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Förord
STQR-konceptet togs fram 1993 och utvecklades under 1994 av L. Stenberg och
A. Orbom. På grund av svårigheter att finna finansiärer blev utvecklingsprojektet
fördröjt till 1995 då tjällaboratoriet byggde en prototyp som installerades i Mora.

Då konceptet rymmer en stor potential beslutade VTI hösten 1996 att bekosta

utveckling och tillverkning av en tekniskt komplett STÖR, som fick arbetsnamnet

STÖR -96. Modemtekniken framtages under 1997 med stöd av VTI. Utveckling

har skett med avseende på mekanisk konstruktion, mätteknik och datorstyrning

samt mätteknisk design. För att möta de uppställda kraven på fältmässig funktion

och hanterbarhet vid installation i vägen, har flera innovationer framtagits av

projektmedlemmarna.

I projektet medverkande

Sandberg, Bengt mekanisk design, materialspecifikation och

konstruktionsarbete

Blom, Johnny finmekanik, detaljutveckling, konstruktion

Gillberg, Rolf förankring, detaljutveckling, konstruktion

Wilhelmsson, Håkan datorstyrning och lagring, mätteknisk

vidareutveckling, modemteknik

Lantto, Leif mätteknisk utveckling, elektronikmontage och

byggande

Samtliga dessa medarbetare vill jag rikta ett varmt tack till för att med iver

konstruktivt ha medverkat vid tillverkningen av STÖR -96. Jag vill också tacka

VTIzs GD Thomas Korsfeldt som vågat satsa på STÖR-konceptet.

A. Örbom som svarade för den mättekniska konstruktionen och utvecklingen

övergick 1996 till annan verksamhet inom VTI.

Linköping mars 1997

Lars Stenberg
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Stör -96

av Lars Stenberg

Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI

 

Projektgruppen STÖR -96 vid montering i JÄT (Småland) 8 januari 1997.
Från Vänster: B. Sandberg, R. Gillberg, H. Wilhelmsson, L. Lantto och J. Blom.
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Utveckling och provning (1996-97)
STÖR -96 är ett mätdon för automatisk registrering av tjäldata. Tjäldata är

mätvärden nödvändiga för beräkning av tjälförlopp i mark och vägar samt för

validering av beräkningsmodellers praktiska tillämpning vid vägbyggnad. Vid

beräkning av tjälförlopp i ex.vis vägar behövs, förutom jordlagrens specifika

lyftegenskaper och värmekonduktivitet även luftemperatur, vägytetemperatur,

jordvärmegradient och grundvattennivå (avstånd till tjälgräns). Till validering

används registrerat tjäldjup och tjällyftningsbelopp. STÖR -96 mäter och lagrar

med hjälp av en mikrodator följande: Tjällyftningsbelopp, tjäldjup, jordvärme-

gradient samt grundvattennivå.

STÖR -96 kan härigenom utgöra ett hjälpmedel vid bedömning av huruvida

vägavsnitt kan behöva avstängas för tung trafik under tjällossningen. En utredning

visar att skogsindustrins totala förluster till följd av restriktioner och avstängda

vägar uppgår till 700 milj. Skr årligen. (Bjurulf, A. & Nordmark, U. 1994.)

STÖR -96 är också avsedd att användas i Vägar där STÖR-data efterfrågas och

för forskningsändamål.

Med hjälp av modern är det även möjligt att ringa upp STÖR -96 och erhålla

insamlade data, vilket på sikt utgör väsentliga ekonomiska besparingar.

Varför STOR -96?
Bakgrund

VTI utför oftast på Vägverkets (VV:s) uppdrag kontinuerliga mätningar av

tjäldjup och grundvattennivå. Mätningarna är vanligtvis kopplade till provvägar

och observationssträckor. En vanlig tidsperiod för mätningarna är 3-5 år. Då det

gäller tjälforskning görs uppföljning även av tjällyftningen i vägen. VTI svarar för

installation av instrument och VV:s personal svarar för mätdatainsamling.

Tjälstudier utförs företrädesvis i Norrland, med långa resor till objekten som följd,

även för VV:s personal.

