm.

Nr. 4

150

Aflastning og genbelastning for hver 20 mm.

Nr. 6

150

Aflastning og genbelastning for hver 20 mm.

Nr. 7

150

Aflastning og genbelastning for hver 20 mm.

Nr. 8

150

Belastet til ca. 100 kPa. Ingen aflastninger.

Nr. 9

150

Belastet til ca. 100 kPa. Ingen aflastninger.

Nr. 10

150

Belastet til ca. 100 kPa. Ingen aflastninger.

Forsøg med
letklinker

150

Belastet til modholdets maksimale kapacitet. Aflastning ved v.
hhv. ca. 100 kPa og 300 kPa.

Nr. 20

150

Belastet til ca. 63 kPa. Ingen aflastninger.

Nr. 21

150

Belastet til ca. 120 kPa. Ingen aflastninger.

Nr. 22

150

Belastet til ca. 180 kPa. Ingen aflastninger.

Nr. 23

150

Belastet til ca. 235 kPa. Ingen aflastninger.

Nr. 24

150

Belastet til ca. 300 kPa. Ingen aflastninger.

Forsøgene 1-3 gennemførte på en prøve med højden 200 mm. I de efterfølgende
forsøg formindskedes denne højde til 150 mm for at kunne påføre muslingeskallerne større tøjninger med samme belastningsudstyr. Aflastninger og genbelastninger blev gennemført undervejs for at kunne bestemme de elastiske egenskaber
som funktion af konsolideringen.
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5.5 Fejlkilder
5.5.1 Skøn af friktionsvinkel
Til beregning af friktion på siden af trykkammeret skal friktionsvinklen skønnes.
Dette skøn behandles i afsnit 5.6. Hvis vinklen skønnes for høj vil σ3 - den horisontale spænding og dermed friktionen blive for lav. Hvis det er tilfældet overvurderes den vertikale spænding σ1 og dermed bæreevnen af skallerne.

5.5.2 Skøn af vægfriktionsvinkel
Til beregning af friktion på siden af trykkammeret skal vægfriktionsvinklen ligeledes skønnes. Hvis den skønnes for højt, vil det være på den sikre side rent styrkemæssigt, da det vil bevirke, at den vertikale spænding σ1 og dermed bæreevnen
bliver mindre grundet en større friktion.

5.5.3 Én vejtransducer
Til forsøget er der kun anvendt én vejtransducer, hvilket har bevirket, at vinkeldrejninger af pladen ikke har været muligt at registrere. Tre transducere jævnt
fordelt på pladen og gennemsnittet heraf, havde været mere rigtigt.

5.5.4 Kalibrering af måle- og belastningsudstyret.
Hvis udstyret ikke er kalibreret korrekt kunne dette give fejl i målinger af både
kraft og deformation. Udstyret var forinden forsøgenes udførsel kalibreret af den
laboratorieansvarlige.

5.5.5 Deformationshastighed
Som før beskrevet var det meget svært at opnå en konstant deformationshastighed,
hvilket har bevirket at der kom små ”ryk” hvor deformationshastigheden var meget høj. Spørgsmålet om dette kunne have betydning for resultaterne bliver behandlet i afsnit 5.7.

5.6 Teori
Muslingeskaller betragtes som et rent friktionsmateriale. Det vurderes, at der
overhovedet ingen kohæsive kræfter er imellem skallerne.
Spændinger bestemmes som den påførte kraft over arealet af den plade, der anP
vendes til at overføre belastningen til muslingeskallerne, σ = , altså en slap
A
plade iht. (Ovesen 2007).
De vandrette spændinger findes som σ 3 = σ1 ⋅ K 0 , hvor σ1 er den lodrette spænding, K0 er hviletrykskoefficienten, K 0 = 1 − sinϕ , hvor φ er den anslåede friktionsvinkel for muslingeskallerne (Ovesen, 2007)
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Tøjningen bestemmes som forholdet mellem nedsynkningen og prøvens oprinde∆h
lige højde, ε =
h
Spændinger og tøjninger optegnes i en ε, log σ’ afbildning. Tøjningsindekset kan
da beregnes som hældningen den rette linie i afbildningen.
Den relative knusningsgrad, KG defineres iht. til Hardin (1985) som forholdet
K
mellem total knusning og knusningspotentiale, KG = t .
Kp
Knusningspotentialet beregnes ud fra en prøves kornkurve som arealet mellem en
lodret linie gennem maskevidde = 0,06 mm, en vandret linie gennem 100 % gennemfald og kornkurven. Den totale knusning, Kt, beregnes som differensen mellem knusningspotentialet før og efter et forsøg, som vist i Figur 10. Maskevidden
0,06 mm er valgt, da det er den øvre grænse for lerfraktionen, som den defineres i
Danmark. Hardin anvender 0,074 mm, den tilsvarende amerikanske grænse. For et
materiale med en kornfordeling som muslingeskallerne har denne forskel ingen
betydning.
Kornkurve for forsøg med muslingeskaller
Før

Efter

100%

90%

Gennemfald

80%

Kp

70%

60%

50%

40%

30%

Kt
20%

10%

0%

0,01

0,06

0,1

1
Maskevidde

10

100

Figur 10 Definition af knusningsgrad. Benævnelser, symboler og indices er egen oversættelse
af Hardins

Til beregning af deformationer, bestemmes dels tøjningsindekset, dels konsolideringsmodulet, bestemt ud fra aflastningsgrenene. Når muslingeskallerne indbygges i løs lejring, er de i princippet at ligne med en normalkonsolideret jord og derfor kan tøjningsindekset bruges til beregning af deformationer.
Tøjningsindekset, Q =

εe − ε f
, hvor
σe
log( )
σf

ε: tøjning
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σ: spænding
Indeks e: efter spændingsforøgelse.
Indeks f: før spændingsforøgelse.
Når stivheden af genbelastningsgrenene findes, er prøven i sagens natur konsolideret, og stivheden beregnes derfor som konsolideringsmodulet, K.
∆σ
K=
∆ε

5.7 Resultater
I dette afsnit præsenteres et udsnit af resultaterne af de enaksede trykforsøg. Grafisk fremstilling af resultaterne fra samtlige forsøg findes i bilag 1.

5.7.1 Databehandling
Datasættene fra forsøgene blev pga. den hyppige logning af data meget omfangsrige. For at skabe mulighed for at fortolke data grafisk var det nødvendigt at reducere mængden af data. Dette blev gjort ved tage gennemsnit af hhv. kraft og vej i
tidsintervaller på 5-25 sekunder, svarende til 40 – 200 sammenhørende værdier af
kraft og vej, afhængig af det aktuelle forsøgs samlede varighed. Det vurderes, at
denne fremgangsmåde giver et korrekt billede af forsøgets overordnede forløb,
mens det vil være nødvendigt at se på ureducerede data, hvis de betydelige kortvarige fluktuationer i spænding, som faktisk forekom, skal vurderes korrekt. Reduceringen af data blev foretaget i Microsoft Excel. Rå data og regneark til reducering af data findes for alle forsøg på vedlagte CD.
De beregnede spændinger er korrigeret for indflydelsen af muslingeskallernes friktion mod røret.
Størrelsen af korrektionen beregnes som den samlede forskydningskraft delt med pladens areal og
fratrækkes den påførte spænding for at finde den
reelle spænding på muslingeskallerne. Det forudsættes således at den lodrette spænding er konstant
ned gennem prøven, hvilket vurderes at være en
rimelig tilnærmelse, prøvens begrænsede højde
taget i betragtning. Muslingeskallernes friktionsvinkel er sat til 40˚, rimeligheden af denne antagelse bekræftes af de udførte pladebelastningsforsøg. Den konservative ansættelse vurderes at være
rimelig, da indvirkningen af knusning på friktions- Figur 11 Skitse af enakset trykforsøg.
vinklen ikke kendes præcis, udover at den medfører
en lavere friktionsvinkel. Vægfriktionsvinklen er sat
til 20˚.
Resultaterne af de enaksede trykforsøg ses herunder som arbejdskurver uden genbelastningsgrene samt plot af knusningsgrad som funktion af spænding. Arbejdskurver for samtlige forsøg med genbelastningsgrene samt kornkurver findes i bilag 1.
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5.7.2 Fortolkning
Figur 12 viser arbejdskurverne for forsøgene 4, 6 og 7. Det ses, at kurverne fra en
tøjning på ca. 10 % til en tøjning på 60 % følger en ret linie i den enkeltlogaritmiske afbildning. Da muslingeskallerne blev indbygget i forsøgsopstillingen i løs
lejring, er denne del af arbejdskurven at betragte som en stamkurve. Tøjningen er
dels elastisk, dels sker der knusning af skallerne. Dette kunne konstateres ved den
kraftige knaselyd under forsøgenes udførelse og ved efterfølgende sigteanalyser,
hvilket omtales senere.
Spænding [kPa]
1

10

100

1000

0%

10%

Tøjning [%]

20%

30%

Forsøg 4
40%

Forsøg 6
Forsøg 7

50%

60%

70%

80%

Figur 12 Arbejdskurver for forsøg 4, 6 og 7 (150 mm muslingeskaller). logσ – ε plot.

