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FÖRORD

På senare tid har intresset börjat öka för de problem, som orsakas

genom tjällossningen, som bryter ned vägen och ger den nu sänkt

bärighet. Dessa problem är komplexa bärighets- och tjälproblem och

kan bara lösas om hänsyn tas till både bärighets- och tjälaspekten

samtidigt. Detta innebär nödvändigtvis samarbete mellan respektive

specialister, ett samarbete som för närvarande inte är intrimmat.

Specialisterna kan sökas inom bärighetsmekaniken, tjälfysiken, geolo-

gin, hydrogeologin och klimatologin förutom inom den rena vägbygg-

nadstekniken inklusive beläggningstekniken.

Denna etapp II behandlar mera konkret de projektområden och skilda

projekt, som syns lämpliga att ingå i en kommande FoU-verksamhet

inom problemområdet bärighet under tjällossningen. 1 föregående

etapp I skisserades bakgrunden i olika aspekter till verksamheten.
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1 PRAKTISK UPPDELNING AV PROBLEMOMRÅDET

Man kan praktiskt sett särskilja mellan tre huvudfrågor:

I. Framkomlighet under tjällossningsperioden

II. Vägkonstruktioners bärighet under tjällossningsperioden

III. Samspelet mellan bärighetsförlopp och tjälförlopp

1. Framkomligheten under tjällossningsperioden är en driftsteknisk (och 

trafikteknisk) fråga som gäller de mycket tjälkänsliga vägarna, över-

vägande grusvägar. Ett par aktuella delfrågor kan vara

- metoder för bedömning av framkomligheten,

- metoder och tekniker för framkomlighetshöjande åtgärder,

II, Vägkonstruktioners bärighet under tjällossningsperioden är en väg- 

byggnadsteknisk fråga, som kan uppdelas i olika sinsemellan samman-

hängande eller inte sammanhängande delfrågor. Delfrågorna kan gälla

konstruktioner av följande typer:

- Överbyggnad med "vattentät" beläggning (bituminös vägbana) och

med "planparallella" icke tjälkänsliga lager

- Överbyggnad med "vattentät" beläggning (bituminös vägbana) och

med ojämntjocka lager av såväl tjälkänsliga, som inte tjälkänsliga

material

- Överbyggnad med "vattengenomsläpplig" slitbana (grusväg) och plan-

parallella icke tjälkänsliga eller tjälkänsliga lager

- Överbyggnad med "vattengenomsläpplig" slitbana (grusväg) och med

ojämntjocka icke tjälkänsliga eller tjälkänsliga lager

Samt speciella tjälskyddade konstruktioner:

- -Överbyggnad med tjälisolerande-värmeisolerande lager

- -Överbyggnad med tjälisolerande frysmotståndslager

- Överbyggnad med mekaniskt förstärkande lager

- Vägbyggnad med speciell dränering



III. Kunskaperna inom problemområdet "Samspelet mellan bärighetsför-
 

lopp och tjälförlopp" är ej tillräckliga för att man med framgång skall

kunna utreda frågorna inom områdena I och II. Viktiga frågor bör gälla

- bärighetsförloppet vid olika vägtyper i skilda terräng- och klimat-

områden,

- tjälförloppen under tjälningsperioden i relation till förändringar av

mekaniska egenskaper hos jordlager i väg och undergrund

- sambandet mellan bärighets- och tjälförlopp.



2 BÄRIGHETSSYNPUNKTER

Lennart Djärf har i sitt utkast "Bärighet och överbyggnadsdimensione-

ring" (erhållet i december 1986) /1/ diskuterat bärighetsbegreppet. Han

konstaterar inledningsvis "att utmattningsfilosofin inom vägbyggnads-

tekniken introducerades i samband med AASHO-försöken 1958-60".