Tjälforskning i fält är mycket kostsamt på grund av den mängd och

svåråtkomliga underlagsinformation som erfordras för att forskningen skall vara

meningsfull. Med STÖR reduceras kostnaderna avsevärt för insamlandet av

mätdata erforderliga för studier av tjäl- och urtjälningsförloppet.

I dag mäts tjäldjup med hjälp av tjälgränsmätare typ Gandahl (Gandahl 1957).

Erfarenhet från användandet av denna mätare har uppenbarat två nackdelar

0 Förankringen håller inte alltid, med följd att mätaren fryser upp. Ett i

vägytan uppstickande plaströr kan ge upphov till fordonsskador. Dessutom

är en skadad mätare oanvändbar.

0 I vissa vägar kan rörelser tvärs vägen i vägkroppen göra att mätaren kröks,

vilket medför att innerröret, som skall avläsas, ej går att dra upp.

Till dessa två kan fogas behovet av årlig service, med åtföljande kostsamma

resor och arbetstid.

Grundvattennivån avläses oftast med dopplod manuellt nedsänkti grundvatten-

rör av mässing. Vattnet i röret fryser vid tjälnedträngningen och orsakar ispropp

ovan den sjunkande vattennivån. Detta omöjliggör fortsatta avläsningar av grund-
vattennivå.

Tjällyftningen på vägarna mäts genom höjdavvägning.
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Samtliga dessa tre mätningar utförs manuellt, vanligtvis i vägmitt men även

mätningar i körbanemitt och vägkant förekommer. Med den alltmer tilltagande

trafiken och kravet på skyddsanordningar vid arbete på väg, blir dessa mätningar

både riskfyllda och kostnadskrävande. Med tiden och mot ovan nämnda bakgrund

har behovet av ett automatiserat mätförfarande för bestämning av dessa variabler

vuxit sig allt starkare. Det som saknats har varit en tillförlitlig mätteknik

Genom ett kontinuerligt mättekniskt utvecklingsarbete på VTI:s tjällabora-

torium i samarbete med mättekniska laboratoriet har sådana kunskaper erhållits

och erfarenheter gjorts från provningsverksamheten att dessa kunnat överföras till

konstruktion av ett i fält fungerande mätdon av tjäldjup, tjällyftning och grund-

vattennivå. Detta mätdon fick beteckningen STÖR.
VTI:s tjälforskningsverksamhet har bl.a. lett till framtagandet av en modell för

tjälförlopp i väg, som kan användas till prediktering av tjällyftningsbelopp i givna

vägkonstruktioner, för givna köldmängder och grundvattenavstånd i olika

klimatområden. Med olika klimatområden avses här områden med olika

jordvärmegradienter.

I VTI:s modell för beräkning av tjällyftning i väg (Fredén 1981) ingår

jordvärmegradienten, varför kännedom om denna är nödvändig.

För att kunna utveckla och validera modellen krävs ett exakt värde på

jordvärmegradienten (G-värde).

STÖR konstruerades så att temperaturmätning kan ske 1 m under maximalt

tjäldjup för att därigenom erhålla ett till närmelsevis exakt värde på G-värdet vid

lokalen i fråga.

De G-värden som används i dag är mycket grova. Någon hänsyn till jordtäckets

tjocklek (närhet till berg) tas ej, ej heller går det att bedöma inverkan av grund-

vattennivån. Grundvattnet utgör också ett jordvärmetillskott.

Hög grundvattenyta reducerar inte tjälnedträngningen bara genom ett kortare

avstånd till isfronten utan också genom sitt energiinnehåll.

De G-värden som används i dag är huvudsakligen relaterade till ortens års-

medeltemperatur och därmed medelköldmängden.

Ett föredömligt arbete utfördes av Lars-Olof Svensson 1972, då arbetande i

VTI:s "tjälforskarteam , i det han sammanställde en lathund för G-värdesbe-

stämningen. Se figur 1. Det är ett mycket omfattande arbete bakom detta diagram

som ser så enkelt ut, men det gäller att komma på det! Det nämns i sammanhanget

dels för att det är det praktiska diagrammet som används vid alla beräkningar dels

för att det aldrig publicerats, alltså ytterligare exempel på värdefull och arbets-

besparande forskning.
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Figur 1 Lathund G-värdesbestämningen enligt L-O Svensson, 1972

Sammanfattning av fördelar med STÖR.