Den øverste, fladere del af kurven tilskrives elastisk spændingsopbygning i skallerne. Størrelsesordenen af denne spænding vurderes at være rimelig, når den
sammenholdes med resultaterne fra forsøg med enkelte skaller, se afsnit 4. Her
måltes skallernes brudbæreevne enkeltvis til hhv. 41 N, 46 N og 120 N afhængig
af i hvilken retning, lasten blev påført. Denne, initiale stivhed behandles i afsnittet
om pladebelastningsforsøg.
Kurven får en lidt fladere start på grund af spændingen, som hidrører fra egenvægten af den plade, der blev brugt til belastning. Spændingen, som var på ca. 4
kPa blev påført muslingeskallerne før registreringen af deformation påbegyndtes.
Efter en tøjning på ca. 60 % begynder kurven at flade noget ud. Det skyldes at
kornene knuses, samtidig med at der ikke længere er plads til at de knuste dele
kan falde ned i hulrum og ligge frit uden at være belastet. Derved får prøven som
helhed et større kontaktareal og kan dermed bedre overføre spændinger. Arbejdskurven har i princippet en vandret asymptote, som svarer til den maksimalt mulige
sammentrykning, dvs. et poretal på nul eller en knusningsgrad på 100 %. Den del
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af arbejdskurven har selvfølgelig kun teoretisk interesse, da det i praksis ikke er
relevant at arbejde med så store tøjninger.
Ofte medtages friktionsjord ikke i sætningsberegninger, da deres andel af sætninger er forsvindende i forhold til ler og desuden sker samtidig med spændingsforøgelsen. Muslingeskaller giver imidlertid så store sætninger, at sætningerne bliver
det væsentligste designkriterium og således må beregnes. For normalkonsolideret
ler ville dette ske ved beregning af tøjningsindekset, hældningen på den rette linje
i den enkeltlogaritmiske afbildning, mens det for muslingeskallernes vedkommende bedre gøres ud fra resultaterne fra pladebelastningsforsøgene.
Figur 13 viser arbejdskurver for forsøg 8 - 10, som er udført på 150 mm lag af
muslingeskaller ligesom forsøg 4,6 og 7. Forsøg 8 – 10 er dog kun belastet til en
spænding på ca. 100 kPa. Forsøg 8 – 10 bekræfter den tendens, som allerede er
beskrevet. Hvis man sammenligner et par punkter på arbejdskurverne for de to
serier, ses de at ligge tæt på hinanden, f. eks.:
Forsøg 4, 6 og 7: (20 kPa;10%), (50 kPa;33%), (90 kPa;48%)
Forsøg 8, 9 og 10: (20 kPa;10%), (50 kPa;32%), (90 kPa;45%).
Punkterne er taget som gennemsnit af de tre kurver.
Spænding [kPa]
1

10

100

0%

5%

10%

Tøjning [%]

15%

20%

25%

Forsøg 8
Forsøg 9
Forsøg 10

30%

35%

40%

45%

50%

Figur 13 Arbejdskurver for forsøg 8, 9 og 10 (150 mm muslingeskaller til spænding på ca.
100 kPa). logσ – ε plot.

Stamkurver for sand vil normalt fortsætte det flade forløb i starten, hvor der opbygges elastiske spændinger i kornene og hvor kornene omlejres under mindskelse af poretallet. Sand vil dog også knuse under belastning, men typisk er kornene i
sand ikke så skrøbelige som muslingeskaller og knusning vil først have indflydelse ved større spændinger eller tøjninger. (Hardin 1985), (Coop et al. 2004).
Normalt vil man under belastningen af sand kunne iagttage en ændring i poretallet, som er proportional med sandprøvens tøjninger. Dette gælder selvsagt også
for muslingeskaller, og arbejdskurverne kunne derfor også udmærket være fremstillet som poretal som funktion af spænding. Imidlertid gør muslingeskallernes
skrøbelighed det mere interessant at behandle forandringen i jordprøven udtrykt
ved knusningsgraden end ved poretallet. Variationen i poretal under belastningen
af en jord, siger jo ikke noget om, i hvilket omfang deformationer skyldes omlej-
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ring af korn, elastiske deformationer af kornene eller knusning af korn, og derfor
vurderes det at være mere relevant at behandle knusningsgrad i dette tilfælde.
I Figur 14 ses knusningsgrad i forhold til spænding for en række enaksede forsøg,
alle på en prøve med højden 150 mm. I det givne spændingsinterval, ca. 50 kPa til
ca. 450 kPa, ses tendensen nogenlunde at følge en ret linje i den logaritmiske afbildning.
0,70

0,60

Knusningsgrad

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
10

100

1000

Spænding [kPa]

Figur 14 Knusningsgrad mod spænding. Knusningsgrad iht. Hardin (1985).

Den rette linje kan ikke ekstrapoleres til hverken 0 % eller 100 % knusning, men
gælder formodentlig ikke ret langt ud over hvad figuren angiver. Spændingen vil i
princippet gå mod uendelig, mens skallerne bliver stadig mere velgraderede, men
hvis man skulle ønske at anvende knuste muslingeskaller, vil designkriteriet jo
efterhånden blive overtaget af brudgrænsetilstanden i jorden som helhed.
I starten af spændingsforøgelsen, knusningsgrad 0 %, vil der være en elastisk deformation. Der vil altså ikke i nogen udpræget grad optræde knusning af korn,
hvorfor kurven må antages være noget fladere i starten.
Når muslingeskallerne knuses under belastning, er det de største fraktioner, der
knuses først, dette ses tydeligt på Figur 15.
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Figur 15 Kornkurver for forsøg 20 - 24.

Kornkurverne stammer fra prøver belastet til stadigt større spændinger. Det ses, at
gennemfaldet vokser hurtigst på 8 mm og 16 mm sigterne, og at kornene således i
stadig højere grad har en diameter mellem 4 og 16 mm. Muslingeskallerne bliver
altså mere velgraderede. Dette gælder selvfølgelig kun for de spændinger, der er
påført muslingeskallerne i forsøg
20 – 24. Ved større spændinger
vil der ske yderligere knusning af
alle fraktioner.
Forskellen i kornfordeling fremgår også tydeligt af fotografiet på
Figur 16, hvor to prøver ses hhv.
før og efter enakset trykforsøg.
Her ses det, hvordan fraktioner
større end 16 mm svinder kraftigt, mens alle fraktioner mindre
end 16 mm vokser.
Det er altså de største korn, der
knuses først, hvorfor skallernes
anvendelighed kan øges ved at
behandle dem, så de største fraktioner ikke er så udsatte for
knusning. Dette forsøges under
pladelastningsforsøgene gjort
ved komprimering med pladevibrator.

Figur 16 Muslingeskaller før og efter enakset trykforsøg.
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Til brug for deformationsberegninger er nedenstående tal for stivheden af muslingeskaller fundet.

Stivheder
Forsøg 1
Forsøg 2
Forsøg 3
Forsøg 4
Forsøg 6
Forsøg 7
Forsøg 8
Forsøg 9
Forsøg 10

Primærgren 1.aflastning 2.aflastning 3.aflastning 4.aflastning
Q []
K [MPa]
K [MPa]
K [MPa]
K [MPa]
0,462
7,14
11,4
0,579
7,46
3,29
8,39
6,74
0,496
7,06
4,56
12,4
6,44
0,463
4,15
4,14
10,6
15,6
0,406
4,16
3,83
6,02
11,4
0,520
3,38
10,9
7,61
16,9
0,576
0,589
0,572

Tøjningsindekserne ses at variere fra 0,406 til 0,589, hvilket ikke for alvor stiller
spørgsmålstegn ved rimeligheden af resultaterne. En værdi på 0,5 anvendes i afsnit 7 til beregning af sætning af en betonplade, hvilket betragtes som en endimensional sætning.
Konsolideringsmodulerne viser en mere udpræget variation, men tendensen synes
at være, at stivheden er større på de sidste aflastningsgrene. Dette skyldes formodentlig af skallerne, når de knuses, dels som helhed får et større areal, til at fordele
spændingen på, dels at de enkelte korn bliver mindre, og dermed har mindre tendens til at bøje ud og bryde.
Da tøjningsindekserne stammer fra forsøg på muslingeskaller i løs lejring, vil det
ikke umiddelbart være muligt at anvende dem til beregning af sætninger på komprimerede lag af muslingeskaller. Dog kan der ved sætningsberegninger, gøres
den forudsætning, at tøjningen under komprimering af skallerne svarer til en værdi af tøjningen i de enaksede forsøg, og så kan den tilsvarende spænding, σf, fra de
enaksede forsøg bruges som udgangspunkt for sætningsberegningerne.
Alternativt kan konsolideringsmodulet fra 1. aflastningsgren bruges værdien af
denne kunne da forsigtigvis sættes til 3 MPa.

5.7.3 Kurvernes uregelmæssigheder
Som før nævnt er data behandlet og reduceret, hvilket har bevirket at kurverne er
blevet rettet ud. De oprindelige kurver som stammer fra de rå data, har nogle uregelmæssigheder, som giver sig udtryk ved hurtig forøgelse i deformationen. Om
det skyldes, at der er flere skaller der knuses på en gang og skaber en form for
kædereaktion, eller om det skyldes vanskeligheden med at forøge spændingen
med konstant hastighed, kan ikke siges med sikkerhed, men det formodes at være
førstnævnte grund. Årsagen kunne være, at elastiske spændinger opbygges i en
række skaller, og når først én skal knækker, kan de andre ikke klare spændingsforøgelsen og knækker ligeledes.
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Herefter opbygges langsomt en større spænding igen og tendensen gentager sig i
større eller mindre grad gennem forsøgene. I Figur 17, som er et udsnit af forsøg
7, er disse fluktuationer i spændingsniveauet vist.
22

32

12%

Tøjning [%]

Knusning medfører
fald i spænding

17%

Spændingsforøgelse
medfører elastisk
deformation
22%

Figur 17 Udsnit af arbejdskurve for forsøg 7, aritmetisk afbildning.