Materialutmattning i gängse mening innebär sprickinitiering och sprick-

progagering till följd av stora dragpå&åkänningar och/eller belastningsväx-

lingar. Detta är exempelvis fallet i asfaltbeläggningar, som uppbygges

av bundna material, Med "utmattning" av obundna material skall här

förstår kvarblivande deformationer orsakade av materialomlagring.

Enligt Djärf förklaras denna materialomlagring huvudsakligen av följan-

de fyra faktorer:

- Permanenta deformationer p g a efterpackning

- Materialvandring p g a mekaniskt instabila material

- -Överskridande av materialens skjuvhållfasthet

- Plastiska deformationer i samband med vattenanrikning

Djärf känner intuitivt att dessa deformationsmekanismer icke är ett

egentligt utmattningsproblem utan snarare en fråga om de största

påkänningarnas inverkan. Djärf illustrerar detta bl a genom resultaten

från ett försök genom triaxialprovning på siltig lera utfört av Brown

och Pell, se figur 1, Djärf /1/.
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Figur 1. Triaxialprovning på siltig lera. Brown och Pell (1972), se
Djärf /1/.

"I figur 1 redovisas triaxialprovningar på en siltig lera. Av figuren

framgår förekomsten av ett tröskelvärde med avseende på påkänningar-

na."

Djärf fortsätter resonemanget.

"Inledningsvis ställdes i detta stycke frågan huvuvida utmattningsfiloso-

fin var applicerbar på friktionsmaterial eller om "de största påkän-

ningarna" som synes vara giltig för finkorniga material även bör

tillämpas på grövre material. Något svar kunde ej erhållas ur (kända)

analyser. Ur figur 2 framgår emellertid typiska samband spårtill-

växt/antalet överfarter vid AASHO-försöken."'
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Figur 2. Typiska samband spårtillväxt/antal överfarter vid

AASHO-försöken. HRB, Special Report 6IF (1962), se Djärf

/1/.

"Figur 2 antyder (merparten av spårbildningen inträffade i de obundna

överbyggnadslagren);: friktionsmaterial skall ej heller behandlas "ut-

mattningsmässigt" utan efter filosofin största påkänningar som fallet

synes vara med finkorniga material."

Påverkan av en stillastående last avtar mot djupet och till olika grad

beroende på överbyggnadskonstruktionen, som exempel se figur 3 (efter

H-E Fredbäck /2/).
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Figur 3. En stillastående (bilhjul) avtar mot djupet. Efter

H-E Carlsson (Fredbäck) /2/.

Håkan Jansson har i en rapport /3/ redogjort för fallviktsförsök, där

deformationer uppmätts i olika skikt vid skilda tidpunkter, se figur 4.

Vid mättidpunkten 10/4 återstod ett tunt skikt av tjäle. Deformationer i

detta skikt var vid detta tillfälle ca 15% av totaldeformationen. Efter

fullständig urtjälning och senare var motsvarande siffra ca 40 %.

Mätresultaten ger en tydlig fingervisning om att deformationen vid ett

fallviktsförsök sträcker sig långt ned i undergrunden. Deformationsgra-



den är också tydligt beroende av fältförhållandena(i undergrunden).
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Lennart Djärf /1/, visar tvärsnitt i de nedsjunkningsbassänger, som

uppstår i beläggningsytan vid en plattbelastning, se figur 5. Plattbe-

lastningarna har utförts vid olika tider under året. Vid den tidpunkt vid

tjällossningen då tjälen sträckte sig från 0.6 till 1.4 m från vägytan var
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Deformation i olika skikt vid belastning med KUAB fallvikt,

kraften 50 kN, på väg 34 1985. Efter H Jansson /3/.
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Figur 5. Nedsjunkningsbassänger under olika årstider på väg medkonventionell grusbitumenöverbyggnad -och (nominellt)40 mm:s asfaltbeläggning. Efter L Djärf /1/.
På grund av den låga temperaturen hos beläggningen under denna period
är dock påkänningen på beläggningen relativt stor. Djärf exemplifierar
detta genom en beräkning av töjningen vid beläggningens undersida och
erhåller värden enligt tabell 1.



