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FÖRORD

I maj l978 arrangerades det andra internationella sym-

posiet "Snow RemoVal and Ice Control Research" i

Hanover, USA. Från Sverige deltog representanter från

Statens väg- och trafikinstitut och Statens vägverk.

I detta meddelande redogöres för symposiet och det be-

sök som författaren gjorde vid U.S. Army Cold Regions

Research and Engineering Laboratory (CRREL) i Hanover.

Linköping, november 1978

Kent Gustafson
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1. INLEDNING

Det andra internationella symposiet I'Snow Removal and

_ Ice Control Research" hölls 15-19 maj l978 i Hanover,

New Hampshire, USA. Det första symposiet i samma ämne

hölls 1970, även det i HanoVer, och har rapporterats i

AHighway Research Board, Special Report 115. 1978 års

symposium kommer att aVrapporteras i samma rapportserie.

Sponsorer för 1978 års symposium var

- The Transportation Research Board of the National'

Academy of Sciences

- The U,S. Army Cold Regions Research and Engineering

Laboratory, Corps of Engineers (CRREL)

- The U.S. Department of Transportation

Symposiet hade samlat ca 125 deltagare från 10 länder

och störst var deltagarantalet från USA. Vid symposiet

hölls mer än 60 föredrag och inom väga och trafikom-

rådet behandlades bl a följande ämnen

Vintervägservie

Saltning och dess inverkan på miljön

Alternativ till Saltning

Uppvärmning (elektrisk, geotermisk) av broar och

vägar

Halkvarning

Vägbeläggningar (t ex öppna beläggningar och

gummiasfalt) vintertid

Utrustning för vintervägserVice

Av de presenterade rapporterna inom väg- och trafikom-

rådet är ett flertal refererade i meddelandets avsnitt 3.

I symposiet ingick också ett kort besök vid CRREL, som
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är centrum för forskning inom ämnesområden som berör snö,

is och andra former av frusen nederbörd, tjäle, perma-

frost etc. Efter symposiet gjorde författaren ett längre

besök vid CRREL och sammanträffade bl a med forskaref

för utbyte av erfarenheter. I avSnitt 4'av meddelandet

redogöres för besöken.vid CRREL.

2. PROGRAM VID SYMPOSIET

'Session l. Introduction and Overview. Snow Mechanics

 

and Ice Adhesion

Elsenaar, P New European Views on Snow and Ice

Control

Ringer, T'R Studies in Canada Related to Re-

moVal of Snow and Ice from

Transportation Facilities

Yong, R & Fukue, M ' Snow Mechanics: Machine- Snow Inter-

action

Colbeck, S C Compaction of Wet Snow

 

Session 2 & 4. Snow Mechanics and Ice Adhesion

Wakahama, G & Studies on Tensile Strength of Wet

Mizuno, Y Snow

Ashworth, T, Adhesion of Ice to Concrete Sur-

Tollefsen; B & faces - Preliminary Results

Weyland, J A

Yano, K & ' Adhesive Strength of Contaminated

Kuroiwa, D Ice

Camp, P Electrical PrOperties of Ice-Solid

Interfaces
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Ackley, S

Tattelman, P

Ackley, S

Abe, M & Yano, K

Fujino) K,

Kobayashi, S &

Wakahama, G

*Takeuchi, M

Cook, J

Numerical Simulation of Atmospheric

Ice Accretion

Preliminary Assessment of an Ice

Accretion'System

Laboratory EXperiments on Icing of

Rotating Blades

Crystalline Structure of Ice

DevelOping by Accretion of Super-

cooled Water DrOplets on a Single

JWire and Growth Process of Rime on

a Square Board Placed in the Air

Flow Containing Supercooled Dr0p-

lets and Snow Flakes

Experimental Studies of Snow Accreá

tion on Power Line

Snow Accretion on Traffic-Control

Signs and its Prevention

Icephobic Coatings for Highway

Pavement

 

Session 3 &.5. Economics and Environment

Kennedy, W J &

AuStin, J A

Thuet, J

Russel, G L &

Sorensen, H K.