Denne reaktion skal nok i høj grad tilskrives materialets store skrøbelighed, samt
det store porevolumen, som uden videre tillader materialet at knuse. Den spænding der skal til for at knuse en skal er jf. afsnit 4, forskellig alt efter med hvilken
orientering skallen er lejret i forhold til den spænding, den påføres.
Spænding [kPa]
20

30

0,30%

0,35%

Tøjning [%]

0,40%

0,45%

0,50%

0,55%

0,60%

0,65%

Figur 18 Udsnit af arbejdskurve for forsøg med letklinker

For at kunne påvise at det ikke er belastnings- og måleudstyret der er skyld i fluktuationerne, er der i Figur 18 vist et udsnit af rå data fra forsøg med letklinker. Her
ses det tydeligt at kurven har et mere jævnt forløb, hvilket må være et udtryk for
at det er skallerne, som er skyld i arbejdskurvens uregelmæssighed, som den ses
af Figur 17. Forsøget med letklinker omtales også i afsnit 8, Sammenligning med
letklinker.
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De værdier og resultater, som er fremkommet i afsnit 4 kan dog ikke direkte
sammenlignes med disse fluktuationer, da muslingeskallerne i praksis er lejret
således at de får kraftpåvirkning fra alle mulige retninger og ikke kun fra de tre
retninger, som tidligere er beskrevet.
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6 Pladebelastningsforsøg
6.1 Formål
Formålet med pladebelastningsforsøget er primært at behandle materialet som
man ville gøre det i praksis, som underlag for fundamenter eller klaplag, registrere
komprimeringen, forholdet mellem spænding og nedsynkning, for derved at skabe
et grundlag for en konklusion om materialets anvendelsesmuligheder i praksis.
Resultaterne fra pladebelastningsforsøget forventes i praksis at kunne tilsvare linjefundamenter og punktfundamenter, da der ved sådanne er mulighed for sideudvidelse i jorden.
Derudover skal det afklares, hvad der egentlig sker når materialet belastes. Opstår
der brud eller vil der kun ske knusning under fordelingspladen?
Endelig er formålet også ved en visuel analyse, at registrere forskellen i skallernes
udseende før og efter vibrering, samt før og efter belastning.

6.2 Udførelse
Forsøgene er udført i en container efter princippet som er skitseret i Figur 19.
Skallerne er læsset i en container med en rendegraver, fordelt med skovl og komprimeret med en pladevibrator.
Under udførelsen overvågedes belastningspladen nøje, så forsøget kunne stoppes,
hvis den ikke forblev vandret. Målingen af deformation begrænsedes af vejtransducerens kapacitet på 110 mm, men hvis det var muligt blev forsøget stoppet midlertidigt, når denne nedsynkning var nået, og vejtransduceren blev flyttet ned og
der blev indlagt yderligere mellemstykker mellem donkraft og belastningsplade.
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Modhold som er fastholdt i containerens flange

Mellemstykke i træ
Container

Donkraft
Mellemstykker i stål
Fordelingsplade i beton

Flytningstransducer

Fordelingsplade i krydsfiner
Muslingeskaller
udlag i 4 lag

Figur 19 Skitse af forsøgsopstilling, pladebelastningsforsøg

6.2.1 Udstyr
Container
Forsøget blev udført i en åben affaldscontainer. Princippet i forsøgsopstillingen er
vist i Figur 19. Containeren har målene H x B x L – 1600 mm x 2300 mm x 5500
mm.
Fordelingsplade
Trykket fordeles af en 100 mm armeret betonplade og en underliggende træplade
bestående af tre lag sammensat krydsfiner. Diameteren på den nederste plade er
300 mm.
Flytningstransducer
Til måling af deformationer er der anvendt en flytningstransducer med en målelængde på 110 mm.
Som det er vist på Figur 19 og Figur 20, er vejmåleren placeret således at vejmålingen på ingen måde var påvirket af trykkraften.
Donkraft, Flytningstransducer, Hydraulik og databehandling
Samme udstyr som fandt anvendelse ved det
enaksede forsøg.

Figur 20 Forsøgsopstilling
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Modhold
Som modhold blev der spændt et RHS profil på tværs af containeren. Bjælken var
monteret med skruetvinger i begge sider. Her blev bjælken fastspændt på containerens øverste udvendige vange.
Mellemstykke
Et mellemstykke blev indsat, således at højden på donkraften kom til at passe. Denne anordning blev opbygget som
vist på billedet i Figur 20.
Pladevibrator
Til vibrering er der benyttet en pladevibrator med en slagenergi på 1030 kg, en vibrationsfrekvens på 5488 VPM, en
vægt på 60 kg, samt en pladestørrelse på 540 x 350 mm.
Forsøgenes placering
Forsøg 11, 12 og 13
Forsøgene blev udført i samme forsøgsopstilling. Der var
udlagt 4 lag á 30 cm muslingeskaller. Hvert lag var vibreret 3 gange med pladevibrator. Herefter er den totale lagtykkelse målt til i gennemsnit at være 89,5 cm. Det giver
en nedsynkning på:
Nedsynkning =

Figur 21 Komprimering
med pladevibrator

120mm − 89.5mm
= 25.4%
120mm

Forsøgene var placeret som vist i Figur 22:

917

917
13

14

11

12

2300

1150

5500

Figur 22 Placering af forsøg 11 - 13
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Forsøg 15, 16, 17, 18 og 19
Forsøgene blev udført i samme forsøgsopstilling. Der blev udlagt 4 lag á 34 cm
muslingeskaller. Hvert lag blev vibreret 6 gange med pladevibrator. Herefter er
den totale lagtykkelse målt til i gennemsnit at være 101,3 cm. Det giver en nedsynkning på:
Nedsynkning =

136cm − 101,3cm
= 25.5%
136cm

Forsøgene var placeret som vist i Figur 23:

917

917
17

16

15

19

18

2300

1150

5500

Figur 23 Placering af forsøg 15 - 19

6.3 Forsøgsoversigt
Forsøg

Overkørsler

Noter

Nr. 11

3

Problemer med datalogning, dele af data gået tabt.

Nr. 12

3

Aflastning og genbelastning ved 40 mm og 80 mm.

Nr. 13

3

Aflastning og genbelastning ved 40 mm, 80 mm og 100 mm.

Nr. 14

3

Aflastning og genbelastning ved 40 mm, 80 mm og 100 mm.

Nr. 15

6

Forsøget afbrudt ved ca. 150 kPa da pladen ikke længere var vandret

Nr. 16

6

Aflastning og genbelastning ved 40 mm og 80 mm. Afbrudt ved ca. 260
kPa.

Nr. 17

6

Aflastning og genbelastning ved 40 mm, 80 mm og 100 mm.

Nr. 18

6

Aflastning og genbelastning ved 40 mm og 80 mm.

Nr. 19

6

Aflastning og genbelastning ved 40 mm og 80 mm. Afbrudt ved ca. 240
kPa.

6.4 Teori
Pladebelastningsforsøgene udføres, som tidligere nævnt, først og fremmest for at
bestemme muslingeskallernes styrke- og deformationsegenskaber i en lejring og
under en belastning, som ligner det, de kan tænkes at blive udsat for i praksis.
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Under forsøgene logges, som ved de enaksede forsøg, sammenhængende værdier
af kraft, deformation og tid. De opsamlede data behandles på samme måde som
data fra enaksede forsøg i Excel. Arkene til behandling af forsøgene kan ses på
vedlagte CD.
Resultaterne afbildes som arbejdskurver i aritmetisk afbildning med alle aflastnings – og genbelastningsgrene.
Deformationsegenskaberne, både plastiske og elastiske, udtrykkes ved elasticitetsmodulet.
Elasticitetsmodulet er, med mindre andet nævnes, Youngs modul. Youngs modul
r
bestemmes iht. Dansk Geoteknisk Forening (DGF) (2005) som EY = c ⋅ σ ⋅ ,
s
hvor:
c:
Konstant, som afhænger af Poissons forhold og om pladen er stiv
eller slap. DGF anbefaler at bruge c = 1,5 for både stiv og slap plade
for tilfælde, hvor Poissons forhold ikke er kendt.
P
σ:
Spændingen bestemt som σ = , der skelnes altså heller ikke melA
lem stiv og slap plade.
r:
s:

Pladens radius.
Nedsynkning.

r
Med c = 1,5 fås altså EY = 1,5 ⋅ σ ⋅ , som for sammenhørende værdier af σ og s
s
r
giver EY som en sekantstivhed. Ændres udtrykket til EY = c ⋅ ∆σ ⋅ , kan stivhe∆s
den beregnes som tangentialstivhed eller vha. en aflastningsgren.
Initialstivheden bestemmes som Ey ved en nedsynkning på ca. 1 mm. Værdien vil
selvfølgelig være noget følsom overfor fejlkilder, men vurderes alligevel at være
den mest retvisende metode til bestemmelse af initialstivheden.
r
s
betragtes som tøjningen. Argumentet for dette er, at spændingerne hovedsageligt
er interessante i dybder mindre end pladens radius. Stivhederne fra pladebelastningsforsøgene kan således bruges til beregning af sætninger, når der er mulighed
for sideudvidelse, på andre lagtykkelser, end de i afsnittet undersøgte.
Udtrykket for EY kommer fra Hookes lov, hvilket giver mening, hvis størrelsen

Stivheden kan evt., til brug ved andre beregninger, bestemmes som ballasttallet,
σ
∆σ
k=
eller k =
(aflastningsgrene og tangentialstivheder).
s
∆s
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Styrkeegenskaber bestemmes ved pladebelastningsforsøg normalt ved bæreevneformlen. (DGF 2005). Da der er tale om friktionsjord, kan c – ledet udelades,
mens q – ledet må medregnes, da pladen under forsøget presses ned i muslingeskallerne. Således fås ifølge DS 415 den velkendte:
R' d 1
= γ ' b ' N γ s γ iγ + q ' N q s q i q
A' 2
Idet hældningsfaktorerne, iq = iγ = 0 , i fraværet af vandret last og formfaktorerne

sγ = 0,60 og s q = 1,2 kan bæreevneformlen yderligere reduceres til:
R' d
= 0,3γ ' b' N γ + 1,2q ' N q , hvor
A'

γ’:
b’:
q’:

Muslingeskallernes effektive rumvægt
Effektiv bredde af pladen, dvs. pladens diameter.
Effektivt lodret overlejringstryk ved siden af pladen.

Nγ:

Bæreevnefaktor, Nγ =

Nq:
φ:

sin ϕ
Bæreevnefaktor, N q = eπ ⋅tan ϕ 11+−sin
ϕ .
Den plane friktionsvinkel.