0 Endast ett rör behöver nedsättas i stället för 2-3 stycken för att erhålla

motsvarande data. Tidsvinst

Endast ett borrhål erfordras. Reducerad arbetstid för montering.

Inga manuella mätningar på vägen = minskad risk för olyckshändelser.

Inga årliga serviceresor. Miljö + kostnadsbesparingar

Datorisering medför förenklad och snabbare utvärdering.

Lägre totalkostnad för montering och drift.

Erhållna mätdata kan användas i prognosarbete ex.vis tjällossning - ev.

avstängning för tung trafik. (Se bilaga 3.)

Vad är STÖR

STÖR är ett mätdon framtaget för att underlätta tjäldatainsamling och för att

reducera kostnaderna för kontinuerliga mätningar.

STÖR -96 registrerar dagligen
0 Temperatur

0 Grundvattennivå

0 Vertikala rörelser

Härigenom erhålls

Temperaturgradienter i frusen zon

Jordvärmegradienter

Tjäldjup

Grundvattnets nivåförändring

Tjällyftning

Sättningsförlopp

STÖR -96 kan anpassas efter kundens behov av mätdata. Exempelvis är man

inför byggprojekt och schaktningsarbeten intresserad av hur långt urtjälningen nått

eller prognos av när urtjälning kan förmodas avslutad, designas STÖR -96 för
denna information.

Är man intresserad av Sättningsförlopp anpassas STÖR -96 för mätning av

vertikalrörelser. Eftersom mätningarna utförs av en mikrodator som lagrar

säsongens mätvärden har man omedelbar tillgång till dagens tillstånd eller kan
erhålla förloppet under kritiska perioder.

Modemtillsats gör att man på kontoret kan överföra alla mätdata till sin PC.
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STÖR -96 är byggd av ett tjockväggigt plaströr och är därmed så pass stadigt

att det kan motstå i vägsammanhang normala horisontella rörelser utan att ta

skada.

Vid all installation i tjällyftande jord är uppfrysningsprocessen ett problem,

jämför blockuppfrysning, uppfrysning av pålar och trummor. Pålars uppfrysning

kan reduceras eller inhiberas genom att de nedslås tillräckligt djupt under

maximala tjäldjupet.

STÖR -96 är konstruerad så att uppfrysningen blir reducerad samt så att, om

uppfrysning ändå har ägt rum, STÖR -96 kan nedpressas till ursprunglig nivå.

Teknisk beskrivning
Mätaren består av ett grovt plaströr med skoningar

 

av metall i ändarna. Den nedre skoningen är spetsig Datainsamlingsenhet

för att röret skallkunna tryckas ned i marken. Sko-

ningarna är ej fästade i plaströret utan sitter löst, E/W

vilket gör att plaströret kan röra sig i vertikalled. I i, t.

rörets övre och nedre del är vertikala rörelsegivare 'i
monterade.

Ett antal temperaturgivare sitter inborrade i

rörets vägg. Avståndet mellan givarna kan göras

olika, beroende av i vilken del av röret de sitter.

Det innebär att man kan optimera givarnas antal i

förhållande till förväntade temperaturgradienter på

olika nivåer.

På rörets insida sitter givarna för avkänning av

vattennivån. Grundvatten leds in i röret via ett hål i
rörets nedre del. Hålet är försett med ett filter som Vatten-
förhindrar att jord tränger in. :Källa-re

Datainsamlingen görs av en enhet som är place-

rad vid sidan av röret och som står i förbindelse

med detta via en ledning. Datainsamlingsenheten

styrs av en mikrodator som lagrar värden i ett eget

minne. Mätvärden kan hämtas upp på plats eller via

telefonnätet och modem. Apparaturen kan ström-

försörjas via nätspänning eller med batteri.

Utvärdering av mätvärden kräver tillgång till en

dator med något lämpligt kalkylprogram (t.ex. -

Excel), eller specialanpassade program som i så fall

får utvecklas efter behov. Det är likaså möjligt att ä

skräddarsy rörets utformning efter beställarens be- 5 -

hov, vare sig det handlar om att mäta temperatur

(tjälgräns) vertikalrörelse (lyftning/sättning) och

grundvattennivå eller vardera.

