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ABSTRACT
The installation of driven piles in clay results in displacement of the clay in an outwards and
upwards direction, and at the same time the clay will be remolded and disturbed in a zone
surrounding the pile shaft. Observations from load tests have shown that the pile capacity
typically increases with time after installation primarily as a result of consolidation of the clay
and ageing effects.

A series of static and dynamic pile loading tests on driven concrete piles installed by impact
hammering in high plasticity stiff clay were carried out. The dynamic load tests were performed
using Pile Driving Analysis (PDA) at the end of initial driving and restrike over a period of up to 1
year after installation. Tests were carried out to investigate the development of pile capacity and
factor of regeneration with time, where the factor of regeneration according to Danish practice
defines the ratio between the adhesion of the clay surrounding the pile shaft at a given time and
the intact strength of the clay prior to installation.

The results show that the pile capacity determined from static load test, PDA-measurements
and ultimate limit state design calculations generally correspond well, though PDA-measurements
generally seem to slightly overpredict the capacity compared to the capacity determined by static
load test. A rapid increase in capacity and factor of regeneration is seen within the first day after
installation, while further increases in the capacity and factor of regeneration happen at a much
slower and gradually decreasing rate.

The test results furthermore show that the capacity determined by PDA – CASE method at the
end of initial driving can be used to assess the long-term capacity, if the rate of setup after
dissipation of excess pore water pressures already has been established from long-term testing.

Keywords: Clay, Piles and piling, Time-dependence, Insitu-testing.

1 INTRODUKTION

I forbindelse med 2 byggeprojekter på
Aarhus Havn er der udført både statiske og
dynamiske pælebelastningsforsøg på ram-
mede 30x30 cm2 betonpæle. Forsøgsserierne
er udført med henblik på fastlæggelse af
pælebæreevner og til belysning af udvik-
lingen af regenerationsfaktoren, dvs. ved-
hæftningen mellem leret og pælen, med
tiden. Det overordnede formål har været at
optimere pæleprojekterne.

Der er tale om pæle, der er rammet ned i
intakte aflejringer af meget fedt sprækket
(slickensided) stift ler (Søvindmergel). Alle

undersøgte pæle kan hermed klassificeres
som adhæsionspæle, svarende til at deres
bæreevne kan fastlægges ud fra geostatiske
beregninger iht. Eurocode 7; EN 1997-1 DK
NA:2008.

2 BAGGRUND

Observationer fra pælebelastningsforsøg
har vist, at bæreevnen af rammede pæle i ler
(og i nogen tilfælde også sand) ændres over
tid efter indramning. Dog er udviklingen i
bæreevnen over tid og årsagerne til de
observerede ændringer mindre godt belyst i
litteraturen. For pæle rammet i ler vil
ramningen give anledning til, at leret
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fortrænges og i en zone langs pælens sider
bliver æltet. Dette resulterer i en reduktion af
forskydningsstyrken i forhold til den intakte
styrke, som følge af nedbrydning af
strukturen i leret. Herudover, vil der ifølge
Bond og Jardine (1991) i fede lere ske en
delvis ensretning af lerpartiklerne i
forskydningszonen langs pælens sider, som
medfører at styrken falder mod en
residualstyrke. Observationer fra moniterede
pæle har vist, at nedramningen typisk
resulterer i opbygning af et poreovertryk i
leret omkring pælen, som konsekvens af
fortrængning og de resulterende forøgede
total spændinger i jorden (Wardle og
Freeman, 1992). Efter indramning vil leret
omkring pælen over tid konsolidere i takt
med, at poreovertrykkene bliver udlignet. For
stålpæle rammet eller nedpresset i stærkt
overkonsolideret fed ler har Wardle og
Freeman (1992) vist, at denne proces typisk
sker indenfor nogle få dage. Konsoliderings-
processen i leret omkring pælen medfører en
forøgelse af de effektive spændinger og
dermed også overflademodstanden langs
pælen. Observationer viser desuden, at der
sædvanligvis efter udligning af poreover-
trykkene sker en (fortsat) tilvækst i
pælebæreevne, som følge af forskellige
”ageing”-effekter, herunder thixotropi og
bonding.