1
4

((N

− 1)cos ϕ )2
3

q

Når spændingen i brudgrænsetilstanden kendes, kan friktionsvinklen altså bestemmes ud fra bæreevnefaktorerne.
Brudgrænsetilstanden er den tilstand, hvor der netop dannes en brudmekanisme i
jorden, og der derfor opstår vilkårligt store deformationer uden yderligere belastningsforøgelse. Dette vil vise sig som en lodret tangent til arbejdskurven.
Hvis pladebelastningsforsøget ikke kan tages til brud, findes der en række andre
metoder til estimering af brudbæreevnen.
For det første kan man ud fra kendte arbejdskurver forsøge at ekstrapolere sine
data til et punkt, der tilsvarer brud i jorden. Da muslingeskaller i høj grad deformeres som følge af knusning under belastning, vil arbejdskurven ikke umiddelbart
ligne andre arbejdskurver for friktionsjord. Det vurderes derfor ikke at være rimeligt at benytte denne fremgangsmåde til estimering af bæreevne.
En anden metode benytter det faktum, at stivheden er nul i brudgrænsetilstanden,
og at elasticitetsmodulet følger en kendt kurve, når det afbildes som funktion af
nedsynkning. Hvis denne stiffness degradation curve kan bruges som regression,
kan man estimere den nedsynkning, der svarer til at stivheden er nul, og spændingen vil så være arealet under kurven.
Trivedi og Sud (2005) argumenterer for, at den klassiske teori om bæreevne (Terzaghi) ikke er tilstrækkelig, når der forekommer knusning af korn i et vist omfang.
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I stedet anvendes de to alternative metoder til definition af bæreevnen, der er vist i
Figur 24.

Figur 24 Definition af bæreevne efter dobbelt tangentmetode og ved 20 % relativ sætning.
(Trivedi og Sud 2005). Egen oversættelse af engelske termer.

Den ene metode består i at indlægge to rette linier i det dobbeltlogaritmiske plot
og betragte spændingen ved deres skæring som brudbæreevnen, der er altså tale
om en metode, der benytter sig af to regressioner og ikke af en dobbelttangent i
normal, dansk matematisk forstand. Den anden metode angiver blot en relativ
sætning (settlement ratio) på 20 % som øvre grænse for bæreevnen. Relativ sætning defineres som sætning i forholdt til belastningspladens diameter.
Den omtalte artikel beskæftiger sig med brugen af slagge fra kulkraftværker som
fyldmateriale. Dette materiale er karakteriseret ved en ringe styrke af de enkelte
korn og der forekommer således knusning under udviklingen af brud ved pladebelastningsforsøg ligesom tilfældet er med muslingeskaller. Knusningen er dog ikke
kvantificeret i artiklen, som primært beskæftiger sig med bæreevnefaktorernes
anvendelse i forbindelse med den omtalte kulslagge.
Endelig kan den maksimalt opnåede spænding for hvert enkelt forsøg vælges som
en værdi på den sikre side for bæreevnen.
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6.5 Resultater
Resultaterne fra pladebelastningsforsøgene er optegnet som fulde arbejdskurver. I
dette afsnit præsenteres enkelte arbejdskurver, mens der løbende refereres til andre arbejdskurver og forsøgsresultater. De resterende arbejdskurver kan ses i bilag
3, ligesom rå data og regneark til data behandling kan ses på vedlagte CD.
Nedsynkningen på ca. 25 % giver en gennemsnitlig densitet for fast lejring på 349
kg/m3, som er af samme størrelsesorden som densiteten på 312 kg/m3, som refereres i afsnit 3.5, Relevant kendt viden.

6.5.1 Databehandling
Data er logget og behandlet som beskrevet for enaksede forsøg. Udførelsen af
nogen af forsøgene i to dele, krævede imidlertid yderligere behandling af data.
Del 2 af forsøgene er logget som selvstændige forsøg og måtte derfor korrigeres
for den nedsynkning, som allerede havde fundet sted i forsøgenes første del, mens
spændingerne umiddelbart kunne bruges.
Korrektionen af nedsynkningen er foretaget ved at addere den sidst målte nedsynkning fra forsøgenes første del, til nedsynkningen, målt på forsøgenes anden
del. Del 2 er altså fortsat, hvor del 1 er sluppet. Dette vurderes at være en rimelig
fremgangsmåde, når man betragter arbejdskurverne for forsøg 13 og 17 i næste
afsnit. Der ses den sidste del af forsøgene at ligge pænt i forlængelse af første del.
De tangenter, som bruges til at beregne stivheder, er lagt ind manuelt. Det vurderedes at være nødvendigt for at korrigere for de fluktuationer i spændingen, som
tidligere er omtalt, og som ellers kunne give store udsving i stivheden.

6.5.2 Fortolkning
I nedenstående figurer præsenteres arbejdskurver for forsøgene 13 og 17. Disse
forsøg er udvalgt, da de giver et godt billede af forløbet af de udførte pladebelastningsforsøg.
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Figur 25. Arbejdskurve for forsøg 13. Tre overkørsler med pladevibrator. Forsøget er udført
i 2 dele.
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Figur 26. Arbejdskurve for forsøg 17. Seks overkørsler med pladevibrator. Forsøget er udført i 2 dele.

Det kan umiddelbart konstateres, at der ikke opnås brud. Den nederste gren er på
begge kurver er den sidste aflastning og ikke et meget pludseligt brud. Til sammenligning ses i Figur 27 en arbejdskurve for moræneler, venligst udlånt af GEO,
Århus.
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Figur 27 Arbejdskurve for pladebelastningsforsøg på moræneler.

På Figur 27 ses det tydeligt, at der er opnået brud ved en spænding på ca. 400 kPa.
Denne spænding er nået ved en nedsynkning på 35 mm, altså noget mindre nedsynkning end forsøgene i dette projekt, som for nogens vedkommende, belastedes
til en nedsynkning på 160 mm uden at der umiddelbart kunne konstateres brud i
jorden. Det forekommer ikke rimeligt at ekstrapolere arbejdskurverne til et punkt,
der kunne repræsentere brud.
Nedenstående figur viser tangentialstivhederne for forsøgene 13 og 17 (regnet
som ballasttal) som funktion af nedsynkningen.
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Figur 28 Stivhed som funktion af nedsynkning for forsøg 13 og 17. Enkeltlogaritmisk plot.

Figur 28 viser en klar tendens i udviklingen af stivheden under forsøgenes udførelse. Udviklingen er imidlertid mest klar i starten, mens den i slutningen nærmere
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går mod et vandret forløb. Det vurderes således ikke at være rimeligt at ekstrapolere til en stivhed på nul, og metoden kan følgelig ikke anvendes til at estimere
bæreevnen i dette tilfælde.
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Figur 29 Estimering af bæreevner iht. Trivedi og Sud (2005)

I figur 28 er metoderne fra Trivedi og Sud (2005) vist anvendt på forsøg 13 og 17.
Visuelt konstateres det, at data kun i mindre grad viser tendens til at følge to rette
linier i det dobbeltlogaritmiske plot. Alligevel er en bæreevne på 44 kPa for begge
forsøg fundet som eksempel på anvendelsen af metoden. Den tilhørende sætning
på ca. 2 mm er betydningsløs i praksis. Metoden og de dertil hørende resultater
har derfor ingen relevans for anvendelsen af muslingeskallerne, da man jo som
tidligere nævnt, tydeligt kan se på arbejdskurverne, at et brud ikke er nært forestående.
Ud fra en relativ sætning på 20 %, findes bæreevner på 223 kPa for forsøg 17 og
235 kPa for forsøg 13
Anvendelsen af definitionen på bæreevne som 20 % relativ sætning knytter sig
selvfølgelig til det materiale, der behandles. Arbejdskurven for moræneler på Figur 27, viser f.eks. brud før en relativ sætning på 20 %. For et materiale, hvor der
sker omfattende knusning før et brud kan det selvfølgelig være relevant at fastsætte et andet kriterium for bæreevne, og derfor synes det rimeligt også at præsentere
bæreevner, der fremkommer ud fra dette kriterium.
Fortolkes den højeste opnåede spænding som bæreevnen, kan denne umiddelbart
ses af arbejdskurverne eller de bagved liggende data. Figur 25 og Figur 26 viser
således bæreevner på 343 kPa for forsøg 13 og 331 kPa for forsøg 17.
Det ses at de højeste værdier for bæreevne findes ved at benytte den højeste
spænding der kunne opnås ved forsøgene. Denne tolkning af bæreevne vælges til
bestemmelse af en minimumsværdi af friktionsvinklen. Det understreges at de
således udledte bæreevner alene har teoretisk interesse, da de under forsøgene
opnåede sætninger, nogle over 150 mm, ikke er relevante for praksis. Nedenstå-
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ende tabel opsummerer de opnåede spændinger og nedsynkninger for de relevante
pladebelastningsforsøg. Hermed menes dem, det lykkedes at udføre i to dele og
hvor de største værdier af spænding og nedsynkning følgelig kunne måles.
Forsøg

Overkørsler

Nedsynkning [mm]

Spænding [kPa]

φ [˚]