  

   
  

Temp-givare

 

Dräneringshål

 

 

  

Ekonomi
Installationskostnaden blir ungefär densamma för 1 st STÖR -96 som för

montering av tjälgränsmätare och grundvattenrör. Tillkommer temperaturrnätare

blir kostnaden lägre för STÖR -96.
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Ser man enbart till VV:s mätkostnader kan följande beräkning göras

personal 260:-/tim x2 för 2 man

paketbil 120: -/tim

Då varje mätning erfordrar två man och mätlokalen ligger inom 30 km radie

åtgår

1 tim restid + 1 tim mätning = alltså totalt 1 280 kr per mättillfälle.

För längre avstånd tillkommer ca. 1 tim restid/30 km räknat för

Norrlandsvägar .

I Norrland omfattar mätsäsongen ca 30 veckor, vilket innebär en kostnad av

38 400:- (mätning l ggr/vecka). Till detta kommer VTI:s årliga serviceresor.

Fullt utvecklad och modemutrustad STÖR beräknas i dag kosta ca. 150 000 kr

för enstaka exemplar. Vid tillverkning av 7--10 ex. anses kostnaden i dag kunna

nedbringas med 25%, genom rationaliseringar och med färdigutvecklad teknik.

Förutom miljövinsten till följd av minskat resande är STÖR betald efter 2-3 år

beroende på mätlokalens avstånd till arbetsområdet. Mätningar som pågår 3 år

eller mer blir därmed enbart besparing för samhället och uppdragsgivaren.

Samhällets och skogsindustrins besparingar genom kortare avstängningstider,

se bilaga 3 Praktisk tillämpning för tjällossningsprognos , bör också beaktas i

sammanhanget.

Utvecklingsbehov
STÖR -96 är framtagen för att monteras i belagda vägar. För att möta framförda

önskemål om att kunna följa tjäl- och urtjälningsförloppet också i grusvägar,

behöver en något modifierad STÖR prövas i grusväg. Det som kan vålla problem

vid grusvägsinstallation är den eventuella uppfrysningen. I belagda vägar bidrar

det fasta bituminösa slitlagret till att pressa tillbaka STÖR i takt med

tjälsättningen. I grusväg under tjällossningen saknas detta fasta lager.

Med hjälp av insamlade data under tjällossningsperioden kan lämplig

programvara framtagas för att ställa tjällossningsprognoser till användarens

förfogande. Fullt utvecklade kan dessa prognoser användas till att reducera vägars

avstängningstider under tjällossningen.

Tillräckliga och tillförlitliga data härför saknas idag, men underlag för en

preliminär modell grundad på vintern 1996-97 avses att tas fram snarast.

Som alltid med tekniska innovationer tillkommer behov av kontinuerligt

utvecklingsarbete i takt med framtagen ny teknik och databearbetning.
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Bilaga 1

Sid 1 (7)

Mätresultat med STÖR -96 , 1997

STÖR -96 monterades i väg 628 vid JÄT i Kronobergs län den 8 januari 1997.

Höjdavvägning hade dessförinnan utförts av Vägverket på ett utvalt vägavsnitt. Då

installationen gjordes hade vägen lyft 7 cm sedan den 12 december 1996.

Förutom STÖR -96 monterade VTI även en jordñx och tjälgränsmätare modell

Gandahl, för erhållande av referensvärden.

Upptagningen av borrhål blev mer tidsödande än planerat då berget låg ca

1,5 m under vägytan. Då detta var förvånande och det i början förmodades att vi

bara gått på ett stort block upptogs fyra borrhål innan vi accepterade faktum.

STÖR -96 och Tgm står därmed väl förankrade i fast berg!
VV:s mätningar redovisas i tabell I. Ur tabellen framgår att stenflxen frusit upp

i förhållande till jordfixen. Nettolyftet av vägbanan har räknats om med hänsyn

härtill.

Mätdata från STÖR -96 hämtades den 18 mars 1997 och preliminära
obearbetade data redovisas i figurema 1:1-7:1.