Flere studier viser, at pæle rammet i
specielt de finkornede sandarter og silt
ligeledes kan udvise en betydelig bæreevne
tilvækst, som skyldes bortdræningen af
poreovertryk fra indramningen og efter-
følgende ændringer i spændingsforholdene
omkring pælen, som følge af krybning.

I Danmark tages der hensyn til
styrkereduktionen og den efterfølgende
regeneration mod den intakte ”uforstyrrede”
styrke ved anvendelse af en regenerations-
faktor, r i den geostatiske beregning af
overflademodstanden i lerlag. Jf. Eurocode 7;
EN 1997-1 DK NA:2008, kan overflade-
modstanden, Rs,ler udtrykkes ved følgende
empiriske formel:

ܴ௦, = ∑ ݉ ܿݎ ௨ܣ௦

ୀଵ (1)

hvor m, cu (kPa) og Asi (m2), er hhv. en
materialefaktor, den udrænede forskyd-

ningsstyrke og overfladearealet i jordlag i.
Regenerationsfaktoren, r defineres som
forholdet mellem lerets adhæsion til en given
tid efter installation af pælen og den intakte
styrke af leret. Regenerationsfaktoren indgår
kun i den geostatiske beregning af overflade-
modstanden, mens spidsbæreevnen i
modsætning ikke antages at udvikle sig
væsentligt over tid. Eurocode 7; EN 1997-1
DK NA:2008 anbefaler anvendt r = 0,4 (for
udrænet forskydningsstyrke, cu < 500 kPa) 4
uger efter indramning, såfremt der ikke
foretages nærmere bestemmelse.

Udviklingen af bæreevne og
regenerationsfaktoren i ler over tid kan
antages at følge et nogenlunde semi-
logaritmisk lineært forhold. Skov og Denver
(1988) foreslår pælens lodrette bæreevne, R
til tid t efter indramning udtryk ved:

ܴ = ܴቀ1 + ܣ ∙ ݈݃ ଵ
௧

௧బ
ቁ (2)

hvor R0 er en reference bæreevne til
reference tid t0 og  er en udviklingsfaktor,
dvs. forøgelsen i bæreevne per tidsdekade.
Anvendes samme referencetid, t0 kan
udviklingen af pælebæreevnen direkte
sammenlignes for pæle rammet under

forskellige jordbundsforhold ved at plotte
ோ

ோబ

mod logଵݐ.

3 JORDBUNDSFORHOLD

De to forsøgsområder på Aarhus havn
(lokalitet A og B) er begge placeret på en
lagserie bestående overvejende af sand
underlejret af intakte aflejringer af meget fedt
stift ler (Søvindmergel). På lokalitet A består
sandlagene overvejende af løst-middelfast
mellemkornet sandfyld, mens der på lokalitet
B er truffet meget fastlejrede intakte glaciale
sandaflejringer under øvre lag af løstlejret
sandfyld og postglacialt (intakt) sand.

Søvindmergel er en eocæn marin ler, der
er karakteriseret ved en mellem til høj
sensitivitet, meget højt lerindhold, varierende
men overvejende højt kalkindhold og højt til
meget højt plasticitetsindeks afhængig af
kalkindholdet. Leret er desuden sprækket -
særligt i de mest kalkfattige lag - og stærkt
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overkonsolideret, som følge af borterodering
samt glacial påvirkning under istiderne.

Jordbunds- og grundsvandsforhold samt
jordparametre fastlagt i de udførte
geotekniske jordbundsundersøgelser er
sammenfattet i tabel 1 hhv. tabel 2.