Nr. 12

3

140

296

52

Nr. 13

3

150

343

52

Nr. 14

3

159

342

52

Nr. 16

6

160

333

52

.
Det ses, at friktionsvinkler for alle behandlede forsøg findes til 52˚. Det skyldes
det faktum, at bæreevnen stiger, når pladen presses ned i muslingeskallerne og
overlejringstrykket dermed vokser. I spændingsintervallet fra ca. 250 kPa – 350
kPa vokser bæreevnen lige så hurtigt som spændingen, og den ultimative bæreevne vil derfor afhænge af, hvor længe, denne tendens fortsætter.
Det formodes at spændingen vil begynde at vokse hurtigere end bæreevnen, når
muslingeskallernes knusningsgrad umiddelbart under pladen øges. Dette underbygges af resultaterne af de enaksede forsøg til bestemmelse af forholdet mellem
spænding og knusningsgrad, som de fremgår af Figur 14 Knusningsgrad mod
spænding. Knusningsgrad iht. Hardin (1985)., afsnit 5.7. Der ses spændingen at
vokse eksponentielt med knusningsgraden.
Hvis der skal opnås brud i muslingeskallerne, må spændingen altså på et tidspunkt
kunne øges hurtigere i forhold til nedsynkningen, hvilket giver det bemærkelsesværdige resultat, at stivheden må øges, før den igen går mod nul i brudsituationen.
I litteraturen (Trivedi & Sud, 2005; Powrie 2002, p60; Budhu 2007, p233f) argumenteres der imidlertid for, at bæreevnen ikke øges lineært med voksende overlejringstryk, og at friktionsvinklen derfor må mindskes i takt med at belastningen
øges. Dette fænomen er iht. Trivedi og Sud særligt udtalt for jord, hvor der forekommer knusning af kornene under belastning i et vist omfang. Dette indebærer at
Nq og Nγ i bæreeveformlen mindskes under belastningsforøgelsen, hvilket forhold
principielt må overvejes, når bæreevnen estimeres.
På Figur 30 Arbejdskurve for forsøg 13 og bæreevner som funktion af s og φ. er
bæreevnen som funktion af nedsynkningen og friktionsvinklen afbildet sammen
med arbejdskurven for forsøg 13. Det ses, at blot en lille mindskelse af friktionsvinklen umiddelbart vil føre til at spændingen overstiger bæreevnen og der dermed opstår brud. Bæreevnen vurderes således i nogen grad at være afhængig af
både spændingsniveau, overlejringstryk og friktionsvinkel, hvorfor det ikke er
muligt at ekstrapolere sig frem til den. Hvis man ønsker at finde bæreevnen, må
det derfor ske ved yderligere pladebelastningsforsøg med mere egnet udstyr, eller
ved kombination med andre forsøg, f. eks. skæreboks for ad anden vej at bestemme jordens parametre.
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Figur 30 Arbejdskurve for forsøg 13 og bæreevner som funktion af s og φ.

Forskydningsstyrken af friktionsjord består normalt af bidrag fra friktion, dilatation, omlejring af partikler og knusning. Dette er i ovenstående omtale alt sammen
kvantificeret under et, friktionsvinklen. Det er selvfølgelig relevant at se på, hvilke fænomener, der bidrager til forskydningsstyrken i muslingeskallerne. Det vurderes, at størstedelen af forskydningsstyrken kommer som følge af muslingeskallernes modstand mod knusning.
Muslingeskallernes form gør, at de griber ind i hinanden, og dermed vil dilatation
kræve endog meget stor volumenudvidelse for at kunne forekomme. Ligeledes vil
friktion langs en mulig brudlinie først kunne forekomme i efter de enkelte muslingeskaller er brudt. Dette fænomen, at muslingeskallerne griber ind i hinanden,
kaldes interlocking.
Når muslingeskallerne komprimeres med pladevibrator, ændrer de enkelte skaller
deres orientering, således at skallernes længdeakser i højere grad bliver vandret.
Desuden pakkes skallerne så de vender åbningen den samme vej og nærmest ligger i ske. Dette er konstateret visuelt under komprimeringen af skallerne før pladebelastningsforsøg og kan ses på Figur 31 Muslingeskaller efter komprimering
med plade vibrator.
Denne ændring i skallernes orientering indvirker dels på de enkelte skallers styrke, som det er vist i afsnit 4, Knusning af enkelte skaller. Dels vurderes det at interlocking forekommer i højere grad, når skallerne er mere vandrette og i højere
grad er indpasset i hinanden. Skallernes orientering i løs lejring vurderes i forvejen at have en tendens i retning af det vandrette pga. tyngdekraften, men tendensen kan muligvis være mindre udtalt længere ned i lagene, afhængig af læssemetode. Hvis der læsses mange ad gangen, f.eks. med rendegraver, er det tænkeligt at
skallerne kan fanges i en mere lodret orientering.
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Figur 31 Muslingeskaller efter komprimering med plade vibrator. Særligt øverst i billedet
ses skallernes tendens til at gribe ind i hinanden, når de komprimeres.

Det er altså vist at muslingeskallernes styrkeparametre ikke afhænger af, hvorvidt
de er komprimeret med tre eller seks overkørsler med pladevibrator. Af arbejdskurverne i bilag 3 ses det endvidere, at der ikke er en klar tendens, der beskriver
effekten af flere overkørsler mht. bæreevne, målt som den højst opnåede spænding. Hvis man betragter figuren med alle arbejdskurver i bilaget, kunne det endda
hævdes, at flere overkørsler forringer bæreevnen. Dette forhold skal imidlertid ses
i lyset af at forsøgene med seks overkørsler var opbygget af større lag. Det vurderes, at den ringere bæreevne hovedsageligt skyldes denne alvorlige fejlkilde.
Den store nedsynkning, bæreevnen er bestemt ved, gør at den ikke er relevant som
designkriterium. Derfor behandles stivhederne i nedenstående afsnit for ad den vej
at vurdere begrænsninger i muslingeskallernes anvendelse.
Stivheden beregnes dels som initialstivheden af arbejdskurvens primærgren, dels
beregnes den vha. aflastningsgrenene. Stivhederne præsenteres nedenfor i skemaform med gennemsnit og standardafvigelser.
Standardafvigelsernes størrelser viser tydeligt, at der er brug for yderligere forsøg
for at kunne fastlægge en karakteristisk værdi af stivheden.
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Stivheder; EY [MPa]
Forsøg 12
Forsøg 13
Forsøg 14
Forsøg 15
Forsøg 16
Forsøg 17
Forsøg 18
Forsøg 19
Gennemsnit
Std. afvigelse

Primærgrenen
8,60
6,87
10,14
10,68
7,09
6,71
5,74
5,85
7,71
1,89

1.aflastning
4,69
4,03
4,49

2.aflastning
5,44
4,09
4,57

4,40
3,25
3,25
3,31
3,92
0,64

4,59
3,68
3,42
3,65
4,21
0,71

3.aflastning
4,89
5,88

4.aflastning
5,43
5,17
5,17

3,90
4,63

4,65

4,83
0,82

5,11
0,33

Det ses at stivheden er mindre på aflastningsgrenene end på primærgrenen, mens
stivheden målt på aflastningsgrenene vokser med spændingen. Dette fænomen
tilskrives den øgede knusningsgrad. Da materialet som sådan ikke vinder stivhed
ved spændingsforøgelse, må forøgelsen af styrke og stivhed bero på kornenes
geometri. Det virker da også rimeligt, at de knuste skaller dels er mindre, dels er
mindre krumme og således mindre tilbøjelige til at bøje ud.
Stivheden på primærgrenen er målt ved en sætning på ca. 1 mm og vurderes således hovedsageligt at være elastisk, mens stivhederne på aflastningsgrenene i sagens natur, alene er elastiske.
Når stivheden måles på aflastningsgrenene, er det altså kun den reversible del af
sætningen, der måles. Dette kan ses af arbejdskurverne, hvor sætningen er større,
ved samme spænding, efter genbelastning. Dette forhold burde principielt tages i
regning, når der dimensioneres, men da der er tale om små størrelser, kan det rimeligvis udelades.
Da primærgrenens stivhed ikke kan ekstrapoleres til spændinger, der normalt vil
forekomme under fundamenter, hvilket kan ses af arbejdskurvernes krumme forløb, må der anvendes en anden metode til vurdering af sætninger.
I litteraturen (Powrie 2002, p 402f; Budhu 2007, p 380; Harremöes et al. 2003 p
7.26f) diskuteres det, hvorvidt pladebelastningsforsøg kan ekstrapoleres til færdige konstruktioner. Nogen af forbeholdene, er ikke relevante i dette projekt, f.eks.
usikkerhed om jordlagenes ensartethed nedefter, og derudover ser der også ud til
at være nogenlunde enighed kilderne iblandt om rimeligheden af at bruge resultater af pladebelastningsforsøg direkte.
Med de resultater, der foreligger i dette projekt, er det da også mest oplagt at bruge arbejdskurverne til vurdering af sætninger. Begrænsningen ved denne metode,
er selvfølgelig, at en konstruktion skal opføres på et lag af muslingeskaller, som er
af samme størrelsesorden som det, der er udført forsøg på.
Det forsøg, der viste den mindste spænding ved en nedsynkning på 20 mm, forsøg
18, vælges som grundlag for anbefalingen af maksimal spænding. Ved forsøg 18
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måltes en sætning på ca. 6 mm ved en spænding på 70 kPa. Denne noget forsigtige værdi vælges dels for at udgå differenssætninger større end 5 mm, dels pga.
usikkerheden som følge af få forsøg. Desuden benyttes en materialepartialkoefficient på 2.

6.6 Fejlkilder
For at undgå at forsøgene havde indflydelse på hinanden, måtte randbetingelserne overvejes. Forsøgsrækkerne
blev planlagt med udgangspunkt i
brudfiguren i Figur 32.

2.5 x d

6.6.1 Skøn af brudfigur

d
2.5 x d

Figur 32 Skitse af formodet brudfigur

Det blev forudsat, at der skulle være en afstand på mindst 2,5 x d fra belastningspladens centrum til containerens bund og sider, for at eliminere randbetingelser.
Derfor var det meningen at der i hver container kunne laves tre forsøg. Det viste
sig dog, at det ikke var muligt at bringe forsøget til brud, hvorfor forsøgene blev
rykket nærmere hinanden, så det var muligt at udføre fem forsøg i hver container.
Det vurderes at være rimeligt, da den omlejring, som et brud ville forårsage, ikke
havde fundet sted.

6.6.2 Komprimering
Komprimeringen er også behæftet med fejl, da det var meget svært at køre med en
pladevibrator i en container, specielt i hjørnerne. Der er helt sikkert steder hvor
skallerne er komprimeret mere eller mindre end det planlagte. Dertil skal det dog
nævnes, at der hvor forsøgene blev udført var komprimeringen meget korrekt udført, da det var i midten af containeren, hvor det var lettest at komme rundt med
pladevibratoren.
Det skal endvidere nævnes at under komprimeringen af nederste lag føltes det
som om containerens bund og sider vibrerede kraftigt og måske kunne tænkes at
modvirke komprimeringen. Dog tillægges dette ikke den store betydning da nedsynkningen af skallerne var den samme som i de overliggende lag. Efterhånden
som containeren blev fyldt, ophørte denne virkning.

