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FÖRORD

Styrencellplast har under många år använts som tjäl-

isolering vid vägar. I denna rapport sammanställs några

tidigare redovisade erfarenheter och vissa nytillkomna.

Rapporten innehåller därjämte en del anvisningar för

utförande av en cellplastisolering.

Linköping december 1979

Rune Gandahl
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Tjälskydd med styrencellplast, speciellt vid vägar

av Rune Gandahl
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En isolering med styrencellplast kan dimensioneras till

fullt eller partiellt tjälskydd. Vid vägar är cellplast-

isolering särskilt lämplig i sådana lägen där den tjäl-

farliga undergrunden innehåller skarpa växlingar mellan

starkt tjällyftande och svagt tjällyftande partier. Den

har en av sina fördelar vid ombyggnad av gator där gatu-

höjden ej kan ändras genom att anläggningsdjupet är så

litet att befintliga ledningssystem kan lämnas orörda.

Vid cellplastisolering av gator i nybyggnadsfasen kan

den möjligheten yppa sig att ledningar kan läggas på

högre nivå, vilket för med sig mindre schaktdjup. Cell-

plastisolering är givetvis också en metod för isolering

av rörledningar i mark. Andra användningsområden är iso-

lering av konstfrusna isbanor, fryshus, kalla utrymmen

etc.

VTI MEDDELANDE 202



1. INLEDNING

Ett tjälskydd är en anordning som förhindrar eller

mildrar tjälens skadande verkningar. De skadande verk-

ningarna hänför sig till tjällyftning vid tjälning och

sänkt bärighet hos marklagren vid tjällossning. Genom

att på lämpligt sätt anbringa ett skikt av värmeisole-

rande cellplast, som hämmar värmeutbytet mellan mark-

lager och de fria ytor hos konstruktionen som vetter

mot den kalla luften, kan man minska eller helt elimi-

nera tjälning i marklagren. De skadande verkningarna

från tjälen reduceras därvid i motsvarande mån.

Om en cellplastisolering dimensioneras så kraftigt att

frystemperaturer icke uppstår i marklagren, elimineras

all tjälning. Sådan skydd kan vara aktuellt för vissa

ledningar i mark, isbanor etc och man kan då tala inte

bara om tjälisolering utan dessutom om frostisolering.

Skillnaden mellan tjälisolering och frostisolering

skulle då vara den att tjälisolering är ett tjälskydd

i tjälfarliga marker, medan frostisolering dessutom är

ett frysskydd oberoende av om marken är tjälfarlig

eller ej.

2. TJÄLISOLERINGENS STORLEK OCH TJÄLLOSSNINGENS

VARAKTIGHET

Det finns en viss statistik som beskriver hur stora

tjällyftningar som vid oisolerade vägar kan uppkomma i

landet. Kartan, figur 1, är en sammanställning och be-

arbetning av mätvärden över tjällyftning och köldmängd

(luftens köldmängd i OCodygn). Själva kartanvisar före

delningen av medelköldmängden i landet. Tabellen anger

möjliga tjällyftningar för respektive köldmängd och

för tre grader av tjällyftningsbenägenhet.hos marken.

Denna tjällyftningsbenägenhet är här uttryckt som en

tjällyftningskvot, köldmängd genom tjällyftning

VTI MEDDELANDE 202



 

TJÄLLYFTNING (cm) DÅ

?51 cm ERFORDRAR:
FROST HEAVING (cm) WHEN
lcm NEEDS:

MEDELKÖLDMÄNGD I SVERIGE OC'DYGN

AVERAGE FREEZING INDEX IN SWEDEN,°td

 

50 °Cd 100 OCd 200 OCd

 

-- 36 18 9

-* -30 15 7,5

'f-ñ-Zü 12

  

 

 

 

'4 3?.St0ckholmE00.: ».
få;Ja-lll»

1

 

 

 

Figur 1. Karta över medelköldmängden i Sverige och
uppskattning av motsvarande tjällyftning
vid vägar, som saknar tjälskydd.
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[OC-dygn/cm] och betecknar sålunda erforderlig köld-

mängd för 1 cm tjällyftning. Begreppet är valt på grund

av sin enkelhet och möjligheter till översiktliga upp-

skattningar av tjällyftningsvärden när köldmängden och

tjällyftningskvoten är känd för lokalen. Se vidare /1/.

Tabellvärdena över tjällyftningarna gäller en normal-

kall vinter. Vid största (möjliga) tjällyftningsbe-

nägenhet hos marken (50 dygnsgrader/cm tjällyftning)

blir vid normalköldmängden 1200 OC-dygn (Luleåtrakten)

tjällyftningen 24 om. Är markens tjällyftningsbenägen-

het mindre, motsvarande tjällyftningskvoten 100 resp

200 OCodygn/cm, blir lyftningarna mindre, vilket tabel-

len visar. En kallare Vinter än normalvintern ger mot-

svarande större lyftningar, en varmare mindre lyft-

ningar. Dock kan en mild, men lång vinter ge relativt

stora lyftningar. Hur vintrarna kan variera i köld-

mängd framgår av spridningen i diagrammet i figur 2.