Tabel 1 Jordbunds- og grundvandsforhold
Kote Lokalitet A Lokalitet B

Terræn 1,8
Vandspejl -3,6 – +0,5 +0,3

Overside ler -9 -12

Tabel 2 Jordparametre for Søvindmergel a)

Rumvægt, m(kN/m
3
) 18 (17-19)

Vandindhold, w (%) 45 (30-58)
Kalkindhold (%) 30 (2-64)

Plasticitets indeks, Ip (%) 100 (48-280)
Konsolideringskoefficient,

ck (m
2
/s)

5∙10
-8

(1∙10
-8
-3∙10

-7
)

Vingestyrke, cfv (kPa) 380 (70 - 550)
Sensitivitet, St = cfv/crv

b)
4 (2,0-6,5)

CPT spidsmodstand, qc

(MN/m
2
)

2,2 (1-3,2)

a)
der er angivet middelværdier med målte

ekstremer angivet i parentes.
b)

crv (kPa) er den omrørte residual vingestyrke

4 PÆLEBELASTNINGSFORSØG

Der er i forbindelse med begge bygge-
projekter udført statiske og dynamiske
pælebelastningsforsøg på 2 pæleopstillinger.
Hver af de 4 pæleopstillinger bestod af én
prøvepæl samt 4-8 modholdspæle, og der er
for begge projekter tale om rammede
uasfalterede 30x30 cm2 betonpæle. På
lokalitet A er der anvendt 18 m pæle rammet
ca. 6 m ned i Søvindmergelen, mens der på
lokalitet B er anvendt 25 m koblede pæle
rammet ca. 10 m ned i Søvindmergelen.

Der er udført ét statisk belastningsforsøg
med hver af de 4 prøvepæle, samt 32
dynamiske belastningsforsøg på prøvepælene
og udvalgte modholdspæle (3 i hver
pæleopstilling) over perioder på op til ca. et
år efter indramning, som angivet i tabel 3. De
dynamiske forsøg på prøvepælene er først
udført efter de statiske belastningsforsøg. Der
er ligeledes i forbindelse med indramningen
optaget fuld rammejournal. De dynamiske
belastningsforsøg er udført af CP test A/S i
form af PDA (Pile Driving Analysis)
målinger både i forbindelse med indramning

og med efterramninger, mens de statiske
belastningsforsøg er udført af entreprenør-
firma Per Aarsleff A/S efter retningslinjer
anført af GEO. De statiske belastningsforsøg
er udført med en deformationshastighed på
ca. 20 mm/h ved brud til en slutdeformation
på 0,15 x pælens sidelængde i overens-
stemmelse med anvisningerne i den tidligere
danske funderingsnorm DS415 (1998).

På lokalitet A er der forboret for begge
prøvepæle gennem sandfylden til ca. 1 m
over oversiden af leret, mens der på lokalitet
B er forboret for alle pæle – her dog kun ca.
halvvejs gennem sandlagene.

Variationen i vandspejlskoten, som
angivet i tabel 2, for de to pæleopstillinger på
lokalitet A, er et resultat af en prøve-
pumpning og efterfølgende grundvandssænk-
ning for udgravningsarbejderne.

5 RESULTATER

Resultaterne af de udførte belastnings-
forsøg fremgår af tabel 3. I tabellen er
endvidere angivet den beregnede ramme-
modstand, Rdyn iht. Den Danske
Rammeformel og den geostatisk beregnede
total bæreevne, jf. Eurocode 7; EN 1997-1
DK NA:2008. Der er i sidstnævnte taget
hensyn til spændingsændringer i sandlagene
som følge af varierende vandspejl, men der er
ikke taget hensyn til eventuel effekt af
forboring.

6 VURDERING AF RESULTATER

6.1 Sammenhæng mellem metoder til
bestemmelse af bærevne

Af tabel 3 ses, at der er rimelig god
overensstemmelse mellem brudbæreevnen
målt ved de statiske prøvebelastninger og de
geostatisk beregnede bæreevner, dog med
undtagelse af prøvepæl P17 i pælegruppe
P17-A.

Afvigelsen er ca. 26% for prøvepæl P17
og ca. –14% til -3% for de andre. Den
forholdsvis store positive afvigelse
observeret for P17 skyldes sandsynligvis, at
forboringen i dette tilfælde medførte en
væsentlig reduktion af overflademodstanden i
sand-fylden. Dette understøttes af ramme-
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resultaterne og de deraf udledte Nm værdier
(defineret som vist i formel 4) i de øvre
sandlag, jf. afsnit 6.2. For de øvrige pæles
vedkommende har forboringen i højere grad
reduceret spidsmodstanden end overflade-
modstanden i sandet.