Tabell 1. Dragtöjning i beläggningens underkant, skattad medeltempe-

ratur i beläggningen under respektive årstid samt relativt

antal tillåtna belastningar enligt Kingham's kriterium på väg

med (nominellt) 40 mm:s asfaltbeläggning. Efter L Djärf /1/.

  
Ärstid, mättillfälle Töjning, x10* Beläggn.temp,o N_, rel.

 

Delvis urtjälat, 85-04 207 + 5 (+6) 5

- urtjälat, 84-04 4 2 ] +10 (+6) 1

" | mån efter tjäl-

lossning, 84-05 329 +15 (+13) 1]

Sommar, 84-08 294 +20 (+17) 66

Tidig host, 84-10 286 +10 (+11) 5

Sen höst, 85-11 279 + 5 (+2) 1,5

Fotnot: Inom parentes har den faktiska beläggningstemperaturen vid

resp mättillfälle angivits. Vid beräkning av Ntill har skattade
(karakteristiska) temperaturer för resp årstid
använts, se tabell, emedan sjunktrattens djup och form kan
anses vara oberoende av några graders temperaturskillnad
vid tunna beläggningar.

"Av tabellen framgår att vår- och höstperioden är helt avgörande för en

tunn beläggnings livslängd dock inte beroende på att dragtöjningarna är

större under dessa perioder (frånsett vid slutet av tjällossningen) utan

på de lägre temperaturerna (högre styvheterna)."'
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3 TJÄLSYNPUNKTER

Följande processer vid tjälning och urtjälning inverkar på materialens

mekaniska egenskaper:

- Vid tjälning av alla typer av material (frysning av vatten i materia-

lets hålrum) binds materialpartiklarna hårdare samman och hållfast-

heten ökar. Vid upptining lossnar dessa bindningar, varvid hållfast-

heten går ner.

- Vid tjälning av icke tjällyftningsbenägna material (material, som

icke tjälar under vattenanrikning), kan viss omlagring ske under viss

mindre volymökning. Vid senare upptining kan ytterligare omlagring

samt volymminskning ske, vilket visar sig som en sättning.

- Vid tjälning av tjällyftningsbenägna material (material som tjälar

under vattenanrikning) sker volymökning, som i det tjälande lagret

åstadkommer tjälskjutning (mest uppåt, men också nedåt), som i sin

tur ger tjällyftning på vägbanan.

- Vid upptining av material, som tjälat under vattenanrikning kommer

det frigjorda överskottsvattnet att åstadkomma ett högre por-

vattentryck än för tiden strax innan tjälning (på hösten), vilket

resulterar i en minskad hållfasthet. Genom dränering av överskotts-

vattnet under vår och sommar kommer porvattentrycket att minska,

varvid hållfastheten så småningom kommer att gå upp.

S Fredén har filosoferat kring problemet om deformation av icke

kohesiva jordar under icke utbredd last (S Fredén, manuskript

1987-02-09).

"Vi antar att jorden består av partiklar som är i direkt mekanisk

kontakt med varandra. Kontaktpunkterna är små (i förhållande till

partiklarnas totala yta) och där finns inget bindemedel som fixerar

punktens läge på partikeln. Vi antar vidare att de laster som partikel-

systemet utsätts för inte är så stora att det sker en materialkrossning i

kontaktpunkterna. Så länge kontaktpunkterna ligger stilla kan vi anse
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att systemet är stabilt. När kontaktpunkterna rör sig innebär detta att

hela systemet deformeras ("nedbrytning").

 

 

Om ett sådant system utsätts för en allsidig, homogen belastning sker

inga förändringar av strukturen.