Någon statistik över ur bärigheten, uttryckt i "bärig-

hetsvärden", varierar på våra vägar under tjälloss-

ningstid finns ej. En uppfattning om tidrymden för låg

bärighet kan man få av den karta, figur 3, som beskri-

ver en uppskattning av längd och avslutningsmånad för

tjällossningen i olika delar av landet. Tjällossningens

längd varierar som synes mellan 0,5 och 2,5 månader.

Betydelsen av den låga bärigheten under våren framgår

klart av att många vägardå avstängs för tung trafik.

Så sänks boggie-trycket till 4 ton i Västerbottens län

på i genomsnitt 35 % av länets totala vägnät. Problem

med svagt bäriga vägar är i stort beroende av tjälloss-

ningstiderna, men också av andra faktorer. Så måste en

kort tjällossning i Skåne på grund av det relativt

ringa tjälldjupet få en ganska ytlig karaktär, medan

en tjällossning i nordligare delar av landet är en pro-

cess som går på djupet, varvid tidigare uppmjukade par-

tier under en senare del av tjällossningen kan ha tor-

kat upp och vara bäriga. Bidragande till komplexiteten

hos tjällossningsförloppen är också jordarter, jordlag-
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Figur 2. Köldmängdsspridningen med hänsyn till medel-
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TJÄLLOSSNINGSTIDENS LÄNGD .Z *Puh

. _

OCH AVSLUTNINGSMÄNAD i kx

LAST MONTH AND LENGTH ,/ J K J 2 5 ÄN

OF FROST BREAK UP j 13 L1 ' M

.PERIOD \. -\ JULY 2.5 MONTHS

  

JUNI 2 MÄN

JUNE 2 MONTHS 

! \\ 44 MAJ 1,5 MÄN\ J

* a 0 MAY 1.5 MONTH

APRIL l MÄN

APRIL l MONTH

Göteborg

MARS 0,5 MÄN

MARCH 0.5 MONTH

Figur 3. Karta över Sverige som för solbelysta vägar
med bituminös beläggning anger en uppskatt-
ning av tjällossningens längd Och avslut-
ningsmånad.
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u

ring, grundvattenförhållandena och väderlek.

3. PARTIELL TJÄLISOLERING

Om tjälskyddsgraden hos en konstruktion år såväl till-

tagen att tjälning i tjälfarliga jordlager helt för-

hindras, kan tjällyftning inte förekomma och tjälloss-

ning blir inte aktuell. Man har emellertid vid många

konstruktioner, såsom vid Vägars överbyggnader, ej an-

ledning att tjälskydda till 100 %. Man kan alltså från-

gå fullisoleringen och dimensionera överbyggnaden för

partiell tjälisolering, varvid följden blir tjälning i

jordlager under konstruktionen. Effekten av partiell

isolering med styrencellplast i fråga om tjällyftning

har studerats vid en provväg, Malgovik 1973, i Väster-

bottensálän. Se figur 4, som beskriver de två utspets-

ningskilarna samt tjällyftning före och efter isolering

och tjäldjup efter isolering.

I figur 5 återges den resulterande tjällyftningen för

Malgovikprovvägen som funktion av tjockleken av styren-

cellplastskivorna. Tjällyftningen anges ej direkt, utan

begreppet tjällyftningskvot (OC-dygn/cm) användes. Av

kurvorna i figuren framgår att tjällyftningskvoten ökar

med isolertjockleken, dvs att ju tjockare isoleringen

är desto större köldmängd måste till för att vid tjäl-

ningen i tjälfarliga jordlager åstadkomma enhetslyft-

ningen 1 cm. Detta förhållande är till fördel vid iso-

leringsåtgärder i kallaiezdelar av landetq där de större

isolertjocklekarna är nödvändiga, eftersom isolerlagret

då får buffertverkan vid tillfälliga kallare vintrar.

Vid tjällossningsskedet sker en relativt stor del av

upptiningen under cellplastlagret underifrån. Att den

inte kan ske uppifrån i någon större grad beror på att

cellplastlagret naturligt nog är värmeisolerande även

under upptiningsskedet. Eftersom tjällyftningarna också

VTI MEDDELANDE 202



PROVVÄGEN MALGOVIK 1973
Isolering med styrofoom

TESTROAD MALGOVIK 1973

Styrofoom insulotion

Tjöllyftning, cm

Frost heave, cm

Före isolering

20_ / Before insuiotion

10" - _ _ _ _ _ _ _ _ * _ ä \\\\

0
\\\_///\\\\:

;; _d/

\Efier isolering.
10- After insulation

20- Vögöverbyggnod
30.. . ' Road base

Isolering
40- Insuiotion

5 0' '-'m'mm-'mu'mannmmnnnmmnlmulllmnlimmmmm uunmmwm-mmm
7.'...'A'-

60- , \

70- L)
80_ \ Undergrund'

Subgrode
90-

100*

110*

120*

130*

140-

1.50'

160*

170'