Resultaterne viser ligeledes meget god
overensstemmelse mellem den målte
brudværdi fra de statiske belastningsforsøg
og totalbæreevnen udledt fra CAPWAP

analysen ifm. efterramning dagen efter. Den
observerede afvigelse er mellem -9 % og 6
%. Ved fortsat deformation efter brud i det
statiske belastningsforsøg er observeret en
reduktion på 12 % til 19% i bæreevnen, som
angivet i tabel 3. Dette er karakteristisk for
stærkt overkonsoliderede meget fede
jordarter og skyldes nedbrydning af
strukturen og ensretning af lerpartiklerne
under de store deformationer i forskydnings-

Tabel 3 Sammenfatning af målte og beregnede bæreevner

Pæle-
gruppe

og
lokalitet

Pæl

Tid efter
nedram-

ning

(døgn)

Ramme-
modstand

Rdyn;m

(kN)

CASE

Total
(kN)

CAPWAP
Statisk
prøve-

belastning

Geostatisk
beregning

b)

Total
(kN)

Overfl.
(kN)

Spids
(kN)

Peak
(kN)

Slut
a)

(kN)
Total
(kN)

Spids
(kN)

P8-A

M
8.5

0 857 800 - - - - -
1757

103

1 - 1500 1550 1460 90 - -
358 - 2200 2260 2070 190 - - 1953

M
8.6

0 1002 900 - - - - -
1738

1 - 1970 1910 1760 150 - -
35 - 2190 2200 2020 180 - - 1731

P
8

#

0 869 800 - - - - - 1780
357 - - - - - 2030 1730

1968
358 - 1870 1840 1690 150 - -

P17-A

M
17.5

0 728 500 - - - - -
1545

112

1 - 1090 1140 1030 110 - -
68 - 1530 1400 1280 120 - - 1497

M
17.6

0 691 500 - - - - -
1533

1 - 1150 1260 1170 90 - -
35 - 1440 1420 1280 140 - - 1509

P
17

#

0 532 450 - - - - - 1541
63 - - - - - 1180 950

1484
68 - 1280 1160 1040 120 - -

P6-B

M
6.7

#

0 1193 1300 - - -

2990 120

2 - 2830^ 2840 2360 480^ - -
70 - 3480^ 3480 2870 610^ - -

M
6.8

#

0 1194 1550 - - - - -
2 - 2960^ 2950 2470 480^ - -
28 - 3300^ 3300 2810 490^ - -

P
6

#

0 1160 1325 - - - - -
69 - - - - - 3225 2850
70 - 3310^ 3310 2750 - - -

P7-B

M
7.7

#

0 1193 1400 - - - - -

2550 80

1 - 2720 2730 2200 530 - -
97 - 3230^ 3250 2720 530^ - -

M
7.8

#

0 1114 1150 - - - - -
1 - 2530 2510 2010 - - -
27 - 2860^ 2840 2340 500^ - -

P
7

#

0 1039 1125 - - - - -
95 - - - - - 2950 2600
97 - 3130^ 3130 2750 380^ - -

a)
slut værdi; ved en deformation på 45 mm = 0,15 x sidelængde

b)
Der er anvendt r = 0,4 og cu = cv for beregning af overflademodstand og cu = 1/3 cv for spidsmodstand i
Søvindmergel. I sandlagene er anvendt Nm = 0,6, uden hensyn til forboring. Der er taget hensyn til
spændingsændringer i sandlagene som følge af varierende vandspejl.

#
: forboret, jf. tabel 1. ^: blivende deformation < 3 mm
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zonen langs pælens sider. Resultatet af den
efterfølgende CAPWAP-analyse indikerer
således, at pælen i løbet af få dage regenere-
rer en brudbæreevne tæt på den målte peak-
værdi.