Hogan, R'
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'A Model for Traffic Delay and its

Convenience and Wage Costs

An Environmental Model for Pre-

dicting Impacts from Deicing Salts

Value Engineering Study of Snow

and Ice Control

-The Effects of Highway Design'

Standards on Snow and Ice Control

Operations



Levitsky, W

Cunningham, W B et

al

Spear, P &

Shiffman, M .

Sage, J

Soin, J 8

Soin, J 8 &

Dhir, M P

Malik, S C L &

Singh, L D

Belangie, M C

Snow Removal and Ice Control

Standards at Canadian Airports

.New Jersey Department of Transporta-

Åtion Model for Winter Equipment

and Manpower Allocations

Method of Predicting Road Salt

Runoff in New Hampshire for Environ-

mental Impact Analyses

The Use of Synthetic Snowfalls in

the Evaluation of Snow Removal

System

Snow Clearance - Western Himalayan

Road - Some Problems

Snow and Road Pavements in Western

Himalayas

'Control of Snow and Ice on Road and

Communication Facilities in Hima-

layas

Overview of Some of the Factors

Influencing Snow and Ice Control

and the Resultant Impacts of their

Implementation

SessiOn 6 & 8. Mechanical, Thermal and Physical Removal

 

of Snow and Ice

'Azevedo et al Heating Bridge Decks by_Electrical

Resistance

Cundy, V, Nydahl, J Geothermal Heating of Bridge Decks

'& Pell, K
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Film - Snow and-Ice Removal from

PaVements Using Stored Earth Heat

Brinkman, P & Informal Presentations; Heat Pipes,

Chollar, B ' Verglimit Update

Blackburn, R & . Physical Alternatives to Chemicals

St. John; A D 1-' for Deicing Pavements '

Shibuya, M & On Performance of a Two Stage

Kuriyama, H Rotary Snow Blower

Minsk, D A Systems Study of Snow and Ice

Control '

'Ringer, T R & Research on an Air Lubricated Snow-

;Mazur, T M Plow 4

Kaku, T . A Study on the Resistance of Snow-

plowing and the Running Stability

of Snow Removal Truck

Session 7. Visibility and Detection

 

Stallabrass, J R Airborne Snow Concentration and

Visibility '

Schmidt, R A Measuring Visibility in Blowing

Snow

Tabler, R Visibility in Blowing Snow and

Applications in Traffic Operations

Leifer, J - Snow and Ice Detection and Warning

Systems: State of Knowledge

Overall, W Efficiency of Ice Control Chemicals

on Runways and Taxiways
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Session 9 & l2. General

Rocco, V '. Snow Removal and Ice Control on

the Italian Turnpike Network

Huang, E '_ Snow RemoVal and Ice Control for

Ground Transport Channels and Ter-

minals

Mouat, T W & ' Detachment of Ice from Surfaces by

Saunders, R L Application of High Intensity Light

Tucker, W B &- 'Computer Simulation of Urban Snow

Clohan, G M 9 - Removal

Suzuki, M et al Countermeasures against Snow Accre-

tion and Icing on Radomes

Ringer, T R Protection Methods for Railway

_Switches in Snow Conditions

Kuriyama, H ' DevelOpment and Performance of a

Vehicle to Remove Packed Snow

Gould, R J DevelOpmentof an SnOWplough/Salt

Spreading Vehicle for Ice and Snow

Clearance of Motorways in England

Session lO. Informal Presentations and Reports of On-

 

going Research

Howe, J , Measurement and Analysis of Icing

and Wind Loads on Wires

Carr, F Bostons's Great Blizzard of 1978

Vid denna session hölls ytterligare ett antal informella

rapporter om pågående forskning. Bl a talade författaren

om Halkfält, Linköping 1976 och några av de resultat som

'där framkommit. Vidare nämndes också de atuomatiska väder-
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stationer som konstruerats av VTI och projektet "Vinter-

vägsaltets miljöpåverkan" som f n är under arbete vid

VTI.

Session ll. Chemical Removal of Snow and Ice

Besselievre, W

Dunn, S & Schenk, R

<Hu, A

Kasinskas,.N

Larrimöre, DR,

Mossner, E H &

Nixon, J G-

Inoue, M &

Watanabe, S

Session l3.