Om däremot belastningen är lokaliserad till en begränsad yta (om vi

tänker på en vägöverbyggnad t ex genom att ett bilhjul rullar fram)

kommer i kontaktpunkterna att utsättas både för normalkrafter och

sidokrafter. Så länge sidokraften är mindre än normalkraften gånger

friktionstalet kommer kontaktpunkten att ligga stilla, dvs partikelske-

lettet förändras inte. I realiteten påverkas desa tre variabler av flera

faktorer:

1. Partiklarna är något elastiska, vilket innebär att sidokrafterna blir

ojämnt fördelade. Man kan föreställa sig att även vid små laster

uppstår lokalt rörelser i kontaktpunkterna.

2. Friktionstalet är starkt beroende av fukten i kontaktytan. Vattnet

sätter ned friktionstalet, vilket gör att det fordras mindre sidokraf-

ter för en rörelse.

3. Om porvattentrycket blir större än atmosfärstrycket (porövertryck)

minskar normaltrycket, vilket tillsammans med vattnets smörjande

effekt ytterligare ökar möjligheten för rörelse. Porvattenövertryck

uppkommer i typfallet genom att porerna är vattenmättade och att

det sker en snabb lastökning. Elasticiteten i skelettet gör att

porvolymen minskar, vattnet hinner ej dräneras undan och det

uppstår ett övertryck.
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4, Om systemet vibrerar kommer sidokrafterna i kontaktpunkterna att

svänga kring ett medelvärde. Detta kan ge upphov till kortvariga

sidokrafter, som leder till förflyttningar av kontaktpunkter. Speci-

ellt påtagligt blir detta om vibrationsfrekvensen är sådan att den

ger upphov till resonanstenomen hos partikelsystemet.

Av ovanstående analys framgår dels att ett partikelsystem, av den typ

som ingår i vägkonstruktionen, endast under ideella förhållanden ej

deformeras av en last. Man kan å andra sidan anta att deformationen

under små och/eller långsamma laster är så liten att den kan anses

försumbar. Under tjällossningen, då partikelsystemet är vått och då -

om det är finkornigt (= låg permeabilitet) - det kan uppstå porvatten-

övertryck är förutsättningar för rörelser i partikelskelettet avsevärt

större än eljest."

S Fredén har också tidigare gjort en mer tjälfysikalisk betraktelse.

"När ett jordartsmaterial tjälar innebär detta att en större eller mindre

del av porvattnet övergår till is. Isens volym är ca 10 % större, men

eftersom porerna normalt är öppna nedåt, kompenseras volymökningen

genom att motsvarande porvattenmängd trängs undan. Under vissa

omständigheter kan iskristaller i porerna växa och uppluckra partikel-

skelettet. Markens volym ökas och man får tjällyftning.

De jordarter som är aktuella vid vägbyggnad består av mineralpartiklar,

och porerna mellan dessa innehåller vatten och eventuellt även luft.

Under hösten vid kall väderlek börjar värme strömma upp mot den

nedkylda vägytan från vägkroppen och undergrunden. När temperaturen

i vägen når noll grader börjar vattnet i porerna att frysa till is; det

övergår till kristallform. I en kristall bildar atomerna ett regelbundet

gitter och kristallen växer genom att nya atomer hela tiden fogas in i

dess mönster från den omgivande vätskefasen. Alla växande kristaller

har den egenskapen, att de söker stöta bort främmande partiklar som

inte passar in i mönstret. Detta gäller även för iskristallen i jordartens

porer. När den växer pressar den mot omgivande jordartspartiklar. I

vilken utsträckning den växande kristallen kan föra undan dessa är

beroende av flera faktorer. Denna form för istillväxt ger upphov till
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bildning av distinkta islinser. I motsatta fall, då isen ej förmår tränga

undan jordartspartiklarna, bildas iskristallerna endast i det tillgängliga

porutrymmet. En grundläggande förutsättning för istillväxt är att den

frigjorda energin förs bort eller förbrukas vid den växande kristallens

yta. Energi frigöres när vattnet övergår från flytande till fast form och

det för processen nödvändiga energiflödet sker genom att värme hela

tiden flyter från den zon, där isen bildas, mot den kalla vägytan

(figur 6). Samtidigt finns ett värmeflöde från de varmare delarna av

undergrunden.