En forudsætning for at PDA målinger kan
anvendes til vurdering af en pæls brudbære-
evne er, at der ved efterramningen tilføres
pælen så stor energimængde, at pælen opnår
en blivende flytning på mindst 3 mm. For
pælegrupperne P6-B og P7-B er dette kun
opnået for forsøgspælene M7.7 og M7.8 i
forbindelse med indramning og efterramning
dagen efter. For de resterende dynamiske
forsøg er der kun opnået beskedne flytninger
på 0,1 a 0,4 mm, og det vurderes derfor, at de
herved målte bæreevner afspejler mobilise-
rede bæreevner frem for brudbæreevner. På
trods af dette giver CAPWAP analyserne for
prøvepælene P6 og P7 i pælegrupperne P6-B
hhv. P7-B højere mobiliseret bæreevne end
målt i de statiske belastningsforsøg. Dette
skyldes formodentligt primært den højere
deformationshastighed under de dynamiske
forsøg.

Den Danske Rammeformel, jf. DS/EN
1997-1 Geoteknik: DK NA:2008 anvendt på
indramningsdataen vurderes at give et
resultat, som nogenlunde svarer til den
aktuelle brudbæreevne på rammetidspunktet.
Dette understøttes af resultaterne af de
samtidige dynamiske forsøg, der udviser
forholdsvis god overensstemmelse mellem
total bæreevner udledt af rammeformlen og
PDA-målingerne (CASE) ifm. indramning.

Sammenholdes resultaterne af CAPWAP
analyserne med en geostatisk beregnet spids-
modstand, jf. tabel 3, kan der udledes en
sammenhæng mellem målte vingestyrker cv

og Søvindmergelens udrænede forskydnings-
styrke cu svarende til cu ~ 0,3 - 0,6 cv for
pælegrupperne P8-A og P17-A. For pæle-
grupperne P6-B og P7-B giver CAPWAP-
analysen større spidsmodsstand end bestemt
ved geostatisk beregning med antagelsen cu =
cv. En del af forklaring kan ligge i, at de
meget små flytninger (typisk < 0,2 mm), som
pælene er bibragt ved PDA målingen for
disse to pælegrupper, ikke er i stand til at
aktivere sprækkerne i leret, samt at
CAPWAP-analysen, som indikeret tidligere,

måske generelt overvurderer bæreevnen i
forhold til de statiske forsøg.

For pælegrupperne P8-A og P17-A, hvor
der er opnået tilstrækkelige flytninger under
PDA målingerne og fornuftig overens-
stemmelse mellem dynamisk og statisk
bæreevne, ses resultaterne at bekræfte den
generelle erfaring, at cu/cv ~ 1/3 kan anvendes
som en nedre karakteristisk værdi til brug for
geostatisk beregning af spidmodstand i
sprækket plastisk ler.

6.2 Bestemmelse af regenerationsfaktor

For en detailvurdering af overflade-
modstandens og dermed regenerations-
faktorens udvikling i det fede ler, skal
overflademodstanden i de øvre sandlag og
spidsbæreevnen adskilles fra overflade-
modstanden i det fede ler. Det var tanken, at
benytte CAPWAP analyserne hertil. Det
viser sig imidlertid, at fremgangsmåden giver
urealistiske og tilsyneladende tilfældige
fordelinger af overflademodstanden og
bæreevnen i Søvindmergelen.

I stedet er valgt en alternativ fremgangs-
metode, som tager udgangspunkt i pælenes
rammeforløb, de geostatiske beregninger og
vore generelle erfaringer. Tolkningen af
udviklingen af regenerationsfaktoren i
Søvindmergel er således baseret på følgende
forudsætninger:

 Friktionsforholdet Nm (som defineret i
formel 4) i de relativt grovkornede
sandlag er stort set konstant med tiden
svarende til, at pælenes bæreevnetilvækst
primært skyldes regeneration af
Søvindmerglens styrke langs pælenes
overflade.