6.6.3 Én vejtransducer
Til pladebelastningsforsøget blev, ligesom ved det enaksede forsøg, kun anvendt
én vejtransducer, hvilket har bevirket den samme fejlkilde som før nævnt.

6.6.4 Kalibrering af måle- og belastningsudstyret.
Hvis udstyret ikke er kalibreret korrekt kunne dette give fejl i målinger af både
kraft og deformation. Udstyret var inden forsøgenes udførsel blevet kalibreret af
den laboratorieansvarlige. Desuden er udstyret blevet transporteret til prøvestedet
i Feldballe i en trailer. Hvilken effekt det har haft på udstyret vides ikke, men den
vurderes at være lille.
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6.6.5 Last fra udstyr
Som beskrevet i afsnit 5, påføres muslingeskallerne en lille last, ca. 4 kPa, fra
vægten af belastningspladen, før deformationsmålingen påbegyndtes. Ved beregningen af initiale stivheder tages der hensyn til denne fejlkilde.

6.6.6 Deformationshastighed
Det var, som ved det enaksede forsøg, meget svært at opnå en konstant deformationshastighed

6.6.7 Lagtykkelse
Ved opfyldning af containeren blev lagtykkelserne målt, både før og efter komprimering. Grundet materialets beskaffenhed var det meget svært at ramme det
præcise mål hver gang. Ved forsøg 11 -14 blev der slået streger og målt op efter
opfyldning og komprimering af hvert lag. Det blev hurtigt erfaret hvor mange
skovlfulde fra rendegraveren der skulle bruges til et lag.
Ved opbygningen af forsøg 15 – 19 udmåltes lagene som antallet af skovlfulde
med rendegraver. Imidlertid bevirkede udskiftningen af maskinfører en lille forøgelse i lagtykkelse. Som det beskrives senere, var indsynkningen under komprimeringen af forsøg 15 – 19 nogenlunde den samme som under forsøg 11 – 14.
Den større tykkelse af de udlagte lag, har imidlertid formodentlig bevirket, at den
nederste del at disse lag er ringere komprimeret end tilfældet er for forsøg 11-14.
Denne formodede forskel i komprimering kan meget vel have betydning for muslingeskallernes opførsel under belastning og dermed give et fejlagtigt billede af
komprimeringens indflydelse på stivheden. Dette diskuteres senere i dette afsnit.

6.6.8 Randbetingelser
På trods af at forsøgsopstillingen er designet ud fra en skønsmæssig brudfigur, er
det i princippet en fejlkilde, at målingerne ikke foretages på et uendeligt halvrum.
Spændinger og deformationer på containerens sider påvirker i teorien forsøgene.
Denne fejlkilde vurderes at have meget begrænset betydning.

6.7 Delkonklusion.
Data fra de udførte pladebelastningsforsøg er behandlet for at finde bæreevne,
styrkeparametre og stivhed af muslingeskaller.
Forskellige metoder til bestemmelse af bæreevnen er præsenteret og deres anvendelighed vurderet. Bæreevnen er slutteligt fastsat ud fra den maksimalt opnåede
spænding. Denne spænding viser en stærk variation forsøgene imellem, den højeste er bestemt til 343 kPa ved en nedsynkning på 150 mm. Friktionsvinklen findes
af bæreevneformlen til en minimumsværdi på 52˚.
Stivheder, beregnet som Youngs modul, findes dels af primærgrenen på arbejdskurven, dels af aflastningsgrenene. Der ses at være betragtelig forskel på disse
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stivheder. Desuden vokser stivheden på aflastningsgrenene med spændingen,
hvilket tilskrives knusningen af korn.
På grund af den store nedsynkning kan bæreevnen ikke bruges som designkriterium. I stedet vælges det at definere et kriterium som den sætning, der maksimalt
kan accepteres. Denne sætning sættes til 6 mm og den tilsvarende spænding, 70
kPa, bestemmes ud fra forsøg 18, der viser den ringeste sekantstivhed ved 20 mm
nedsynkning. Desuden vælges det at benytte en materialepartialkoefficient på 2.
Disse forsigtige værdier skal ses i lyset af det ringe antal forsøg, der er udført.
Betingelsen for dimensioneringen af konstruktioner med udgangspunkt i de angivne styrker, er selvfølgelig, at muslingeskallerne komprimeres mindst lige så
meget som ved forsøgene, dvs. mindst tre overkørsler med pladevibrator.
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7 Forslag til anvendelse i praksis
Da det er muslingeskallernes styrkemæssige egenskaber, som dette projekt hovedsageligt beskæftiger sig med, er der udarbejdet to forslag hvor muslingeskallernes
styrkemæssige egenskaber har betydning for deres anvendelse. Det er begge to
eksempler på fundamentkonstruktioner.
Princippet i forslagene er, at randfundamenter til frostfri dybde ikke benyttes.
Derimod placeres bygningen direkte ovenpå de komprimerede skaller, hvorfor det
er vigtigt at bestemme, om bæreevnen er tilstrækkelig og om sætningerne er acceptable.
I beregningerne er skallernes karakteristiske styrke iht. afsnit 6 sat til 70 kN/m2
med en materialepartialkoefficient på 2.

7.1 Frostfri dybde
Skallernes kapillaritet udnyttes til at bortdræne det overfladevand eller grundvand
der måtte forekomme, sådan at frosthævninger begrænses. Frosthævninger kan
nok ikke helt elimineres, da der kan forekomme vand i enkelte skaller, som ligger
med åbningen opad. Frosthævninger heraf er ikke behandlet i denne rapport, men
forventes ikke at være ret store, men dette bør undersøges nærmere før der kan
konkluderes yderligere herpå.
I de tilfælde, hvor den omkringliggende jord er lavpermeabel og derfor ikke i
stand til hurtigt at lede vandet væk, bør der i konstruktionens bund indbygges
dræn.
Ved lag af muslingeskaller hvor lagtykkelsen ikke når op på 900 mm, som er
normal frostfri dybde, bør det undersøges, hvorvidt skallernes isoleringsevne bevirker, at der ikke på noget sted kan forekomme frysning i skallerne.
Evt. udføres yderligere isolering med f.eks. polystyren for at undgå frysning af
vand i muslingeskallerne.(Denne metode finder allerede anvendelse i funderingssystemer fra f.eks. Sundolitt og Jackon) Denne metode kan også afhjælpe førnævnte problematik med små frosthævninger fra vand rundt omkring i enkelte
skaller.
For at undgå at materiale infiltreres i muslingeskallerne, bør skallerne langs sider
og fri overflade dækkes med en geotekstil, som vist på tegning 1.01 og 1.02. I så
fald at dette ikke gøres vil skallerne med tiden fyldes med forskelligt materiale
hvorved kapillariteten og isoleringsevnen mistes.

7.2 Underliggende jordlag
Det skal altid vurderes, hvorvidt underliggende jordlag er egnet til at fundere på
og hvorvidt der skal fortages ændringer, for at opnå tilstrækkelig bæreevne og
sikkerhed mod uacceptable sætninger. Dertil skal det nævnes at denne konstruktion er god da trykspredning i skallerne gør at spændingerne ved underkant af mus-
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lingeskaller er mindre end ved et normalt randfundament, da kræfterne her bliver
ført direkte ned.
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7.3 Fundering på betonbjælke
Det første forslags princip er som vist i Figur
33. En vilkårlig konstruktion placeret på en in
situstøbt jernbetonbjælke eller direkte på skallerne. Det skal derfor undersøges hvorvidt de
spændinger som påføres kan optages i skaller.
På bilag 4 er tre forskellige vægtyper behandlet. Det drejer sig om, en halmvæg, en trævæg
og en teglstensvæg. Træ- og teglstensvæg er
regnet med en betonbjælke underneden som
vist i Figur 33. Halmvæggen er regnet med
fundering uden betonbjælke. Denne noget
særprægede konstruktion, er medtaget, da den
forekommer i praksis flere steder. Denne konstruktion vil således formodentlig have interesse for brugerne.
Alle væggene er regnet for et hus i ét plan med
et tungt tag i henhold til DS 410 Norm for last
på konstruktioner

Figur 33 Skitse af fundering på
betonbjælke

7.3.1 Resultater
De regningsmæssige spændinger vist i Tabel 3 er fremkommet ved en overslagsberegning af de tre forskellige vægtyper. Lasterne er behandlet i LAK 2.1, da det
er den ugunstigste lastkombination.
Type
Halmvæg
Trævæg
Teglvæg

Funda. Bredde
[m]
0,450
0,300
0,398

Linielast
[kN/m]
17,6
17,1
21,7

Spænding
[kPa]
39,2
56,9
54,4

Tabel 3 Linielast og spændinger ved traditionelle vægtyper

Med en regningsmæssig maksimal tilladelig spænding på muslingeskallerne på 35
kPa ses det at ingen af fundamenttyperne kan overholde de kriterier vi har opsat.
Disse kriterier bygger på ”få” forsøg hvorfor der er valgt en lille tilladelig spænding samt en sikkerhed på 2.
Dermed ikke sagt at det ikke ville være muligt at udføre f.eks. trævæggen på de
komprimerede skaller. Dette ville dog kræve flere forsøg til at verificere resultaterne af dette projekts forsøg.
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7.3.2 Sætninger af fundamentsbjælke
Hvis at man lod trævæggen udføre og ikke lavede tiltag for at nedbringe spændingerne, ville dette bevirke sætninger i muslingeskallerne. En blivende initialsætning fra egenlast vil forekomme i takt med at byggeriet opføres. Derudover vil der
også komme initialsætninger som følge af natur- og nyttelaster.
I Figur 34 er det vist hvordan sætningerne vil forløbe. Kurven som er benyttet, er
arbejdskurven fra forsøg nr. 18, der er et pladebelastningsforsøg. Dette forsøg var
det forsøg, der gav den største sætning ved en spænding på 20 kPa.
Lasterne er i dette tilfælde regnet i LAK 1 - Anvendelsesgrænsetilstanden. Egenlasten er påført med en faktor 1. Ligeledes er naturlasterne, hvor både vind og sne
er regnet som virkende samtidig, da det forudsættes at kunne lade sig gøre i praksis.