LL9

VÄTstFIiLH | (mu . I

- _?AF 010 u hy ;

   

 

f__ © TJÄLZON

VATTEN T

Figur 6

Med god tillnärmelse kan man påstå att mängden is (i porerna eller i

form av islinser);, som bildas under en viss köldperiod, är direkt

proportionell mot differensen mellan värmeflödet från tjälzonen mot

vägytan (q;) och värmeflödet till tjälzonen från undergrunden (q7). För

att isen skall tillväxa i form av islinser, som förmår lyfta vägen, fordras

ytterligare några förutsättningar. De krafter, som uppstår i kontakten

mellan is och omgivande mineralpartiklar är beroende av partiklarnas

storlek eller riktigare uttryckt, dimensionerna hos det porsystem som

finns mellan partiklarna (figur 7).
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När värmen transporteras upp genom marken till atmosfären (vi antar

att vägytans temperatur är under 09) sjunker jordens temperatur och

tjälfronten (ytan där temperaturen är 09) fortsätter nedåt. Porvattnets

omvandling till is bromsas genom att is som bildas i porer mellan

partiklarna medför en fryspunktsnedsättning, dvs fryspunkten blir något

lägre än 09. Detta förklaras av att isen i poren får en konvex

kontaktyta mot porvattnet och att på en konvex kristallyta alltid råder

en lägre fryspunkt än på en plan yta (figur 6), Mot partiklarna har isen

en plan eller konkav yta och dess fryspunkt är 09 eller något över 09.

Detta kan resultera i att isens tillväxt på konkava ytor blir större än vid

konvexa ytor även vid temperaturer under 09%, dvs fryspunkten vid en

plan yta. Denna tillväxt blir möjlig genom att i kontakten is-mineral

finns ett gränsskikt av vattenmolekyler, en vätskefilm, där molekylrör-

lighet kan ske ned till -409. Iskristallens tillväxt sker genom "plockning"

av vattenmolekyler ur denna film till iskristallgittret. Filmen matas i

sin tur av porvattnet. Det termodynamiska tryckfallet och därmed även

energiförbrukningen för vattentransporten till isen i den tunna vatten-

filmen är emellertid mycket stort och en effektiv tillväxt kan endast

ske när transportvägarna är korta, dvs när partiklarna är små. Små
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partiklar betyder även små porer och därmed påtaglig fryspunktsned-

sättning i dessa. Således ger små partiklar korta transportvägar för

vatten och hög energigradient, dvs en snabb istillväxt.

Vattnet i jorden rör sig under inverkan av en gradient i vattnets

energiinnehåll (Gibbs fria energi; ofta grovt beskrivet som ett tryck)

och ett flödesmotstånd (permeabilitetens inverterade värde).

Den i marken tillgängliga energin, som alltså beror på skillnaden mellan

isytans fryspunkt (jämviktstemperatur) och den aktuella omgivnings-

temperaturen, användes dels till att skapa en energigradient (tryckgra-

dient) som resulterar i ett vattenflöde till isen, dels till en förskjutning

av mineralpartiklarna för att ge isen tillväxtutrymme.

Om man ökar energiåtgången för de "yttre" förloppen såsom transport

av porvatten, lyftning av det redan tjälade jordartspaketet etc minskar

tjällyftningshastigheten, dvs islinsernas tjocklekstillväxt avtar."

Så långt Fredén. Går man över till det mer praktiska kommer man fram

till följande:

Man kan motverka bärighetsnedsättningen vid tjällossningen genom att

angripa de tre förutsättningarna för tjälskjutning:

- Tjällyftningsbenäget material

- Temperatur under OCC

- Vattentillgång

Motverkar man tjälskjutningen, som ju innebär vattenanrikning, mildrar

man samtidigt hållfasthetsnedsättningen vid tjällossningen. Man kan

också genom införande av hållfastare lager i överbyggnaden eller genom

att stabilisera underbyggnad och undergrund, åstadkomma en bärigare

väg.