 Overflademodstanden i sandlagene, Rs,sand

kan fastlægges ud fra rammeforløbet, idet
det antages, at rammemodstanden med
pælespids i laggrænsen mellem
sandlagene og den underliggende
Søvindmergel primært skyldes overflade-
modstanden i sandlagene og sekundært
spidsmodstand i oversiden af leret.
Sidstnævnte bidrag fastlægges ud fra en
geostatisk beregning, jf. Eurocode 7; EN
1997-1 DK NA:2008.
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Regenerationsfaktoren kan nu udledes af
formel (1) idet overflademodstanden i leret
fastlægges af:

ܴ௦, = ܴ− ܴ௦,௦ௗ − ܴ, (3)

hvor Rc er total trykbæreevnen bestemt
ved statisk eller dynamisk belastningsforsøg
og Rb,ler er spidsmodstanden i leret bestemt
ved geostatisk beregning.

Når overflademodstanden i sandlagene
fastlægges ud fra en geostatisk beregning, jf.
DS/EN 1997-1, NA DK:

ܴ௦,௦ௗ = ∑ ܰ ݍ
ᇱ

௦ܣ


ୀଵ (4)

hvor q´m (kPa) er det effektive middel
overlejringstryk i jordlag i, kan der med
baggrund i ovenstående forudsætninger
udledes en Nm værdi for sandlagene under
indramning på 0,36 - 0,49 for forsøgspæle
uden forboring og 0,02 - 0,55 for forsøgspæle
med forboring. De beregnede Nm værdier,
giver således ikke entydigt svar på effekten af
forboringen på overflademodstanden. Til
gengæld viser rammeresultaterne, at ramme-
modstanden i sandet reduceres betydeligt
som følge af forboring. De fundne Nm-
værdier for forsøgspæle uden forboring er
generelt lavere end forventet (Nm = 0,6).

6.3 Udvikling af pæle bæreevne

I Figur 1 er vist udviklingen af
pælebærevnen over tid, som bestemt ved
CASE og CAPWAP analyse og statisk
belastningsforsøg for de 4 pælegrupper. For
at fjerne indflydelse af den observerede
styrkereduktion ved fortsat deformation efter
brud i det statiske belastningsforsøg, er
resultaterne af CAPWAP analyserne på
prøvepælene ikke medtaget, da de er udført
efter udførelse af de statiske belastnings-
forsøg.

Pælenes bæreevne ses at vokse kraftigt
over det første døgn, hvorefter bæreevne-
tilvæksten sker langsomt og med aftagende
hastighed. Forholdet mellem bæreevnen målt
ved indramning (CASE) og bæreevnen målt
ved CAPWAP analyse 1-2 dage efter
indramning er 1:1,9 – 2,6, med et gennemsnit
på 1:2,3. Der sker således godt og vel en
fordobling af bæreevnen over det første døgn

efter indramning, hvorefter bæreevne-
udviklingen over tid, for en given pæle-
gruppe, ses at følge et nogenlunde semi-
logaritmisk lineært forhold.

Figur 1 Udvikling af total bæreevne over tid.
Der er anvendt en nominel tid på 0,001 døgn for
indramningen.

Det observeres, som forventet grundet de
forskellige jordbundsforhold og pælelængder,
at bæreevnetilvæksterne og de absolutte
bæreevner for de 4 pælegrupper er meget
forskellige. Der ses samtidig en tydelig
tendens til, at bæreevnetilvæksten over tid er
stigende for voksende initial bæreevne efter
indramning.

Figur 2 viser resultaterne for forsøgs-
pælene i de enkelte pælegrupper normaliseret
med hensyn til en reference bæreevne R0

(fastlagt af figur 1 for hver enkelt pæl) for en
reference tid, t0 = 1 dag. Det ses, at de
normaliserede datapunkter for alle 4
pælegrupper ligger med relativ lille spredning
omkring samme semilogaritmiske tendens-
linje bestemt ved en udviklingsfaktor,  =
0,13 (de viste øvre og nedre grænser svarer til
hhv.  = 0,18 og  = 0,08 for t > 1 dage).
Normalisering ses dermed at fjerne indflydel-
sen af de varierende jordbundsforhold og
pælelængder.