180'

Tjälgröns

Frost line

 

Djupr-cm

Depth,cm

Figur 4. Längdsektion av cellplastutspetsning vid
Vägtrumma vid provvägen Malgovik 1973 med

.värden på tjäldjup efter isolering och på
tjällyftning efter och före isolering.
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Figur 5. Tjällyftningskvoten som funktion av cellplast-

isoleringens tjocklek enligt mätning vid prov-
Väg Malgovik l973 (jfr fig. 4).
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är små vid en cellplastisolerad överbyggnad finns icke

någon större risk för upptinande vattenövermättade

jordlager tätt under cellplastskiktet eller det sand-

lager det vilar på. Figur 6 ger exempel på tjäldjups-

kurvor vid en vägsektion under tjälnings- och uppti-

ningsskedet. Trots att tjälen fortsattened i den

mycket tjälfarliga undergrunden uppstod helt obetydliga

tjällyftningar. I sträckan med 4 om var lyftningen

störst, dock inte mer än 1 om. En förklaring till de

små lyftningarna är den att temperaturen inom tjälzonen

(<0 OC) så litet skiljer sig från 0 0c, vilket har till

följd att en mindre del av jordlagrens vatteninnehåll

är fruset. Dessutom är temperaturgradienten under cell-

plastlagret liten och därmed värmeflödet ringa, vilket,

enligt teori och praktiska försök, ger en liten tjäl-

lyftning.

4. TJÄLISOLERANDE EFFEKTEN UTTRYCKT SOM KÖLD-

MAGASINERANDE KAPACITET

Den bästa tjälisolerande effekten får man hos en med

cellplast värmeisolerad konstruktion om cellplastlagret

underlagras av ett icke tjälfarligt material med hög

vattenhalt, och vilket alltså utan risk kan tjälas.

Med ett bärande lager på cellplastlagret kommer alltså

en tjälisolerad konstruktion (såsom en vägöverbyggnad)

att innehålla tre lager, nämligen bärlager (+ förstärk-

ningslager) på cellplastlagret, cellplastlagret självt

och underlagret, som i VV BYA benämns isolerbädd.

Den tjälisolerande effekten hos en cellplastisolerad

konstruktion beror först och främst av den köldmagasi-

nerande kapaciteten hos konstruktionen och, när denna

utnyttjats och tjälning begynner i de tjälfarliga jord-

lagren, av den reducering i tjällyftning som blir följ-

den av den cellplastisolerade konstruktionen även i
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fruset tillstånd har kvar sina värmeisolerande egen-

skaper. Detta till skillnad mot ex barkisolerade kon-

struktioner som i fruset, genomtjälat tillstånd har

spelat.ut sin roll som tjälisolerare och i fortsätt-

ningen verkar som i stort sett ett fruset grus-sand-

material med dålig värmeisolerande förmåga och med sto-

ra tjällyftningar som följd.

Det finns klassiska metoder att beräkna den köldmagasi-

nerande kapaciteten för en vägs överbyggnad /2/. Vik-

tiga ingångsvärden gäller materialets värmeledningstal

och vattenhalt, luftköldmängd samt temperaturgradient

i den tjälfarliga undergrunden under frosttiden. I fi-

gur 7 presenteras ett exempel på en beräkning som

gjorts med utgångspunkt från antagna genomsnittsvärden

på ovan nämnda parametrar. I figuren har exemplifierats

att den valda överbyggnaden med 4,5 cm cellplast har

samma köldmagasinerande kapacitet (1000 OC-dygn) som en

annan vald överbyggnad med sand av tjockleken 200 cm.

Om nu förhindrande av all tjälning i undergrunden är

ett krav skulle en överbyggnad med 4,5 cm cellplast

vara likvärdig med en överbyggnad på 200 cm med sand.

För den köldmagasinerande kapaciteten och den tjäliso-

lerande effekten har cellplastmaterialets värmelednings-

tal avgörande betydelse. I diagram, figur 8, har fram-

räknats några kurvor som för olika värmeledningstal an-

ger erforderliga cellplasttjocklekar för att hindra

tjälning i undergrunden, Den cellplastisolerade kon-

struktionen motsvarar en vägöverbyggnad. Värmelednings-

talen för cellplaster är låga och rör sig omkring

0,030 kcal/mOCh. Man kan därför lätt förledas att tro
att variationer av värmeledningstalets storlek inte

har så stor betydelse. Diagrammet visar motsatsen.