För att någorlunda kunna behålla en tjälkänslig vägs bärighet under

tjällossningstiden kan man också tillämpa trafikrestriktioner.
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U EXEMPEL PÅ NYTTJANDE AV TJÄLLOSSNINGSPERIO-

DER VID BÄRIGHETSDIMENSIONERING

Vid E-modulbestämningar brukar man vid vägavdelningen indela året i

fyra perioder. H-E Carlsson (Fredbäck) beskriver perioderna i ett

VTI-meddelande /4/.

"Med hänsyn till de med årstiden varierande värdena på terrassens och

de asfaltbundna lagrens bärighet (E-modul) brukar året vanligen indelas

i perioder, t ex:

1 Vinter

HI Högsommar

III Tjällossning (förvår)

IV Senvår och höst

Under vinterperioden förutsättes överbyggnad och terrass vara tjälade,

vilket innebär att bärigheten då är nära nog obegränsad. Under var och

en av övriga perioder antas E-modulen vara konstant och motsvara

medelvärdet för perioden.

För dessa beräkningar har landet indelats i fem zoner med någorlunda

enhetliga klimatförhållanden, se figur 3.
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Figur 8. Indelning av Sverige i zoner med hänsyn till tjällossningen.

Efter H-E Carlsson (Fredbäck) /4/.
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I tabell 2 redovisas ett förslag till periodindelning av året för de i

figur 3 angivna klimatzonerna.

Den föreslagna periodindelningen är anpassad för dimensioneringen med

hänsyn till bärigheten/trafikbelastningen."

Tabell 2. Indelning av året i klimatperioder. Efter H-E Carlsson

(Fredbäck) /4/.

 

 

 

 

 

 

  

AÅrsperiod

Zon Län Vinter Tjälloss- Senvår-höst Sommar

ning

I 0-2 1/1-1/3 1/3-15/3 15/3-1/5 1/5-31/9

£ (2.0 mån) (0.5 mån) 1/10-31/12 (5.0 mån)
M (4.5 mån)
N

TI 0-1 15/12-15/3 15/3-15/4 15/4-1/5 1/5-31/9
å (3.0 mån) (1.0 mån) 1/10-15/12 (5.0 mån)
F (3.0 mån)
G
H
E
D
AB

III S 1/12-1/ 4 1/4-15/5 15/9-1/12 15/5-15/9
I; (4.0 mån) (1.5 mån) (2.5 mån) (4 mån)
U
C
X

ITV 2 15/11-15/4 15/4-15/6 1/9-15/11 15/6-31/8
åC-Z (5.0 mån) (2.0 mån) (2.5 mån) (2.5 mån)

BD- 2

v AC- 1 1/11-15/4 15/4-15/7 1/9-1/11 15

BD-1 (5.5 mån) (3.0 mån) 2.0 mån) 1.5 mån)
 

Man har kommit en bra bit på väg vid dimensioneringsberäkningar om

man tar hänsyn till tjällossningsperiodens längd. Ytterligare en bit mot
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en säkrare dimensionering kan man komma om man anpassar beräk-

ningarna till detaljerna i tjällossningsförloppet. Så är tjällossningstiden i

nordliga delar av landet lång (2.5-3 månader), å andra sidan ökar

bärigheten hos undergrunden i dessa landsdelar under senare halvan av

perioden på grund av upptorkning av de övre upptinade delarna, en

upptorkning som sker oberoende av att på större djup kvarstår en

oupptinad tjälskorpa.