Den fundne udviklingsfaktor kan sammen-
lignes med værdier fastlagt i lignende studier.
Balissager (1959) præsenterer således
resultaterne fra gentagne statiske belastnings-
forsøg på en enkelt betonpæl rammet under
tilsvarende bundforhold på Aarhus havn – de
normaliserede resultater fra det andet og de
efterfølgende to belastningsforsøg på samme
pæl (A1) er til sammenligning medtaget i
figur 2.
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Figur 2 Udvikling af normaliseret total bæreevne
over tid. Der er anvendt en nominel tid på 0,001
døgn for indramningen.

Der ses en meget god overensstemmelse
mellem resultaterne fra de forskellige
lokaliteter på Aarhus havn, og der kan af
Ballisagers resultater udledes en
udviklingsfaktor A = 0,21, dvs. lidt større end
på lokalitet A og B. Som tidligere nævnt kan
der kort efter udførelse af statiske
belastningsforsøg i stærkt overkonsoliderede
fede til meget fede lerarter typisk forventes et
fald i bæreevne, som følge af at lerets styrke
falder mod en residual styrke ved fortsat
deformation efter brud. Dette blev også
observeret af Ballisager (1959), og
tilsvarende observationer er gjort af Powell et
al. (2003) i gentagne belastningsforsøg på
rammede og nedpressede stålpæle i stærkt
overkonsolideret London clay. Powell et al.
fandt, at først efter længere hviletid mellem
forsøgene kunne der observes en egentlig
bæreevnetilvækst, formentlig som følge af
ageing. De gentagne dynamiske belastnings-
forsøg udført i dette studie formodes på
baggrund af de relativt små blivende
deformationer (typisk <4mm) ikke at give
anledning til en reduktion i bæreevne, hvilket
resultaterne heller ikke viser tegn på.

Augustensen (2006) angiver for en større
database af gentagne statiske belastnings-
forsøg på rammede pæle i ler en udviklings-
faktor med en middelværdi på  = 0,46
(øvregrænseværdi; A = 0.69 og nedregrænse-
værdi; A = 0,33). Resultaterne dækker forsøg
på ler med udrænet forskydningsstyrker på
12-136 kPa og Ip på mellem 15 og 47 %.
Søvindmergelen ligger med sin betydelig
højere styrke og plasticitet, jf. tabel 2,
væsentligt uden for dette interval, og

nærværende studie viser også, at
udviklingsfaktoren for pæle rammet i meget
fedt stift ler, som Søvindmergel, er betydelig
mindre end angivet af Augustensen (2006).

6.4 Udvikling af regenerationsfaktor

Med udgangspunkt i CAPWAP analyserne
og de statiske belastningsforsøg fremgår den
tidsmæssige udvikling af regenerationsfak-
toren for de 4 pælegrupper af figur 3.

Figur 3 Udvikling af regenerationsfaktoren, r
over tid. Der er anvendt en nominel tid på 0,001
døgn for indramningen.

Regenerationsfaktoren ses som forventet
at følge samme tendens som bæreevne-
udviklingen over tid. Der ses en kraftigt
stigning i regenerationsfaktoren over det
første døgn, hvorefter tilvæksten i overflade-
modstanden i Søvindmergelen og dermed
regenerationsfaktoren er aftagende med tiden.
Der observeres en væsentligt spredning af
resultater, når de enkelte pælegrupper
sammenlignes, hvilket til dels kan skyldes
usikkerhed i fastlæggelse af overflade-
modstanden i sandlagene ud fra indramnings-
dataen og til dels variation i Søvindmergelens
egenskaber. Udviklingen af regenerations-
faktoren over tid – gældende for alle pæle
grupper - kan tilnærmes ved følgende
semilogaritmisk lineære forhold:

=ݎ 0,378 + 0,0799 ∙ ݈݃ ଵݐ (5)