Exempelvis behöver man 3 cm lager av cellplast vid

värmeledningstalet 0,02, men 6 cm, lika med det dubbla,

om värmeledningstalet är 0,04 kcal/mOCh.
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/ /1600- // /
1500-
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1200-

1100' 700 cm 4,5cm 1 . 0
Fdim=1000 °C-dygn

1mm .
Fdim = 1000 °C-days

903- i

800 4 5
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700 Sand Sand §*infåf3300nw
500_ Isolering Insulction H 0-6 cm

Sand Sand IJZ*° 30C
500- i

400-
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B200
Isoleringens tjocklek,cm

100. Thickness of insulctionlcm

1 2 3 4 5 § cm

l 1. å m

Grussandlagrets tjocklek, m
'Huckness oflcyer of
gravel sand, rn

Figur 7. Exempel på köldmagasinerande kapaciteten hos
en grus-sandöverbyggnad och en cellplast-
överbyggnad. "Kapacitetsvärdet" kan inte an-
vändas generellt. För uppskattning av köld-
magasinerande kapaciteten hos specifik över-
byggnad måste aktuella ingångsvärden nyttjas
i beräkningen.
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Figur 8. Köldmagasinerande kapaciteten hos en cell-
plastöverbyggnad som funktion av cellplastens
Värmeledningstal och tjocklek.
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Låga värmeledningstal hos bär- och förstärkningslager-

material, dvs sådana som är porösa och vattenfattiga,

ger något bättre tjälisolerande effekt. I praktiken

måste emellertid dessa materiallager av bärighetsskäl

ha en hög skrymdensitet och värmeledningstalen blir

därför i praktiken relativt höga.

Den andra parten i betydelse som uppbygger den köldma-

gasinerande kapaciteten är isolerbädden, dvs lagret

strax under cellplastlagret, i vilket vattenhalten

blir starkt bestämmande för frysmotståndet. Diagrammet

i figur 9 beskriver den köldmagasinerande kapacitetens

beroende av cellplasttjockleken för några olika vatten-

halter hos isolerbädden. I diagrammet exemplifieras

hur, vid en ökning av vattenhalten i isolerlagret från

7 till 20 vol-% vid köldmängden 1000 OC-dygn, man kan

tillåta en reducering av cellplasttjockleken fårn ca

4,5 till ca 3,5 om eller drygt 20 % och ända behålla

samma nivå på den köldmagasinerande kapaciteten. Kur-

vorna divergerar mot större köldmängdsområdet, vilket

betyder att en hög vattenhalt får allt större betydel-

se då vintrarna blir kallare.

Vattnets bidrag till köldmagasineringen i.isolerbädden

har också en annan positiv effekt. Vid en långsträckt

konstruktion, såsom en vägöverbyggnad där isolerbädden

normalt är utförd till konstant tjocklek i längdled,

kommer vattenhaltenj_isolerbädden att avspegla vatten-

förhållandena i undergrunden. I lägen med god vatten-

tillgång i den tjälfarliga undergrunden och därmed nor-

malt stor tjälaktivitet kommer den åtföljande förhöjda

vattenhalten hos isolerbädden att öka överbyggnadens

tjälisolerande effekt och detta alltså i lägen där det

mest behövs. Den önskvärda högre vattenhalten från

tjälisoleringssynpunkt måste emllertid ställas mot

kravet på låg vattenhalt från bärighetssynpunkt, vil-

ket torde bäst tillfredsställas genom val av bärigt ma-

terial och de normala dräneringsåtgärderna vid vägarna.

VTI MEDDELANDE 2 O 2
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Köldmöngd °C-dygn ' Vattenholt hos undre sondloger

Freezing index °Codcys Water content of lower sondloyer

1500 '-

//20 voL°h

1400 -
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1300_ 10 vol.°/o_

7VOl.°/o
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Sand Sand :30Cm
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Figur 9. Köldmagasinerande kapaciteten hos en cell-
plastöverbyggnad som funktion av isoler-
bäddens tjocklek och vattenhalt.
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5. STYRENCELLPLASTENS TJÄLISOLERANDE EGENSKAPER

Styrencellplast uppbygges av gasfyllda celler och har

därför ett lågt värmeledningstal. Hållfastheten kan an-

passas till de krav man har för vägar och andra kon-

struktioner. Styrencellplast finns i huvudsak som tre

varianter:

- Strängsprutad

- Stränggjuten

- Blockgjuten

Skivor från blockgjuten styrencellplast får man genom

uppsägning av polystyrenblock, som framställts genom

expandering av polystyrenpärlor. Den stränggjutna typen

har framställts på motsvarande sätt, men expanderingen

har skett i en glidande eller fast form som överens-

stämmer medden slutliga skivproduktens tvärsnitt. Den

strängsprutade, eller extruderade, styrencellplasten

framställs genom strängsprutning, som går så till att

den flytande polystyrenmassan tvingas passera ett mun-

stycke under samtidig expandering till en sträng av

skivans tvärsnittform. Kapning sker sedan i önskade

längder.

Slutprodukten är vid blockgjutning och stränggjutning

skivor uppbyggda av expanderade och sammansvetsade

polystyrenkulor, som i sin tur består av ett system

slutna celler fyllda med luft. Den strängsprutade

styrencellplasten består av skivor, där cellsystemet

är homogent och varje cell fylld, förutom med en mindre

del luft, med en tung gas som endast långsamt difunde-

rar genom cellväggarna och som har ett värmeledningstal

som är lägre än luftens. De strängsprutade skivorna är

försedda med en "hud" som består av små celler.
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Styrencellplast tillhör kemiskt de material som är bak-

teriellt svårnedbrytbara. Vid Skogshögskolan utförda

prov genom nedgrävning av föremål av kemiskt.sett olika

plasttyper i bakterierik jord har vid besiktning efter

5 år visat att styrenplasten var så gott som oangripen.