Tjällossningsförloppen i övrigt beror av materialtyperna i undergrunden

(och vägöverbyggnaden), materiallagringen och grundvattenförhållan-

dena samt av klimattyp och väderleksförlopp.
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5 RESURSER OCH ARBETSSÄTT FÖR PROJEKTARBETE

VID VTI

Efter arten och hur långt kunskaperna sträcker sig inom det problem-

område, som skall behandlas inom ett projekt, kan man förlägga

projektarbetet till olika verksamhetstyper, som beskrives nedan.

5.1 Teoretiska studier 

Litteraturstudier, genomgång av egna och andras teorier.

5.2 Laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningar ingår i studier av tjäl- och bärighetsmeka-

niska processer och förlopp. Dessutom bestämmes tjälegenskaper i

speciell apparatur såsom tjällyftningsbenägenheten i "tjälburken" och

"uppmjukningsbenägenheten" i annan ännu ej framtagen apparatur.

Jämför dock Rydén /5/; som provat en typ av apparatur. För bestäm-

ning av mekaniska egenskaper hos upptinande tjälade material kan

också VTI triaxialapparatur prövas.

5.3 Studier på vägar av bärighetens beroende av tjälaktiviteten 

Aktiviteterna innebär fältstudier på aktuella vägar.

5.4 Bärighets- och tjälförsök i VTT klimathall 

Omkring 1977 utförde R Gandahl en rekognoscerande utredning av

möjligheterna att utföra tjällyftningsförsök i VTI klimathall. Ursprung-

ligen skulle målet för utredningen vara att beskriva möjligheterna för

ett helt utbyggt bärighets- och tjälförsök, men målet reducerades, i

första steget till tjälförsök och sedan till enbart tjällyftningsförsök. Ett

flertal "klimathallar" besiktigades, varvid den utan konkurrens bästa

utvecklade befanns vara den i Lausanne.

Dysli och Pfister /6/ har beskrivit resultaten från försök vid denna

klimathall. Om VTI skulle sätta i gång med försök i sin egen klimathall
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bör man dra lärdom av försöken i först och främst Lausanne.

1977 var VTI klimathall ej i trim. Bla kunde hallen ej nedkylas

tillräckligt. Dessa bekymmer har nu övervunnits. Därjämte har de

försörsök som alltid måste inleda en mer omfattande försöksserie i en

sådan hall genomförts. Jämför P Simonssen /7/ och L Stenberg /8/.

Därmed finns också de tekniska förutsättningarna för att utföra försök i

VTI klimathall.

5.5 Tjäl- och bärighetsförsök vid försöksvägar

Försök vid försöksvägar kan bestå i körförsök på befintliga vägar eller

försök vid provvägar med normal trafik. För studium av hållbarheten

hos tjälkänsliga vägar kan körförsök vara lämpliga, likaså då det gäller

testning av hur olika fordon påverkar vägen. Vid utredning för värdering

av vissa överbyggnadskonstruktioner är vanliga provvägar mer lämpliga.
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6 NÅGRA PROJEKT VID VTI, SOM BERÖR PROBLEMOMRÅ-

DET BÄRIGHET UNDER TJÄLLOSSNINGEN

Vid VTI har projektverksamhet inom bärighets- och tjälområdet

bedrivits i många år. Vissa av dessa projekt har innefattat problem, som

rör både tjäle och bärighet samtidigt. I nedanstående projektlista har de

olika projekten klassats efter "huvudprojekt". Beträffande

"huvudprojekt" se avsnitt 7.