Dvs. for hver dekade ændring i tid stiger r
med ca. 0,08. En regenerationsfaktor på 0,4
er således i gennemsnit opnået efter ca. 2
dage, eller efter ca. 4 uger ved brug af
nedreværdier. Resultaterne støtter således, at
r = 0,4 efter ca. 4 uger, som anvist i Eurocode
7; EN 1997-1 DK NA:2008, er en plausibel
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nedreværdi. Det kan imidlertid diskuteres,
hvorvidt der er korrekt at anvende en
nedreværdi for regenerationsfaktoren, når
denne kombineres med forsigtigt fastlagte
værdier af den udrænede forskydningsstyrke.
Da der her er set helt bort fra bæreevne-
tilvækst i sandlagene og endvidere generelt er
forudsat cu = cv/3 ved beregningen af
spidsmodstanden, er de beregnede r-værdier
formentlig lidt for høje, hvorfor man alligevel
bør være forsigtig med at udnytte r-værdierne
i figur 3 fuldt ud.

”Initial” regenerationsfaktoren bestemt i
forbindelse med indramning ligger mellem
0,09 og 0,19 med en middelværdi på 0,13.
Dette kan sammenlignes med den reciprokke
af sensitiviteten, St

-1 = 0,25, hvilket indikerer
at initial regenerationsfaktoren ikke kun er et
udtryk for en residualstyrke af Søvind-
mergelen, men at den også er påvirket af
æltninger af leret og/eller de komplekse
spændingsforhold, der optræder omkring
pælen under nedramning.

Ballisager (1959) fandt til sammenligning
at regenerationsfaktoren kun steg ganske
ubetydeligt fra 0,14 til 0,17 i perioden 14 til
103 dage efter indramning for pæl A1, som
blev udsat for gentagne belastningsforsøg.
Resultaterne for pæle, der kun blev testet én
gang, indikerer derimod betydelig større
regenerationsfaktorer og tilvækst over tid.
For pæle testet efter 32 dage fandt Ballisager
således regenerationsfaktorerne på niveau
med de værdier, der er bestemt i nærværende
studie. De meget små regenerationsfaktorer
bestemt af Ballisager for pæle, der udsættes
for gentagne belastningsforsøg, er
umiddelbart svære at forklare. Den relative
tilvækst i bæreevne og regenerationsfaktor
for pæl A1 er dog i overensstemmelse med
resultaterne af nærværende studie, som det
ses af figur 2.

7 KONKLUSION

Resultaterne fra forsøgene med pælene i
meget fedt ler viser overvejende god overens-
stemmelse mellem total bæreevne udledt fra
statiske belastningsforsøg, PDA-målinger og
geostatiske beregninger. Der er endvidere
konstateret nogenlunde god overeensstem-
melse mellem bæreevnerne fastlagt ud fra

den Danske Rammeformel og resultaterne af
samtidige CASE analyser i forbindelse med
indramning.

Forsøgsresultaterne indikerer, at de
dynamiske forsøg overvejende giver lidt
større bæreevner end målt ved statisk belast-
ningsforsøg, samt at CAPWAP analysen
desuden i mange tilfælde giver en urealistisk
og tilsyneladende tilfældigt fordeling af
overflademodstand, samt fordeling af bære-
evne mellem overflademodstand og spids-
modstand. Den signifikant peak på de statiske
belastningsforsøg støtter antagelsen om, at en
væsentlig del af pælenes bæreevne med tiden
kommer fra Søvindmergelen.

Resultaterne bekræfter, at udviklingen af
bæreevne og regenerationsfaktoren over tid
tilnærmelsesvist kan beskrives ved et semi-
logaritmisk forhold, hvor bæreevnetilvæksten
er proportional med bæreevnen til en given
reference tid. Det er endvidere vist, at
bæreevnen målt ved dynamiske forsøg under
indramning kan anvendes til at beregne
langtidsbæreevnen, når udviklingsfaktoren
forinden er blevet bestemt.

Den foreslåede alternative metode til
belysning af udviklingen af regenerations-
faktoren i leret vurderes at give fornuftige
resultater på trods af de usikkerheder, der er
forbundet dels med anvendelse af
indramningsdata og dels ved forudsætningen
om konstant friktionsforhold i sandlagene.
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