Figur 1:1 visar tjällyftningsbelopp från avvägning och STÖR -96 . Resultatet

kan förefalla märkligt, men betänker man att monteringen ägde rum i frusen jord

och att återpackningsarbetet var mycket försvårat, så är det inte orimligt att antaga

en efterpackning under januari. Detta får i varje fall vara den fortsatta arbetshypo-

tesen tills fortsatt erfarenhet visar annat. Sättningen under pågående tjällossning

27 februari-18 mars visar god överensstämmelse mellan de två mätmetoderna,

varför fog för antagandet anses föreligga.

Temperaturkurvorna i figurerna 3:1-7:1 från de dygn då tjällossningen

påbörjats antyder en temperaturskillnad på O,2°C vid jämförelse med undre

tjälgräns i tjälgränsmätaren.

I figur 2:1 som visar tjäldjup enligt Tgm och STÖR -96 erhålls god
överensstämmelse vad tjäldjupet beträffar. Urtjälningsdjupet uppvisar däremot en

större skillnad, ca 10 cm, enligt figuren. Den fortsatta analysen kräver kunskap om

Tgmzs funktion. - Vid frysningen, som beror av omgivande marks temperatur,

knuffas de stora metylenblått molekylerna ut ur isgittret. Vid urtjälningen smälter

givetvis isen närmast rörvägg först varför färgämnet åter kan uppträda i vattnet.

Detta ger upphov till en diffus urtjälningsgräns där det finns is i röret längre in

från väggen. Det kan, beroende på hur urtjälningsförloppet fortgår, bildas en blå-

vit zon. Denna zon har föredömligt angivits i protokollet, Tabell 1. Diagrammet

anger dess översta del där is observerats. Omgivande marks O°C-isoterm torde

däremot ligga längre ned, men inte så långt ned som understa blå-vit zonen.

Slutsats
Mot bakgrund av presenterade mätningar kan STÖR -96:s data anses helt

tillförlitliga.

Även om STÖR -96 monteras sommartid får man trots eget packningsarbete

räkna med viss efterpackning av kringfyllnadssanden. För testsäsongen 1997-98

rekommenderas kombination med konventionell tjälgränsmätare (Tgm).

Den jämförande tjälgränsmätningen ger upphov till två frågeställningar.
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Bilaga 1

Sid 2 (7)

l. Konventionell tjälgränsmätning (Gandahl) har använts sedan slutet av 1950-

talet. Kapillärradien i Tgm-röret är så pass stor att man kan förutsätta att

frysning sker vid O°C, däremot hinner Tgm ej med vid det snabbare

urtjälningsförloppet. Det är känt att verkligt tjäldjup, speciellt i finkornig

jord med porstruktur som ger upphov till fryspunktnedsättning, ofta är

mindre än Tgm anger. Urtjälningsdjup är också större än Tgm anger. Den

fysikaliska förklaringen härtill, liksom hydrokonduktivitetens i den partiellt

urtjälade zonen inverkan på bärigheten, skulle föra allt för långt, varför den

utelämnas.

Empiriskt modelltänkande är uppbyggt kring Tgm-resultat.

Skall STÖR anpassas till Tgm?
2. Kalibreringsförfarandet av STÖst temperaturgivare är komplicerat. En

2-4 rn lång stång går ej att lägga in i ett kylskåp med full temperaturkontroll.

Kalibrering bör utföras kring O°Ci3°C. Fältresultaten visar genomgående en

god kalibrering av givarna inbördes, relativ kalibrering. Problemet är att

OOC-isotermen ej sammanfaller med Tgmzs O°C-isoterm. Skillnaden blir av

förståeliga skäl större ju mindre termiska gradienten i ofrusna zonen är.

Detta har endast betydelse för bestämning av maximala tjäldjupet. Den

översta metern närmast vägytan utgörs i byggda vägar av grovt material

dessutom är termiska gradienten betydligt större i denna zon, varför detta ej

vålla problem.

Data från STÖR -96 kan anses korrekta vad tjälprocessens förlopp beträffar.

Kan kalibreringsförfarandet förenklas med bibehållen precision?