Cellplastskivornas miljö i väg är bakteriellt nära ste-

ril och skivor av styrencellplast som legat 13 år i

väg (Värmland) har heller icke visat någranedbryt-

ningstecken.

Mest avgörande för den tjälisolerande effekten är cell-

plastmaterialets värmeledningstal samt lagertjockleken.

Värmeledningstalet är framförallt beroende av de med

tiden förändrade fuktförhållandena hos cellplasten. Ge-

nom bestämning av vattenhalten hos från provvägar upp-

tagna cellplastprov har man kunnat bestämma vattenhal-

tens förändring med tiden. Figur 10 visar resultaten

från några svenska undersökningar. Undersökningar på

Statens provningsanstalt (Paljack) visar att värmeled-

ningstalet ökar med 0,0008 kcal/thC för varje procent-

enhet som vattenhalten ökar. Se figur 11. En genom-

snittsvattenhaltsökning på 3 vol-% på 10-12 år, som kun-

nat konstaterats vid svenska provvägar, betyder alltså

en ökning av värmeledningstalet med 0,0024 kcal/mOC-h,

dvs 10 % från ett antaget "torrt" värde på

0,025 kcal/mOC-h.

Styrencellplaster av skilda kvalitéer kan ha olika

"torra" värmeledningstal. Värmeledningstalet ökar sedan

med vattenupptagningen. Vid laboratoriebestämning från

annan svensk provväg (Lasele) kunde konstateras att

värmeledningstalet för den ena cellplastkvalitên

(stränggjuten) låg drygt 20 % högre än för den andra

(strängsprutad), vilket betyder att den förra cellplas-

ten måste läggas i 20 % tjockare lager för att få samma

tjälskyddseffekt som den senare. Se tabell 1.
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Tabell 1. Jämförelse mellanvärmeledningstal för Styro-
foam HI (tjocklek 7 cm) och Styrolit vägskiva
(tjocklek 8 cm) på grundval av bestämningar
utförda vid Statens provningsanstalt på prov
-upptagna ur provvägen Lasele 1972, 1975-10-22

Värmeledningstal (kcal/mh OC)
Ungefärlig _ . Förhöjning av
medeltempe- Styrofoam HI, Styrolit väg- Styrolitens
ratur vid medelvärdet av skiva, medel- värmelednings-
Å-bestäm- prov nr 12 och värdet av tal över Styro-
ning (OC) nr 13 prov nr 10 foamens (%)

och nr 11

-(9-10) 0,0225 0,0280 24

-(7-8) 0,0230 0,0280 22

+(7-8) 0,0238 0,0293 23

+10 0,0238 0,0298 25

6. TJÄLISOLERADE ÖVERBYGGNADSKONSTRUKTlONER VID

VÄGAR

Till vägar

f

och parker

på mark,

olika slag

räknas här alla för trafik förstärkta ytor

örutom vanliga vägar och gator även gångvägar

ingsytor m m. Järnvägar och flygbanor av

inrymmes också i begreppet.

En fullständig vägöverbyggnad på en underbyggnad eller

på undergrunden består uppifrån räknat av slitlager

(ex bituminös beläggning), bärlager,

ger,

byggnadens

Figur 12 v

lek i rela

olika vald

för övriga

spela med

bädd och f

en överbyg

förstärkningsla-

tjälskyddslager och isolerbädd. Alla dessa över-

lager bidrar till tjälskyddet.

isar två kurvor över cellplastlagrets tjock-

tion till isolerbäddens tjocklek för två

a köldmängder och med antagna standardvärden

parametrar. Det framgår också att man kan

tjocklekarna hos cellplastlager och isoler-

ör en och samma köldmängd söka sig fram till

gnad med lägsta kostnaden.
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Figur 12. Erforderlig tjocklek hos cellplastlagret
för att hindra tjälning i undergrunden som
funktion av isolerbäddens (ex. gammalväg-

uppbyggnads) tjocklek vid två köldmängder.
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.I Vägverkets byggnadstekniska anvisningar har man räk-

nat med det tillskott till tjälisoleringen som isoler-

bädden ger. Se tabell 2. För bestämning av cellplast-

tjocklek utgår man från medelköldmängden (= luftens

köldmängd i dygnsgrader) och isolerbäddens tjocklek.

Isolerbädden kan antingen vara tillfört sandlager (vid

nybyggnad) eller befintlig Vägöverbyggnad på Vilken

cellplastskivorna appliceras. Isolerbäddens uppgift är

trefaldig. Den verkar som avjämningslager, dränering

och frysmotståndslager.