 

way Systems

Ringer, T R &

Price, R D

Patton, R &

Raven, R

Stevens, R &

Nicarico, T

Morgan, P
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Deicing Chemical Rates on Open-

Graded Pavements

Alternative Highway Deicing

Chemicals

The Effect of Chloride Concentra-

tion on Automobile Stopping

Distance

Evaluation of the Use of Salt Brine

for Deicing Purposes

Enhancing Ice-Melting Action of

Rock Salt by Prewetting with Cal-

cium Chloride

Studies on Deicing Chemical Mate-

rials

Control of Snow and Ice on Advanced Guide-

Snow Collection.by Possible High

Speed Guideway Sections

Combatting Ice on Airtrans and

Other GuideWays

All-Weather Protection for AGT

Guideways and Stations

Controlling Snow and Ice on the

Morgantown People Mover System



Efter symposiets sista session hölls en diskussion om

framtida forskningsinriktning inom de ämnesområden som

symposiet behandlat. Därvid framfördes tre forskningSom-

råden som särskilt viktiga under den närmaste framtiden:

(l) Energi. Forskning om energiförbrukningen för

VintervägserVice, Optimering av_ser-

viceåtgärder ur energisynpunkt etc._

(2) Salt.. , Användning av salt, dess inverkan på

. omgivningen och alternativ till väg-

 

'salt.'

(3) Fordon för 'l Utveckling av mer ändamålsenliga for-

vinterväg- don för vintervägservice.

service.

3. . FÖREDRAG INOM VÄG- OCH TRAFIKOMRÃDET

3.l_v Halkvarning och halkdetektering

 

Efficiency of Ice Control Chemicals on Runways and Taxi-

ways. Wilson W Overall

 

Föredraget behandlade kemisk halkbekämpning på flygplat-

ser. Behovet av halkdetektering för effektiv halkbekämp-

.ning beskrevs översiktligt.

Overall, som är representant för det amerikanska före-

taget Surface Systems, Inc. (SSI), presenterade vid sym-

posiet ett på marknaden tillgängligt halkvarningssystem

från SSI. Systemet, vars huvudkomponenter är l).mikro-

processor, 2) sensorer och 3) display, detekterar väg-

lagsförhållanden genom att mäta kapagitansen och konduki/

tansen på ett i vägbeläggningen placerat sensorhuvud, I

detta finns, förutom sensorer för kapacitans- och konduk-

tansmätning, dessutom en termistor som mäter temperatu- ,

renwgaMQÅS-l om under beläggningsytan.
> ' 'wa-m >I>-l-«lu.quw,<ruuul øl
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På systemets display kan lufttemperatur, beläggningstem-

peratur och väglagsförhållanden avläsas; Väglagsförhål-

landen karakteriseras av någon av följande termer: Dry,

Wet, Alert och Hazard. Dry (torr) och Wet (Våt) kräver

ingen förklaring. "Alert" indikerar att nederbörd på sen-

sorerna börjar frysa och Hazard visar att Snö eller is

finns på sensorhuvudet.

Mätvärdena kan överföras från aktuellt vägavsnitt till

exempelvis vägstation med hjälp av radio eller kabel.

Snow and Ice Detection and Warning Systems: State of

Knowledge. Joseph C Leifer.

De federala myndigheterna i USA har undersökt olika sys-

.tem för halkvarning. Det kommersiellt tillgängliga sys-

temet från SSI, som beskrevs i föregående referat, har

tillsammans med två_andra system provats och utvärderats.

SSI-systemet har fungerat mest tillfredsställande, och

ytterligare provning kommer att utföras.

SSI-systemet har ändock vissa nackdelar och man har där-

för även låtit utveckla ett halkvarningssystem av annan

typ. Arbetsprincipen för denna nya halkvarnare är att m
U'l' 2,. *<ng . :ägg 1 A

med en radiometer mäta den fran vägytan emitterade elek-

tromagnetiska strålningen av en viss våglängd och sam-

tidigt även mäta vägens yttemperatur,

Den elektromagnetiska strålningens storlek beror av yt-

temperaturen och ytans emissionsfaktor. Snö och is har,

för den i detta fall valda våglängden, en annan emis-

sionsfaktor än en torr eller våt vägbana. Den emitterade

strålningen vid en viss temperatur är därmed beroende

av väglaget.som m a o kan detekteras genom samtidig mät-

ning av strålning och vägytans temperatur.