Medverkande
Vid monteringen i JÄT medverkade förutom den tidigare nämnda projektgruppen:

Jörgen Svensson, VTI Montering av jordñx och tjälgränsmätare

SGI Bormingsarbete

Vägverket, Produktion Syd Avvägning, TA-plan och beläggningslagning
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Tabell1. Manuella mätningar utförda av VV. JÄT 1996-97

Dag

13-12-96

08-01-97

15-01-97

22-01-97

30-01-97

04-02-97

10-02-97

21-02-97

27-02-97

06-03-97

14-03-97

18-03-97

* Gäller med antagandet att stenfix frusit upp.

Stenfix

nivå

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Jordfix

nivå

10,790

10,785

10,785

10,780
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P1

nivå

9,165

9,220

9,220
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p2

vs. jordfix mm

9,270

9,340

9,345

9,350

9,320

deltaH*

70

80

85

60

Felmarginal +/- 5 mm

P3

9,400

9,465

9,470

9,475

9,455

P4

9,540

9,660

9,655

Tjåldjup

cm

76

76

76

79,5

81,5

82

27 / 82

36 - 68/80

40 - 70/77

38 - 68/77
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Tjällyftning i Jät 96-97
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Figur 1:1 Registrerade nettorörelser av vágytan enligt STÖR-96 och manuell höjdavvägning

 

Tjäldjup i Jät 96-97
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Mätresultat STÖR VIKA 1996-1997
Hösten 1995 installerades den första testprototypen i Vika strax utanför Mora.

Mätresultaten 1995-1996 omfattar endast 3 veckor på grund av att kabeln skars av

vid snöröjning av vägkant. Denna erfarenhet understryker behovet av modern-

tillsats så att, vid eventuellt brott eller annan störning, reparation snabbt kan vid-

tagas.

Mätsäsongen 1996-1997 omfattar tiden 11 november-18 mars då mätdata

hämtades. Mätdata från VIKA-STÖR:en omfattar temperatur och gvy-nivå.

Manuellt utförs av Vägverket höjdavvägning och avläsning av tjälgräns med tjäl-

gränsmätare modell Gandahl.

Figur 1:2 visar tjäldjupsmätning med STÖR och tjälgränsmätare. Överens-
stämmelsen är påfallande god mellan de två metoderna varför STÖR-mätningen

bedöms tillförlitlig.

        

Tjäldjup, lyft och grundvatten. Vika 96-97.

mm

100

. O Q . O 0
0 o50 0 O O
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0 tv. 9 I. 9 0 i. . e 1 .

11-nov O1-dec 21-dec 10-jan 30-jan 19-feb 11-n'ar 31-rrar
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Figur 1:2 Uppmätta tjäldjup med STÖR och tjälgränsmätare (Tgm), samt
avvägd tjällyftning i vägmitt (VM) vintern 1996-1997.
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STÖR -96

Praktisk tillämpning för tjällossningsprognos

Introduktion
Det finns ett uttalat intresse från Vägverket (VV) och framför allt Skogsindustrin

(A. Bjurulf & U. Nordmark, 1994) att reducera avstängningstiden för i första hand

allmänna mindre vägar, vilkas framkomlighet för timmertransporter blir nedsatt

under tjällossningen.

Den av VTI framtagna STÖR -96 kan, placerad på utvalda, särskilt utsatta och

ur logistisk synvinkel viktiga vägavsnitt, bidraga till att minska avstängningstiden.

Bakgrund

Tjälprocessen medför att vatten anrikas i form av islinser i tjällyftande

överbyggnad eller undergrund. Isbildningen ger upphov till en expansion av den

frysande jorden och detta yttrar sig som en tjällyftning av vägytan. Beroende på

vinterns förlopp sker anrikningen på olika nivåer under vägytan. Var denna

vattenanrikning äger rum kan ej förutses. Ofta sker den närmare vägytan under

milda förvintrar. En kall förvinter innebär att tjälen tränger ned snabbare och

endast ringa mängd vatten hinner transporteras upp till tjälfronten.

Vattenanrikningen :tjällyftning sker då påstörre djup under vägytan.