Tabell 2. Erforderlig cellplasttjocklek för Styrofoam HI

 

enligt VV BYA /5/ 

 

   

 

    

Isoleringsbäddens tjocklek;i cm
Medelköldmängd »

doC 100 200 300 400 500 600 700

Cellplastlagrets tjocklek i mm

< 500 35 30 25 20 - - -

500 - 600 40 35 30 25 20 - -

600 - 700 50 40 35 30 25 20 -

700 - 800 60 50 40 35 30 35 20

800 - 900 70 60 50 40 35 30 25

900 - 1000 80 70 60 50 40 35 30

1000 - 1100 90 80 70 60 50 40 35

> 1100 90 90 80 70 60 50 40

  

 

 

  

 

 

 

För att ge fullständigt tjälskyddande effekt i tvärled

måste cellplastlagret utsträckas till minst plogvalls-

foten på varje sida. Det är sålunda inte tillräckligt

att endast isolera under körbanan vid vägar försedda

med gångbanor, om dessa snöröjes. Om kraven på jämnhet

hos gångbanorna kan sättas lägre än för körbanor, kan

man utföra isoleringen vid gångbanorna som en utspets-

ning genom uttunning av cellplastlagret emot angränsan-

de mark.
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Vägar cellplastisolerade enligt Vägverkets anvisningar

ger ett fullgott tjälskydd i hela landet. Tjälskydds-

graden är anpassad till mycket tjälfarliga undergrunds-

förhållanden och stränga vintrar. Om tjälskyddskraven

kan sättas lägre än för statsvägarna, som kan vara fal-

let för vissa gator inom bostadsområden, kan tjocklekar-

na hos cellplastlagret minskas. För enklare bostadsga-

tor kan en reducering av cellplastlagertjockleken, i

vissa fall med 25 %, vara möjlig. Det förutsättes då

att man kan tolerera de mindre tjällyftningar som under

särskilt kalla vintrar kan uppkomma i mycket tjälfarliga

lägen. Se i övrigt VTI Meddelande 146 /3/.

Isolering med styrencellplast vid järnvägarutföres i

princip på samma sätt som vid vanliga vägar. Förutsätt-

ningarna vid dimensioneringen av cellplastisolerade

överbyggnader är visserligen i vissa delar avvikande

jämfört med vägarna. Så blir snöröjningen icke lika

effektiv, vilket får till följd att ett isolerande snö-

täcke kan kvarstanna på och emellan syllarna. En järn-

väg är också smalare än en väg, vilket innebär ett mind-

re köldangrepp, om slänterna förutsättes vara isolerade

med tjocka snötäcken. Fuktighetsförhållandena är också

olika.En isolerad väg har vanligen en relativt tät be-

läggning, medan en järnväg saknar beläggning.thlagret

i en järnvägs överbyggnad är ett poröst material som

sommartid kan befrämja uttorkning av cellplaSten. Allt

detta innebär positiva tjälskyddseffekter. Å andra sidan

måste vägas in att kraven på mekanisk hållfasthet hos

cellplastmaterialet och på jämnheten hos järnvägen är

större än för vanliga vägar. De tjocklekar hos styren-

cellplasten som man vid statens järnvägar anger är där-

för större än för dem som anvisas för vanliga vägar. Se

närmare därom i SJ Meddelande 35 /4/.
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7. VIKTIGA MOMENT VID UTFÖRANDET AV CELLPLAST-

ISOLERADE VÄGÖVERBYGGNADER

Sett från konventionell vägöverbyggnadssynpunkt är

tjockleken hos ett tjälisolerande cellplastlager som

tjälskydd mycket ringa. Detsamma kan i viss mån gälla

isolerbädden. För att säkerställa en jämn tjälisoleran-

de effekt över hela vägbanan måste cellplastlagret och

isolerbädden utföras till projekterad tjocklek i vägens

tvär- och längdled, och vara av jämn kvalitet. Då det

gäller cellplastlagret erbjuder inte en jämn tjocklek

och vanligen inte heller kvalitén några större problem,

eftersom cellplastskivorna från fabriken är kontrolle-

rade och håller "millimetermått". Det måste emellertid

starkt varnas för att blanda skivor av olika tjocklekar.

Som praktiskt exempel kan tas att man av någon anled-

ning på samma gång utnyttjar 5 och 7 cm skivor, alltså

med tjockleksmått av samma storleksordning. Skillnaden

i tjocklek är emellertid 40 % och skillnaden i tjäliso-

lerande effekt kan röra sig om 300 OC-dygn för en nor-

malöverbyggnad. Helt förödande på tjälskyddet skulle

vara om cellplastskivor av lägre kvalitet = lägre

skrymdensitet, exempelvis inom registret 15-20 kg/m3,

nyttjades, eftersom dessa skivors vattenabsorptions-

förmåga är så stor att de mycket snabbt förlorar sin

värmeisolerande förmåga. Hållfastheten kan i vissa fall

vara mycket låg och försämras genom att den allför lösa

bindningen mellan polystyrenkulorna upplöses och hela

skivor sönderfaller.