Den utvecklade detektorn har hittills endast provats i

laboratorium, men skall under kommande Vinter testas på

vägar, Detektorn har fungerat i god överensStämmelse med
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teoretiska beräkningar och den har visats kunnadetekte-

ra islager som är 1 mm eller tjockare. Likaså har väta

kunnat detekteras med god säkerhet.

Preliminary Assessment of an Ice Accretion System.

Paul Tattelman

Ett system för detektering av is och några preliminära

resultat från prov med detta system beskrives. Systemet.

är främst konstruerat för isdetektering på flygplan, men

principen för detektorn kan eventuellt användas för in-

Jdikering av rimfrost och is på en vägbeläggning.

Detektorn arbetar på följande sätt. En oScillator tvingar

ett litet cylinderrör att vibrera vid dess resonansfrek-

vens då röret är torrt. När rimfrost eller is bildas på,

röret ändras resonansfrekvensen p g a ökningen i massa,

_hos röret. Om detektorn placeras nära en vägs beläggning,

och om man styr cylinderrörets temperatur så att den all-

tid är någOn grad lägre än vägytans temperatur kan där-

med begynnande isbildning på vägbeläggningen indikeras.

3.2 Uppvärmning av brobanor och vägar

 

Geothermal Heating of Bridge Decks. Victor A Cundy,

John E Nydahl och Kynric M Pell

  

Att med "heat pipes" överföra geotermisk energi till ett

brodäck för uppvärmning har provats experimentellt. Kon-

struktionen av en "heat pipe" visas i figur 1. I röret

har ammoniak, som i botten är i vätskefas och däröver i

gasform, inneslutits. Då brodäckets temperatur blir lägre

än marktemperaturen kondenseras ammoniakgasen som är i

rördelen i brodäcket och flyter ner till rörets botten.

samtidigt leds energi från.marken till-den kallare ammo-

niaken, som är i vätskeform, och förångning sker- Det är

m a o ett kretslopp där ammoniaken överför energi från

marken upp tillbrodäcket.
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Figur 1. "Heat pipe" för uppvärmning av brobana

De redovisade undersökningarna har visat att ett

"heat pipe"-system av det slag som beskrivits kan vara

effektivt för att motverka differentiell halka på broar.

Energin som tillföres brodäcket är inte tillräcklig.

för att hålla vägbanan helt fri från is och snö, men

vid dessa undersökningar hade dock den med "heat pipe"

uppvärmnda vägdelen alltid bättre väglagsförhållanden

än omgivande vägsträckor.
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Heating Bridge Decks by Electrical Resistance; V Aze-

A Rahal,

 

vedo, J Havens och R Deen

I Louisville, Kentucky, USA färdigställdes l976-elek-
triskt uppvärmda påfarts- och avfartsramper till 9:e

gatan i staden. Uppvärmning sker på elektrisk väg med

koppar'(Cu)-kablar och totalt_uppvärmd area är.

l§7ll4 m 7 Systemetäövervakas med TV och i anslutning

till vägen är uppställt två Väderstationer som registre-

rar vindriktning, vindhastighet, lufttemperatur och luft-

fuktighet. Dessutom detekteras solstrålning; regn och..

snö. Till systemet finns också sensorer för mätning av

yttemperatur och temperaturer i brobanan..

Systemet är i största utsträckning automatiserat. Reg-

lering sker med hjälp av förprogrammerade väderleksparae'

metrar som gör att systemet arbetar efter predikteringä

'av nederbörd istället för detektering av snö och is.

Systemet har under den tid det varit i bruk fungerat bra

och endast vid ett tillfälle har temperaturen i vägbanan

fallit under 00e.

3.3 Saltning och dess inverkan på miljön

 

Deicing Chemical Rates on Open-Graded Pavements. William

 

C Besselievre

Under vintersäsongen 1976-77 gjordes i fyra amerikanska

stater (Maine, Michigan, Utah och Vermont) undersök-

ningar för att se om det krävs mer salt (NaCl) för att

hålla en öppen asfaltbeläggning fri från snö och is än

vad som åtgår för konventionella asfaltbeläggningar.