Då tjällossningen infaller frigörs det i form av islinser inlagrade

överskottsvattnet. Beroende på hur snabbt tjällossningsförloppet är, dvs. är det en

varm eller sval vår, frigörs den av förloppet betingade vattenmängden. Detta

vatten pressas uppåt i riktning mot vägytan och ger upphov till en

bärighetsnedsättning av vägen. Så småningom torkar överbyggnaden upp, på
grund av dränering och avdunstning och vägen blir åter bärig för tung trafik.

Information från STÖR-data
Med kännedom om tidigare frysförlopp och en kontinuerlig uppföljning av

urtjälning och sättning i vägen, kan man göra en avsevärt bättre prognos av vägens

bärighet, än i dag då man i allmänhet endast har lufttemperatur och

vägytebesiktning att tillgå.

Innan lämplig programvara framtagits för säkra tjällossnings/-bärighets-

prognoser kan STÖR -96 användas enligt följande:

STÖR -96 ger kontinuerligt (dagligen) information om

1. Tjäldjup

2. Tjällyftning

3. Grundvattennivå (gvy-nivå)

Grundvattennivån används bl.a. till skattning av mättnadsgrad i materialet. Med

kännedom om i vägen ingående jordart, ex.vis. finkornig morän i undergrund, kan

lagerföljdens vattenkvot och mättnadsgrad skattas med rimlig säkerhet. Detta

vatteninnehåll ger vid frysning upphov till en sk porvattenlyftning och påverkar

ej bärigheten till det sämre vid tjällossningen. Mätning med STÖR -96 ger daglig

information om lyftbelopp och tjäldjup, dvs. lyftning/cm tjäldjup.
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Med denna kunskap beräknas hur mycket extra vatten, i form av is, som

ansamlas i den frysande jorden. Då tjällossningen inträder frigöres detta vatten.

STÖR -96 ger då information om sättningsförloppet. Om sättningsbeloppet i den

urtjälande vägkroppen svarar mot tidigare lyftning, har vägen dränerats och

bärigheten kan anses opåverkad av urtjälningen.

För det fall att sättningen är mindre än lyftningen finns överskottsvatten kvar i

vägkroppen och detta vatten kan ge upphov till nedsatt bärighet. Erfarenhet visar

att differensen mellan lyftbelopp och sättningsbelopp kan uppgå till 15-20% av

lyftningen innan vägen blir obärig.

Är denna differens större bör vägen stängas av till dess urtjälning och sättning

gått så långt att överbyggnaden åter blir bärig.

Inträder under tjällossningen en köldperiod, natt eller flera dagar, ger STÖR -

96 information om den åter frusna lagertjockleken. Detta kan utnyttjas till att åter

släppa fram trafiken tills dess den kritiska urtjälningen åter inträffar.

Till belysande av vad som framförts skall fyra (4) grundläggande exempel ges,

figur 1:3-223.

1. Mild förvinter - varm vår 1. Troligen tjällossningsproblem i början av

våren zon 1

Vattnet hinner ej dränera under

tjällossningen i vägens överdel.

2. Mild förvinter - sval vår 2. Troligen inga tjällossningsproblem.

Vattnet hinner dränera i takt med

urtjälningen.

3. Kall förvinter - varm vår 3. Inga problem med tjällossningen förrän

zon 2 börjar urtjäla.

Bärighetsproblem kan uppkomma under

vårens senare del. Troligen som tjälskott.

4. Kall förvinter - sval vår 4. Med stor sannolikhet behövs inga

trañkrestriktioner detta år.

Zon 2

   
Zon 1

  

th

 

Figur 1 :3 Principskiss för tjäl- och urtjá'lningsförlopp enligt exempel
1 heldragen linje och exempel 2 streckad linje.
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Figur 2:3 Principskissför tjäl- och urtjälningsförlopp enligt exempel
3 heldragen linje och exempel 4 prickad linje.

Praktisk tillämpning

STÖR-data ger noggrann information och följande förenklade ansats kan göras

för att bedöma framkomligheten med större säkerhet.

Frysning:

H = tjällyftningsbelopp (mm)
Kvoten ZZ- där f = frusna jordpelaren (mm)

f

beräknas för olika jorddjup för att bestämma var vattenanrikning skett, islinser

bildats.

Tining:

S = tjälsättningsbelopp (mm)

0 där Zaf, = urtjälade jordpelaren (mm)

 

Kvoten

bestäms under urtjälning.