Figur 34 Sætningernes forløb ved trævæg, arbejdskurve fra forsøg 18

Rød
Først sker der en sætning når egenlasten påføres. Denne sætning, ”segenlast” på ca.
1,2 mm, har fundet sted ved husets afslutning og er permanent i husets levetid.
Denne sætning er hidrørende en spænding på 29,3 kPa.
Grøn
Hvis så bygningen på et tidspunkt bliver udsat for de forudsatte naturlaster, giver
det sig udtryk i nye sætninger. Disse sætninger er i Figur 34 illustreret med ”snaturlaster” og er ca. 2 mm. Denne deformation skyldes en merspænding på 25 kPa.
Lilla
Når vinden er løjet af og sneen er smeltet, formindskes sætningen en smule og
stabiliserer sig på ”segenlast efter aflastn.”. Grunden hertil er at deformationen består
elastisk deformation samt deformation, der skyldes knusning og omlejring. Deformationer som følge af knusning er permanente. Hældningen på linjen er en
gennemsnithældning som hidrører fra aflastningsgrenene på pladebelastningsforsøgene. Ved efterfølgende deformationer op til ca. 54 kPa forventes det at ar-
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bejdskurven følge denne linje, hvorefter der igen vil forekomme plastisk deformation og arbejdskurven vil igen følge den blå kurve, primærgrenen.
Sætninger i underliggende jordlag kan ikke undgås, men størrelsen heraf regnes
for forsvindende med de små spændinger, der er tale om i dette tilfælde. Med en
trykspredning på 1:2 gennem muslingeskallerne, er spændingerne i underside
skaller kun ca. 15 kPa i værste fald, hvorfor dette ikke medregnes. Ovenstående
forudsætter selvfølgelig at det er bæredygtig jord, som findes underneden.

7.3.3 Funderingsnormens anbefalinger
I DS415 6.1.3.5 anbefales flytninger ikke at overstige 20 á 40 mm. Så store deformationer opnås først ved en spænding på ca. 150 kPa, hvorfor denne anbefaling
godt kan overholdes ved alle tre vægtyper.
Derudover anbefales det i normen, at differenssætninger ikke overstiger 5 mm.
Her skal man specielt være opmærksom på differenssætninger mellem betonbjælke og betonplade, da betonpladen ved enfamiliehuse bliver belastet med maks. 2
kN/m2 fra nyttelast. (DS 410)
Sætningen af betonpladen betragtes som endimensional og skal da regnes iht. resultaterne fra afsnit 5, Enakset forsøg. Som nævnt i afsnit 5, kan sætningen enten
beregnes vha. tøjningsindekset eller konsolideringsmodulet.
Beregnes sætningen vha. tøjningsindekset, skal der tages højde for at muslingeskallerne i praksis vil være komprimeret. Som vist i afsnit 6, Pladebelastningsforsøg, vil nedsynkningen som følge af komprimeringen andrage ca. 25 %. Hvis
virkningen af komprimeringen ækvivaleres med virkningen af knusning, kan man
tage udgangspunkt i spændingen ved 25 % tøjning. Ifølge Figur 12 Arbejdskurver
for forsøg 4, 6 og 7 (150 mm muslingeskaller). logσ – ε plot.er denne spænding
ca. 35 kPa. Bruges denne spænding som σf, fås ved en konventionel sætningsberegning på et 810 mm tykt lag, når spændingstilvæksten ned gennem laget er konstant:

δ = Z ⋅ Q log(

σe
)
σf

δ = 810mm ⋅ 0,5 log(

37 kPa
)
35kPa

δ = 10mm
En stor sætning i forhold til normens anbefaling af differenssætning.
Anvendes i stedet konsolideringsmodulet på 3 MPa til beregning af sætningen,
fås, når spændingstilvæksten ned gennem laget er konstant:
∆σ
δ =Z⋅
K
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δ = 810mm ⋅
δ = 0,54mm

2kPa
3000kPa

Der er altså en meget stor forskel på resultaterne, de to metoder imellem. Forskellen skyldes selvfølgelig manglende lighed i mellem enakset forsøg og virkelighed.
Det vurderes at være mest sandsynligt, at sætningen følger en genbelastningsgren,
og ikke primærgrenen, og således ligger tættest på resultatet, der fremkommer ved
beregningen vha. konsolideringsmodulet. Således vurderes differenssætning ikke
at være noget problem i denne konstruktionstype, hvis muslingeskallerne under
fundamentsbjælken ikke deformeres mere end ca. 5 mm.
Ét er normens anbefalinger, noget andet er praksis. De huse der indtil videre er
blevet bygget er huse som i de fleste tilfælde sagtens kan klare differenssætninger
som overstiger normens anbefalinger, uden at det fører til konstruktionssvigt eller
synlige skader. Dette gælder f.eks. huse med
halmvægge med lerpuds. Der er imidlertid
også eksempler på konstruktioner, der er
beskadiget som følge af differenssætninger

Figur 35 Sætningsrevner i konstruktioner med ubrændte lersten.

Disse differenssætninger stammer sandsynligvis fra forkert behandling af muslingeskallerne eller manglende viden om anvendelsesmulighederne.
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7.4 Fundament med betonplade
Et alternativ til fundamentsbjælken er at støbe
en betonplade, som er armeret således at den
kan fordele lasterne, på et større område hvorfor spændingerne mindskes til et niveau som
modsvarer bæreevnen af muslingeskallerne.
Selve princippet er vist i Figur 36.
Fordelen ved denne konstruktionstype er endvidere, at man kan støbe gulvplade og fundament samtidig. Ulempen er, at isolering imod
kuldebroer bliver vanskeligere.
På bilag 5 er der udarbejdet et beregningseksempel som viser hvorledes en sådan betonplade kan beregnes. Lasterne er egenlast, nyttelast og naturlast og igen behandlet i LAK
2.1.

Figur 36 Skitse af fundering med
betonplade

A - f/2

Figur 37 viser de regningsmæssige laster, som er medregnet, hvor:
Qd
gd
rd
qd
f

er indvendig nyttelast,
er betonpladens egenlast,
er den tilladelige spænding på
muslingeskallerne,
er linjelast fra væg jf. bilag 4,
er fundamentbredden,

Med de givne laster, afhænger afstanden A altså alene af den tilladelige
spænding på skallerne, hvorfor afstanden
A kan bestemmes ved lodret ligevægt.

f/2

f/2

A-f

qd
Qd
gd

B
rd
A
Figur 37 Skitse af laster for momentberegning

Herefter kan momentet omkring punktet B bestemmes, hvorefter det er muligt at
dimensionere en oversidearmering til pladen, som sikrer at momentet i B kan optages. Et beregningseksempel på hvordan dette kan gøres er ligeledes vist på bilag
5.

7.4.1 Resultater
Eksempelvis for en trævæg resulterer beregningerne i, at betonpladen skal armeres,

A

Forankringslængde

B
Y6/200

Figur 38 Armering i jernbetonplade

Afgangsprojekt forår 2007. Blåmuslingeskaller som ressource i byggeriet.

57

som vist i Figur 38, med Y6/200 armering i oversiden. Desuden er udstrækningen
A beregnet til 0,532 m.
Pladen skal også armeres fra punktet B og ind i pladen. Længden herpå er en forankringslængde som kan bestemmes i forhold til betonstyrke, ståltype og ståldiameter.
Denne konstruktionstype har allerede fundet anvendelse i praksis. Især til tunge
konstruktioner og hvor der forekommer store nyttelaster og der dermed erfaringsmæssigt har været behov for god trykfordeling.

7.4.2 Sætninger
Med denne konstruktionsform opstår der ikke spændinger i muslingeskallerne
som er større end den tilladelige spænding som er foreslået på 35 kPa regningsmæssigt, hvilket skyldes at det er denne tilladelige spænding pladen dimensioneres efter. Jf. Figur 34 bliver denne sætning ikke større end ca. 2 mm, hvorfor det
ikke burde give problemer. Desuden bliver der ikke tale om differenssætninger
ved denne konstruktion.
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8 Sammenligning med letklinker
8.1 Styrke
For at sætte skallernes styrke i perspektiv har vi med letklinker udført et forsøg,
hvor forsøgsopstillingen og lagtykkelsen var identisk med de enaksede forsøg
nummer 4, 6 og 7.
Alle forsøgene startede med et løst lejret materiale i en højde på 150 mm, som
belastedes på samme måde.
Spænding [kPa]
1

10

100

1000

0%

10%

20%

Tøjning [%]

30%

40%

Forsøg 4
Forsøg 6
Forsøg 7
Forsøg med letklinker

50%

60%

70%

80%

Figur 39 – Arbejdskurve for forsøg 4, 6 og 7 samt forsøg med LECA Letklinker

Som det ses af graferne i Figur 39 er letklinker betydeligt stærkere end muslingeskallerne. Grundet de små tøjninger ved LECA forsøget tillod vejtransduceren at
belaste til noget større spændinger end ved muslingeskallerne.
Det kan diskuteres hvorvidt at et forsøg er tilstrækkeligt grundlag til at konkludere
noget ud fra. Dog mener vi helt klart at resultaterne sat op imod hinanden giver et
fornuftigt billede af styrkeforholdet.
Det ses f.eks., at ved en tøjning på 10 % er der opnået en spænding på 400 kPa
ved LECA og 20 kPa ved Muslingeskaller, hvilket vil betyde at der er begrænsninger i skallernes anvendelsesmuligheder i forhold til LECA.
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9 Forslag til videre undersøgelser
For en bedre udnyttelse af muslingeskaller i fremtiden, er der stadig aspekter der
mangler at blive behandlet.

9.1 Metode til eftervisning af bæreevne in situ
I et fremtidigt projekt kunne det være meget aktuelt at få udarbejdet en nem metode til bestemmelse af bæreevnen af muslingeskaller i praksis. En metode som ikke
behøvede vanskeligt, dyrt og krævende udstyr.