Sammanfattningsvis blev resultatet av undersökningarna

att det med samma mängd salt på öppen resp tät asfaltbe-

Läggning inte var någon signifikant skillnad i hur
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snabbt snön försvann från de båda beläggningstyperna.

Friktionsmätningar visade dock att i allmänhet var frik-

tionen bättre på den öppna asfaltbeläggningen och att

det inte krävdes mer salt för att upprätthålla denna

bättre friktion än vad som'var fallet för en tät be-,

läggning.

 

Evaluation of the Use of Salt Brine for Deicing Pur-

poses. Michael Kasinskas

En ny saltningsmetod för vintervägservice beskrives.

Metoden innebär i korthet att natriumklorid (NaCl)-lös-

ning under högt tryck sprutas mot vägbanan. Man hOppas

därmed uppnå större effektivitet vid saltningen genom

kombinationen saltets fryspunktsnedsättande förmåga

och denhöga hastighet varmed lösningen sprutas mot be-

läggningen.

Metoden har provats under de två vintersäsongerna

1976/77 och 1977/78 och i den refererade rapporten redo-

visas vissa resultat från undersökningarna. Där finns'

också en beskrivning av den utrustning som framtagits

för denna saltningsmetod.

Enhancing Ice-Melting Action of Rock Salt by Prewetting

 

with Calcium Chloride. D R Larrimore, E Mossner,

J G NiXon

 

En undersökning har utförts för att se huruvida effek-

tiviteten hos natriumklorid (NaCl) kan förbättras genom

att man före spridandet uppfuktar saltet. Av undersök-

ningen har följande slutsatser dragits:

a) NaCl som fuktats har större smältaktivitet än obe-

.handlad NaCl och mängden salt kan därmed reduceras
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b) CaClZ-lösning är mest ekonomisk för att fukta

natriumkloriden

c) NaCl som fuktats med CaCl -lösning är mera effektin
2

än konventionell saltspridning ur användnings- och

ekonomisk synpunkt

An Environmental Model fOr Predicting Impacts from De-

icing Salts. James Thuet

 

Den ekonomiska effekten av vinterväghållning har under-

sökts och en serie modeller utvecklats för ekonomisk

analys av olika driftåtgärder vintertid. Undersökningen

gfinns beskriven i rapporter från Federal Highway Admini-

stration, Washington DC, USA (FHWA-RD-77-20, FHWA-RD-

77-95, FHWA-RD-77-96).

En av modellerna beskrevs kortfattat vid symposiet, och

behandlar saltanvändning och saltets inverkan på miljön.

gubrutiner av modellen predikterar skador på växtlighet,

brunnar och sjöar p g a saltning av vägar eller felaktig

lagring av saltet. Exempel på modellens användning gavs.

Method of Predicting Road Salt Runoff in New Hampshire

 

for Environmental Impact Analyses. Peter Spear, Mark

Shiffman

 

Vid projektering av Vägar finns ett stort behov av att

kunna förutsäga den blivande vägens inverkan på den om-

givande naturen. Den modell som beskrevs analyserar

effekten av vägsaltning. En förenklad beräkningsmetodik

har framtagits för att prediktera saltets aVrinning och

beräkna de effekter som i värsta fall" kan bli följden.

Ett exempel på beräkningsmetoden gavs.

VT I MEDDELANDE l 2 9
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3.4 Alternativ till saltning

Alternative Highway Deicing Chemicals. Stanley Dunn,

Roy Schenk -

Natriumklorid (NaCl) har viSsa nackdelar vad gäller

bl a miljöpåverkan och korrosivitet. Undersökningar.har

därför utförts vid Bjorksten Research Laboratories, USA

för att försöka finna alternativa kemikalier för halk-

bekämpning på vägar. Vid utvärdering av tänkbara.ke-

miska föreningar användes_bl a följande kriterier:

vattenlöslighet, fryspunktsnedsättning, korrosivitet,

giftighet, kostnad och miljöeffekt.

Undersökningen redovisar två föreningar, calcium magne-

sium acetat (CMA) och metanol, som alternativ till na-

triumkloriden. Bland fördelarna med de två föreningarna

märks att båda verkar vid lägre temperaturer än NaCl, och

-att de inte är korrosiva. Som en mycket stor fördel an-

ges också att CMA är mycket miljövänligt och inte på-

verkar mark och vatten negativt.