På grund av att variationen i tjockleken hos isoler-

bädden påverkar den sammantagna tjälisolerande effekten

måste lagret utföras med en viss noggrannhet. Om man

utgår från en tjocklek av 30 cm och minskar resp ökar

den med 5 cm, dvs med i 17 % kan den tjälisolerande

effekten ändra sig I 5 till i 8 % beroende på isoler-

bäddens vattenhalt för en normalöverbyggnad. Om isoler-

bädden uppbygges av vattenhållande, ej tjälkänsligt
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material, hellre sand än grus eller grovkorniga, synes

det möjligt att med normal utförandeteknik hålla tjock-

leksmåtten nöjaktiga. Vid isolering av befintlig tjäl-

skadad väg genom nedgrävning av cellplastskivorna på en

viss nivå eller applicering av dem på vägytan måste man

alltid räkna med att de underliggande lager som här mot-

svarar isolerbädden är inhomogena till kvalitet och av

växlande tjocklek. I sådana fall kan man dimensionera

cellplastisoleringen med utgångspunkt från ett visst

genomsnittligt minimimått på "isolerbädden".

Det har diskuterats hur jämn den yta måste vara på vil-

ken cellplastskivorna lägges, och hur grovkornigt det

material kan vara som lägges ovanpå cellplastskivorna

för att inte skivorna skall skadas med följd att den

isolerande effekten går ned. Om isolerbädden utföres i

sand, som avjämnas, kommer skivorna att förbli intakta,

om eventuellt grus och sten bortplockas eller nedtrycks

i sandlagret. Uppstickande sten kommer alltid att ge

ett lokalt intryck i skivan, som är skadande. För att

ge en betydande nedsättning av isolerförmågan måste

skadeytan dock vara stor. Praktikens fall kan dock vara

varierande och därför rekommenderas (jfr VV BYA) att

till isolerbädden använda sand, grusig sand eller san-

digt grus, som avjämnasy varvid eventuellt uppstickande

sten oskadliggöres.

Då det gäller materiallager närmast ovanpå cellplast-

lagret, benämnt skyddslager i VV BYA, kan kraven på

sortering ställas något lägre. Förutom sand och sand-

grusblandningar och grus, ger inte heller även grovkor-

nigt, samkrossat bärlagergrus några avgörande skador på

cellplastskivorna. Rena krossprodukter, grövre än bär-

lagerkvalitêer, ligger dock på farosidan. Steniga grus-

sandmaterial av rullstenstyp, som ofta användes i för-

stärkningslager, är mindre farliga och gör normalt lo-

kala, flacka, harmlösa intryck. Förutsättningen är då

att den avskiljning av de större stenarna som sker
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under utläggningen genom separering och som hamnar di-

rekt på cellplastytan bortplockas. En möjlighet att

kompensera för verkan av större sten i sådant material

är att först lägga ut ett skyddslager av sand eller

liknande på cellplastlagret.

En förutsättning för att cellplastlagret skall kunna ge

bästa möjliga tjälskydd är att skivorna läggs ut med om-

sorg. Genomgående springor mellan skivorna måste undvi-

kas, eftersom de ger köldgenomsläpp. Säkrast är att ut-

föra cellplastlagret i två lag med förskjutande skarvar.

Den förbättring i effektiva värmeledningstalet som man

på så sätt kan åstadkomma jämfört med ettlagssystem

framgår av figur 13. Man kan också eventuellt använda

sig av skivor med fals eller helt enkelt noggrant till-

se att springorna mellan skivorna vid utläggningen inte

uppgår till mer än någon mm och maximalt 5 mm, varvid

springorna kan förbli luftfyllda och sålunda ej erbjuda

något större köldgenomsläpp. Vid påläggningen av mate-

riallager på cellplastlagret är det i fortsättningen

Viktigt att se till att skivorna ej glider isär. Hjälp-

medel är här försiktighet i utbredningen av material-

lagret och begränsning av byggtrafiken till vad som är

oundgängligen nödvändigt. En förutsättning för trafik

på cellplastlagret är att det försetts med ett skydds-

lager (= slutliga förstärknings- och bärlager) vars

tjocklek anpassas till materialkvalitéen, och som, en-

ligt VV BYA, blir 200 á 300 mm om det är bärlager eller

förstärkningslager av materialtyp A och 250 ä 350 mm

om det är förstärkningslager av materialtyp B. Vid ten-

dens till glidning vid utförandet av skyddslager kan

denna förhindras genom fastlåsning av cellplastlagret ,

i dess kanter genom spikning. Figur 14 illustrerar mo-

mentet när skivor utlägges och materiallager påföres

cellplastlagret. Utbredning av massorna på cellplast-

lagret sker lämpligen med schaktbladstraktor.
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Figur 14. Ett par moment vid utförande av cellplast-
isolering.
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8. UTSPETSNINGSKONSTRUKTIONER MED STYRENCELLPLAST

Om en cellplastisolering utföres längs en begränsad väg-

sträcka som genom höjdavvägning höst och vinter befun-

nits utsatt för tjällyftningar, men icke så vid närmast

angränsande Vägsträckor, finns inget behov av att av-

trappa isoleringen vid dess början och slut för att

skapa en övergång mellan icke tjällyftande isolerade

partier och tjällyftande oisolerade partier. Nu vet man

i allmänhet ej så mycket om tjällyftningsbilden hos väg-

avsnitt närmast den sträcka man avser att isolera och

måste därför anta att tjällyftningar kan förekomma, och

en utspetsning av isoleringen är därför nödvändig.