  

Ä AH 08 > ASr AZ, x ' ' Azof.,
bör bärighetsrestriktion införas tills dess den urtjälade överbyggnaden blir

H
b"' , 11 d tkrit' k 'llk t 0.8 = .ang e er e 18 av1 ore AZ] x Ala/r uppfylls

AH 0 0 o o n o

-A-Z-- är ett indirekt matt pa hur mycket vatten som sug1ts upp tlll resp nivå.
.1"
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Beräkningsexempel:

Antag för morän i skogsområde, där grundvattenytans avstånd till tjälfronten

350% av kapillära stighöjden

yd :1,9 w =12vikt% wm, =23vol% Srw95%

Det materialet ger upphov till "2,5 cm lyftning/m till följd av porvatten

expansion. Erfarenhet från fält och laboratoriestudier ger att ytterligare 20%

lyftning ej nämnvärt påverkar beräknad frusna vattenkvoten/m vid urtjälning.

Sammantaget innebär det att 3 cm lyft/m är helt ofarligt, = inget Överskotts-

vatten som kan ge upphov till bärighetsnedsättning under tjällossning.

    

H 11

Zon 2

Zon 1

I

: o'qo 4'
b 30.20

I t1 o QÃI ' . '

l :AA
I A .

t i" »
i 2 :2.2

va f. :5.
. A A
4 A A..
0 Å .

Figur 3:3

Vi betraktar figur 3:3 och antar att vid tiden tl, har urtjälning ovanifrån nått

30 cm. Urtjälning underifrån

Zf,max -3 cm

Fråga: Vad har lyftet i resp zoner varit?

Svar: STÖR -96 anger att AH = 1 cm + 0,5 = 1,5 om
Hur mycket sättning har vi fått?

Svar: STÖR -96 anger AS = 1,2 om
Vad är differensen AH-AS

Svar: 1,5 - 1,2 = 0,3 om

Vad tål materialet? 3 cm/m = 0,03 rn

Vad är kritiska lyftningen 30 x 0,03 = 0,9 cm

Finns det överskottsvatten i det I
betraktade jordskiktet (30 cm urtjälat) 0,3 -0,9 <0

Slutsats inget Överskottsvatten

Samma beräkning utförs kontinuerligt dag för dag, eller per timme tills dess en

bärande överbyggnad urtjälat.
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Vid tiden tz har urtjälning nått »90 cm. Antag att STÖR anger att sättningen

förlupit i takt med urtjälningen hittills, dvs. AHXO,8(O-90)zAS(0-90) alltså ofarlig

urtjälning. _

Urtjälning fortgår till 100 cm. För detta skikt anger STÖR -96 att lyftet var 2

cm och att sättningen, AS, nu blivit 1 cm.

Utför överslagsberäkningen AHXO,8 = 1,6 cm

AHXO,8 >AS

Fortsätt beräkningen

Vad tål materialet? 0.03 cm/rn (enligt ovan)

Vad är kritiska lyftningen AHkm = 10x0,03 = 0,3 cm

AHXO,8 - AS = 0,6 cm >AHkm = 0,3 cm

Svar: Skiktet90-100 om är Övermättat.

Porvatten övertrka vid trañkbelastning ger på denna nivå s.k. tjälskott, lokal

uppressning till vägytan av överrnättad undergrund.

Är vägytan ej upptorkad till denna nivå kan man förmoda spårbildning och ev.

genombrott, dvs. hjulen sjunker ned genom vägytans torrskorpa .

Stäng av vägen eller reducera lasten.

Förenklat:
Hur mycket lyft i den urtjälade zonen?

Hur mycket sättning har vi fått?

Då uppmätt tj ällyftning får vara 20% större än sättningen erhålles

om AH x 0,8 >AS varningsflagg utför beräkning

AH x 0,8 <AS låt trafiken gå

Första 50 cm (öby) AH x 0,8 SAS trafikeras annars stäng av tills villkoret

uppfylls.

Problem som STÖR' -96 ej kan lösa är den eventuella bärighetsnedsättning i

grusväg under tj ällossning som uppkommer till följd av nederbördens vattenin-

ñltration.
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