Physical Alternatives to Chemicals for Deicing Pave-

ments. Robert Blackburn och A D St. John '

 

 

En undersökning med mål att finna alternativ till salt

för vintervägservice har utförts under tre år. Omfattan-

' de litteratursökning har genomförts och har komplette-

rats med beräknings- och laboratorieanalyser.

Tjugoen fysikaliska alternativ beskrives och diskuteras

med avseende på utförande, effektivitet, energiåtgång

m m. Tre steg anges som nödvändiga för att hålla Vägar

snö- och isfria och alternativen indelas efter dessa.

Stegen är: (1) att förhindra, reducera eller eliminera

bindningen mellan snön/isen och beläggningsytan, (2) att

lossgöra snön/isen från beläggningen och (3) att ta
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bort snön/isen från vägen. Som exempel på alternativ

som kan hänföras till dessa steg kan nämnas: (l) "re-

lease agents", temporär uppvärmning med ex mikrovågor

eller synligt ljus, elektrolys; (2) gas eller Vätske-

strålar, ultraljud; (3) plogar med uppvärmnda plogblad

eller där bladet har luftstrålar.

Detachment of Ice from Surfaces by Application of High

IntensityéLight. T W Mouat och R L Saunders

En ny metod för att avlägsna is från vägar beskrives.

Isen fås att smälta genom att belysa vägytan med ljus

av mycket hög intensitet. Metoden utnyttjar samma prin-

Cip som föreligger en vinter- eller vårdag med stark

solinstrålning, En-inkommande strålning som medför att

ett skikt av is eller åtpackad snö på en väg delvis

smälter.

Flera metoder, exempelvis med mikrovågor och IR-uppvärm-

ning, övervägdes innan man beslutade sig för att under-

söka metoden ovan..Under l977 byggdes därefter en proto-

typ som undersöktes i fält under vintern 1977/78. Proto-

typen består i huvudsak av (1) ljuskälla, (2) reflektor,

(3) värmeväxlare, (4) diesel-generator och (5) transport-

fordon.

Beräkningar har visat att om hastigheten, med vilken

maskinen förs över vägytan,är 24 km/tim är effektbehovet

minst 120 kW per 30 cm vägbredd, D v 5 metoden är mycket

energikrävande.

Icephobic Coatings for Highway Pavements. John C Cook

Målsättningen för detta projekt vid Washington State

University, USA, är att utveckla kemiska lösningar som

då de appliceras på en vägbeläggning reducerar bind-
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ningen mellan is och Vägyta.

Under vintersäsongerna 1976/77 och 1977/78 provades ett

flertal kemiska lösningar genom försök i en provvägs+

maskin..De faktorer som undersökts är bl a olika belägg-

ningstyper, däcktyper, giftighet, nötning och vidhäft-

ning av is/snö till vägytan. Använda beläggningstyper'

är bl a cementbetong, asfaltbetong,-öppen beläggning

och gummianalt (rubberized asphalt).

Av redovisade resultat, effektivitet hos de olika lös-

ningarna m m,-kan bl a noteras att av de beläggnings-

typer som är representerade, har gummiasfaltsträckorna

;varit de mest effektiva att förhindra is- och snöhalka.

Gummiasfaltens bättre effektivitet anges bero på be-

läggningens flexibilitet, som medför att snö och is

lättare bryts loss från beläggningsytan. I försöken

framkom också att gummiasfalten dock hade en negativ

effekt i form av större nötningsbenägenhet än de övriga

belåggn1ngarna."

3.5 Mätning av siktsträcka vid snöfall

 

Measuring Visibility in Blowing Snow. R A Schmidt

 

Visibility in Blowing Snow and Applications in Traffic

Operations. Ronald Tabler

 

Ett elektriskt system som mäter siktstråckan vid snö-

fall beskrives. Systemet består av en fotoelektrisk

partikelräknare, se figur 2, en anemometer som mäter

vindhastigheten och en datorenhet som beräknar sikt-

sträckan ur den förenklade formeln V = 5U/FX2, där V =

siktsträcka, U = vindhastighet; F = partikelfrekvens

och X = partikeldiameter.
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Figur 2. Mätning av siktsträcka vid snöfall. Fotoelek-
trisk partikelräknare

Tillfredsställande överensstämmelse har erhållits mel-

lan teoretiskt beräknade och observerade siktsträckor.