Andra lägen där utspetsningar är oundgängliga är vid

trummor och bergskärningar.

Det finns flera idéer omhur en cellplastutspetsning

skall konstrueras. Bl a finns en teoretisk möjlighet

att avtrappa isolereffekten genom att förlägga skivorna

på ökande avstånd från varandra och därigenom skapa

ökande köldgenomsläpp i de uppkomna springorna. Metodi-

ken är ej helt utprovad och kan ännu ej användas. Den

utspetsningskonstruktion som f n kan rekommenderas är

den som anges i VV BYA. Som framgår av tabell 3 är ut-

spetsningslängden anpassad till köldmängden (OC-dygn).

Utspetsningarna utföres genom att allt tunnare skivor

förlägges mot utspetsningens slut. De sista, tunnaste

(2 cm) skivorna är håltagna för att ytterligare öka

köldgenomsläppet. Se i övrigt VV BYA /5/. På senare tid

har skivor av tjockleken 1 cm tagits fram, som man pla-

nerar att använda i stället för de hålupptagna, 2 cm

skivorna.
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Tabell 3. Utspetsningslängder vid cellplastisolering
enligt VV BYA /5/

  

Utspetsningslängd i m

 

- vid cellplastisolering - vid cellplastisolering
då mycket tjällyft- då måttligt tjällyft-

Medelköldmängd ningsbenäget material ningsbenäget material
*^doC' " * förekommer utanför förekommerutanför

_ isoleringen isoleringen

- vid övergång från - vid trumma lagd i
undergrund av tjäl- tjälfarlig jord
farlig jord till berg

      

< 500 12 12

500 - 600 18 12

600 - 700 24 18 A

700 - 800 24 18

800 - 900 30 18

900 - 1000 30 18

1000 - 1100 36 24

> 1100 36 24

9. RISKEN FÖR HALKA PÅ CELLPLASTISOLERAD VÄG

Genom värmeutstrålning på hösten avkyls vägbaneytan vid

Värmeisolerade vägpartier snabbare än vid icke isolera-

de på grund av att det värmeisolerade skiktet bromsar

den kompenserade värmesträmningen från sommarvärmemaga-

sinet i undergrunden. Härvid kan temperaturen vid iso-

lerade Vägpartier tidigare gå ned under OC än vid icke

isolerade och vid Vissa tillfällen föranleda isbelägg-

ning och halka. Denna risk för halka ökar när cellplast-

lagret förlägges närmare vägbaneytan. I VV BYA är för

statsvägarna föreskrivet att cellplastlagrets avstånd

till vägbaneytan skall vara minst 50 cm. Det har också

visat sig att skillnaden i halkbenägenhet hos en på

normenligt djup isolerad väg och en konventionell väg

är liten.
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Vid VTI har vid ett halkprovningsfält studerats hur

temperaturen hos vägytan sjunker under klara och kalla

nätter på hösten. Figur 15 visar ett typiskt resultat

från tre ytor med en konventionell oisolerad överbygg-

nad och tre med isolerade överbyggnader, där cellplast-

lagret i första fallet förlagts strax under den bitumi-

nösa beläggningen (= toppisolering), i andra fallet

35 cm under vägytan och i tredje fallet 50 cm under väg-

ytan. Man kan först konstatera att yta 5, den toppisole-

rade, tidigast och djupas nedkyles under 0 0C. Bland de

övriga kan man notera att nedkylningen under natten går

lika långt ner. Vad som skiljer är det inledande nedkyl-

ningsförloppet. Naturligt nog sjunker temperaturen vid

den toppisolerade sträckan (5) först under 0 0C, sedan

följt i tur och ordning av temperaturerna vid-ytorna

med förläggningsdjupen på cellplasten på 35 cm och

50 cm. Sist, men vid nära samma tidpunkt som vid

sträckan med cellplasten på 50 cm djup, går tempera-

turen under 0 0C vid den oisolerade sträckan. Den ökade

halkfrekvens som kan bli följden av tidigare temperatur-

nedgång hos vägytan hos värmeisolerade överbyggnader

med grund förläggning av isoleringslagret kan kompense-

ras genom att - under iakttagande av bärighetskraven -

välja bär- och förstärkningslager av finkornig, bättre

vattenhållande typ, så att en buffert mot nedfrysning

skapas. Tunnare påbyggnader kan bli aktuella vid gator

med enbart personbilstrafik samt vid gång- och cykel-

banor, vissa parkeringsytor och liknande. Undersök-

ningarna vid VTI halkfält visar att man genom att gå

över till ett mera sandigt material i påbyggnadslagren

på de grunt förlagda cellplastlagren kan markerat redu-

cera halkrisken. Se i övrigt VTI Meddelande 144 /6/.
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