9.2 Manglende bæreevne på bestemte steder
Endvidere kunne et emne være at finde løsninger til at forbedre styrken af muslingeskallerne direkte under de punkter hvor bæreevnen ikke er tilstrækkelig. Vi har
et par forslag til, hvordan det kunne gøres.
Man kunne måske blande skallerne op i en tynd cementmørtel, og derefter udlægge og vibrere dem som man ellers ville gøre. Herved kunne man måske reducere
spændingerne i skallerne ved at forøge kontaktfladerne mellem skallerne vha. cementmørtelen. Og desuden skabe kohæsion og dermed øget forskydningsstyrke.
Der er ikke tale om en fuldstændig udstøbning, men derimod kun en sammenbinding af materialet.
En anden løsning kunne være at øge graden af knusning/komprimering der hvor
det måtte være nødvendigt. Dette leder direkte frem til næste punkt.

9.3 Styrkeegenskaber for knuste muslingeskaller
Dette projekt har mestendels beskæftiget sig med hele muslingeskaller og ikke
skaller der er knust i forvejen. Muslingefabrikkerne har tidligere knust mange af
deres skaller for at spare plads til opbevaring. Da man kan få leveret knuste skaller
vil det være meget nærliggende at bestemme disses styrkeegenskaber, til brug for
bæreevneberegninger. Dog betyder knusning af skallerne også en formindskelse
af den samlede mængde af muslingeskaller, der er til rådighed, på ca. 50 %, se
afsnit 3.5 Relevant kendt viden, og derfor vil det være uhensigtsmæssigt at anvende knuste skaller udover det omfang, som et øget behov for bæreevne måtte kræve.

9.4 Anvendelse i geoteknisk laboratoriearbejde.
Muslingeskallernes skrøbelighed og form adskiller dem kraftigt fra normale friktionsmaterialer. Disse egenskaber kunne tænkes at være fordelagtige, hvis fænomener som knusning og anisotropi skal undersøges i laboratoriet. I litteraturen
findes bl.a. eksempler på brug af sukker (Lobo-Guerrero og Vallejo, 2005) og
sand med skrøbelige korn (Coop et al. 2004) til undersøgelse af knusningsegenskaber. Muslingeskaller er et billigt, let tilgængeligt alternativ, og kan let opknuses til de ønskede fraktioner.
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10 Videnskabsteori
”Videnskabsteori er et tværvidenskabeligt område, der har videnskaberne selv
som sin genstand. I Danmark taler man også om "forskning om forskning", og
somme tider bruges den løsere betegnelse "videnskabsstudier"”.[Wikipedia]
Hvorledes kommer begrebet så ind i dette afgangsprojekt? Det må være en analyse af hvilke aspekter der har gjort sig gældende i behandlingen af den nuværende
videnskab samt nye del vi med dette afgangsprojekt bidrager med.
I forhold til informationssøgning har vi som forfattere af dette projekt været nødt
til at forholde os kritisk til de informationer, som er indhentet.
Mange informationer er hentet på internettet, som efterhånden er en betydelig
kilde. Arten og rigtigheden af de oplysninger, man henter på nettet er stærkt varierende. De må vurderes ud fra den viden, der allerede haves. Ikke kun den snævert
faglige viden, men også en viden i bredere forstand, om troværdigheden af informationer fra en given kilde. Det vurderes f.eks. at artikler fra universiteter, fagtidsskrifter og offentlige forskningsinstitutioner har en høj grad af troværdighed,
mens leverandører, entreprenører og evt. lægfolk i højere grad må vurderes kildekritisk.
Desuden er der indsamlet viden i bøger og artikler af varierende alder, hvorfor
muligheden for at kilden er forældet er til stede. Dette kan eksemplificeres ved
diskussionen af bæreevneformlen, som findes i mange forskellige versioner med
det samme grundprincip. Udover at variere geografisk og mellem normsystemer,
har den også ændret sig gennem tiden efterhånden som den geotekniske videnskab
har udviklet sig. Der er ikke tale om et egentligt paradigmeskift, men om at ny
viden om jords egenskaber giver sig udslag i nye tilgange til eksisterende teori og
måske også en ændring af praksis.
Anvendelsen af blåmuslingeskaller i byggeriet er en del af en samfundsmæssig
tendens som i stor stil breder sig i Danmark og i større eller mindre grad i resten
af verden. Det er bl.a. ændringer i klimaet, som skaber interesse for og efterspørgsel efter teknologier, som betragtes som mere bæredygtige eller mindre ressourcekrævende, end de teknologier, som er i brug i dag. Dette projekt skriver sig således ind i en stærk samfundsmæssig tendens, hvilket forlener det med en hvis grad
af relevans. Denne tendens fordrer dog også kritisk stillingtagen til teknologier,
som ikke alene er funderet i ingeniørvidenskaben, men også nyder fremme på
grund af bredere ideer om bæredygtighed og hensyn til miljøet.
Optimering og innovation er generelt en stor del af ingeniørens arbejde, hvorfor
vores faggruppe kan være med til at gøre en forskel uanset hvilken slags ingeniør
der er tale om. Det er kun et spørgsmål om det er det verden vil?
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Uanset hvilken form for funktion vi får som ingeniører, kommer ordet ansvar ind i
billedet. Ansvar for andre mennesker liv, for konstruktioner, for økonomi, for
tidsplaner, for personale, for sikkerhed etc. Et eksempel på dette ansvar kunne
være cykelarenaen i Ballerup, hvor konstruktionen bristede og kunne have kostet
mange mennesker livet, men heldigvis ikke gjorde det. En enkelt fejl kan få fatale
konsekvenser. Dermed ikke sikkert at det får det da det danske sikkerhedssystem
giver plads til fejl.
Etisk bør man handle korrekt især i byggeriet hvor store dele af et byggeri er pakket ind og ikke kan ses. Her bør ingeniørerne være med til at højne kvaliteten i
byggeriet og arbejde på at undgå fejl i stedet for kun at have profit som mål, hvilket nok bliver svært da der oftest står stramme tidsplaner og stram økonomi på
tidsplanen, i stedet for faglig stolthed.
Projektets udgangspunkt er i en allerede anvendt teknologi, som behandles indenfor rammerne af ingeniørvidenskaben. Teknologien er som udgangspunkt alene
funderet i praksis, mens behandlingen af den i projektet, i vidt omfang går ud over
det rent praktiske. Der konkluderes både på videnskaben og på anvendeligheden,
og der kommunikeres til læg såvel som til lærd. Det er i overensstemmelse med
vores opfattelse af ingeniørens virke.
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11 Konklusion
Der landes hvert år ca. 100 000 t muslinger fra de danske farvande. Skallerne fra
muslingerne er hidtil hovedsageligt blevet anset som et spildprodukt. Der er imidlertid opstået en interesse for at bruge skallerne i bygningskonstruktioner, hovedsageligt fundamentskonstruktioner. Dette projekt tager udgangspunkt i denne anvendelse af skallerne, og undersøger de af skallernes egenskaber, som er nødvendige at kende ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt.
Da der ikke i forvejen fandtes tilgængelig viden om muslingeskallernes styrke –
og deformationsegenskaber, måtte der nødvendigvis udføres forsøg, der kunne
tilvejebringe denne viden. Der er udført følgende forsøg:
•

Belastningsforsøg med en enkelt skal, for at bestemme enkelte skallers
brudstyrke, når de belastedes fra tre forskellige retninger. Forsøget viste
klart, at skallerne er stærkest, når de ligger med åbningen nedad og belastes på bukkelen.

•

Enaksede trykforsøg på prøver med højder på 150 mm og 200mm og en
diameter på 294 mm blev udført i laboratoriet. Forsøgene skulle belyse
forholdet mellem knusningsgrad og spænding samt endimensionale deformationsegenskaber. Der viste sig at være en tydelig sammenhæng mellem spænding og knusningsgrad. Deformationsegenskaberne blev bestemt,
men anvendelsen af de fundne værdier er problematisk, da forsøgene er
udført på skaller i løs lejring, mens skallerne i praksis vil være komprimeret med pladevibrator.

•

Pladebelastningsforsøg blev udført på komprimerede lag af skaller, opbygget som det kunne tænkes gjort i praksis. Det blev forsøgt at opnå bæreevnebrud i muslingeskallerne, men da der forekom store tøjninger som
følge af knusning, kunne den, for bæreevnebrud, nødvendige tøjning ikke
mobiliseres med det forhåndenværende udstyr. En række metoder til bestemmelse af friktionsvinklen er gennemgået og en minimumsværdi på 52˚
fandtes vha. den højeste opnåede spænding. Deformationsegenskaberne
beskrives dels vha. stivheden af muslingeskallerne, dels ved arbejdskurverne for de enkelte forsøg.

Projektets faglighed er hovedsageligt indenfor det geotekniske område. Alle
forsøgsdata er da også behandlet vha. geoteknisk teori. Den almindelige teori
som den findes i lærebøgerne anvendes, men også mere specialiseret, forskningsbaseret litteratur, særligt om knusningsproblematikken er inddraget for at
belyse de forhold, der adskiller muslingeskaller fra andre friktionsmaterialer.
Andre vigtige dele af projektets faglighed omfatter design af konstruktioner og
kontekstafhængig formidling af resultater.
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Konklusionerne i projektet er videreformidlet i en kortfattet, let forståelig vejledning til brugerne. Vejledningen er indskrænket til at omfatte:
•

En anbefalet lagtykkelse.

•

En vejledning i indbygningen af skallerne.

•

En maksimal tilladelig spænding fra konstruktioner på muslingeskallerne på 35 kPa, regningsmæssigt.

Projektets formål, som de er beskrevet i problemformuleringen, vurderes i vidt
omfang at være nået. Behandlingen af de geotekniske egenskaber er omfattende
både hvad angår teori og forsøgsarbejde, og er sket med udgangspunkt i den relevante litteratur.
Formidlingen af resultater sker under hensyn til, hvem modtageren er. Der formidles både til selvbyggere og til ingeniører.
Rapportens konklusioner munder bl.a. ud i en række forslag til anvendelsen af
muslingeskaller, disse forslag er dog i høj grad baseret på den måde muslingeskaller allerede anvendes i bygningskonstruktioner.
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