Systemet har provats i vägsammanhang under tre vintrar

och resultaten har varit goda.

4. BESÖK VID U.S. ARMY COLD REGIONS RESEARCH AND

ENGINEERING LABORATORY, CRREL, I HANOVER, USA

CRREL är en forskningsinstitution tillhörande den ame-

rikanska armén. Huvudanläggningarna med laboratorier

och forskarutrymmen ligger i Hanover, New Hampshire,

'men dessutom har man också anläggningar i Alaska. Forsk-

ningen vid CRREL är främst inriktad på undersökning av

fysikaliska, mekaniska och kemiska egenskaper hos snö
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och andra former av frusen nederbörd, is från söt- och

saltvatten, permafrost och tjäle.

Inom väg- och trafikområdet bedrives forskning om bl a:

egenskaper hos frusna jordarter och berg, och hos kon-

struktionsmaterial vid låga temperaturer

- bärigheten hos isbroar

- jorderoSion

- vägars inVerkan på omgivningen i kallare områden

- byggande under kall årstid

- urgrävning i tjälad mark

- dimensionering och test av undergrund och överbyggnad

som kan motstå effekterna av tjälning och urtjälning

- sätt att använda tjälaktiva jordar

- läggning av asfalt vid låga utetemperaturer

- prediktering av tjällyftning

- optimering av kemikalieanvändning för Vintervägserive

- Utveckling av snöröjningsmaskiner

Av anläggningarna i Hanover kan bl a nämnas försökshall

för vägforskning, jordartslaboratorium och ett stort an-

tal kylrum av varierande storlek. I försökshallen utförá

.des vid besökStillfället undersökningar, bl a bärighetsd

mätningar, på frusna vägkonstruktioner. Försökshallen är

dock inte en klimathall, utan den i hallen uppbyggda väg-

krOppen nedkyles med hjälp av paneler som placeras på

vägytan. I.panelerna.cirkuleras etylenalkohol av tempera-
o

turen -30 C, och man får med dessa en snabb nedkylning

av vägkroppen.
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I jordartslaboratoriet finns utrustning för bestämning

av jordmaterials olika egenskaper, och genom att ett

flertal kylrum finns i anslutning till laboratoriet kan

även egenskaperna hos frusna jordarter bestämmas. I la-

boratoriet pågick en undersökning av värmeledningsför-

mågan hos olika isoleringsmaterial, bl a de typer av

'cellplast som i Sverige provats för isolering av vägar.

'Vid anläggningarna i Hanover har CRREL byggt några mind-

re proVVägar. Undersökningar har utförts på exempelvis

helbituminÖSa överbyggnaderoch iSolerade vägkonstruk-

tioner. På en av provvägarna har en undersökning gjorts

om vilken inverkan en_vägytas färg har på tjäldjup, yt-

temperatur mm. JämförelSe har gjorts mellan en vitmå-

lad vägyta och en svart asfaltyta. På ytorna har vissa

strålningskomponenter uppmätts, bl a ytornas albedo,

som är den del av inkommande strålning som reflekteras

av ytan. Undersökningen har visat att man genom att vit-

måla en vägyta kan minska urtjälningsdjupet sommartid

i permafrostområden, beroende på att en vit yta absor-

berar mindre strålning än en svart. Resultatet bör ock-

så indikera att tjäldjupet blir något större under en

vit vägyta p g a skillnaderna i strålningsabsorption.

Vid besöket vid CRREL sammanträffade författaren med

William Quinn, David Minsk, North Smith och ett flertal

andra forskare som bedriver forksning inom väg- och

trafikområdet. David Minsk, som var en av huvudansvariga

för symposiet "Snow Removal ..." och verksam med halk-

frågor, vintervägservice etc, redogjorde för den pågåen-

de forskningen inom ämnesområdet "Halka". Det största

projektet härvid var laboratorieundersökning av friktio-

nen på isbeläggningar, där bl a tjocklek och yttempera-

tur hos isskiktet varieras.
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