Projektlista vägavdelningen 1986-06-01 (proj.nummerordning) 

Ingår i "huvudprojekt" (se avsnitt 7)

A "Teorier"

B "Material"

C "Undergrund"'

D "Vägars bärighetstillstånd"

E "Åtgärder vid tjällossning"

F "Byggnadstekniska åtgärder"

 

 

Projektnr Projektledare Projektbenämning Uppdrags-

givare

41001-9 Bergstedt B Enklare fältutrustn. för VTI (D)

kompl. undersökn. av lager-

tjocklekar m m vid fall-

viktsmätningar

41002-7 Wiman L Apparat- och metodutveck- VTI (D)

ling mätfordon och vägtek-

niska mätmetoder

41006-8 Gandahl R Tjäle- och tjälskydd VTI (A-F)

Erfarenheter från FoU -verk-

samhet vid SVI och VTT

41008 Jansson H Dimensionerings- och re- VTI (A)

habiliteringsprogram/ -

-modeller

41014-2%* Lindh E Geotextiliers kapillär - VTI

brytande effekt och (B,D,F)

vattenledande förmåga

41015-9 Stenberg L Försök med blockupp- VTI

frysning VTI bass (A,B,C,F)

41018-3% Wiman L Studier av nedbrytnings- VTI

förloppet hos nya norm- (A,B,D)

enligt byggda vägar

41020-9 Wiman L Bärighetsanalys med VTI (A)

fallvikt
 
* Kommenteras längre fram.
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Projektlista vägavdelningen 1986-06-01 (fortsättning)
 

 

 

Projektnr Projektledare Projektbenämning Uppdrags-

givare

4102001-7 Wiman L Bärighetsanalys med fall- VTI (A)

vikt

4102002-5* Bergstedt B Ytdeflektioners årstids- VTI (D)

variation

4102004-1 Jansson H Bärighetsparametrar VTI (A)

41021-7%* Wiman L Samband mellan under- VTI (A,C)

grundens jordart och

tillstånd och dess dyna -

miska E-modul

41305- Djärf L Analytiska/statistiska VV (A)

dimensioneringsmetoder

4130502-0 Djärf L Dim.kriterier för obundna VV (A,B)

jord- och stenmaterial

4130504-6* Wiman L Tjällossningsbärigheten VV (A-D)

hos tjälkänsliga jordar

under obelagda resp be-

lagda vägar

41312-0%* Johansson HG Erosion i vägslänter VV (B,C)

41413-8 Johansson H G Uppfrysande block VV (B,C)

41335-1 Bergstedt B Uppföljn slamförseg- FortF

lingsarbeten (B,F)

41341 -9 Gandahl R Värmeledningsförmåga Merox AB

på merolit (B)

4 1348-14 Gandahl R Halm i väg, planprojekt B Gullberg

(B,F)

41354 -2 Johansson H G Jord. Kapitel 0 i BYA VV (B,F)

Text och jordmaterialen

inom vägbyggn.tekniken

41356-7*%* Lindh E Effekter på vägkonstruk- VV (B,D,F)

tioners hållbarhet av

geotextilier och geogrids

vid byggnads- och för-

stärkningsarbeten

4200103-2* Stenberg L Jordmaterial: Lab.stu- VTI (B)

dier av tjällyftnings-

egenskaper

42004 -2 Djärf L Triaxialprovningar av VTI (A,B)

vägbyggnadsmaterial

 
* Kommenteras längre fram.
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Projektlista vägavdelningen 1986-06-01 (fortsättning) 

 

 

Projektnr Projektledare Projektbenämning Uppdrags-

givare

42006-7 Höbeda P Sekundära materials an- VTI (B)

vändbarhet som väg-

material

4200601-5* Höbeda P Restprodukter VTI (B)

42007 -5 Höbeda P Stenmaterial - under - VTI (B)

sökningsmetoder och

vägtekniska egenskaper

42020-8 Bäckman L Marginella vägbyggnads- VTI (B,F)

materials miljöpåverkan

på vägens konstruktion

och omgivning

42305-3 Höbeda P Restprodukter i väg VV (b,D,F)

42306-1 Höbeda P Bär- och förstärknings- VV (B)

lagermaterial - över-

ordnat projekt

4230603-5 Wiman L Svag-grusprovväg Öster- VV (b,D)

sund 83

42310-3 Gandahl R Dimensionerande egen- BFR (B,F)

skaper hos tjälisole-

rande material

42330-1 Gandahl R Metod för bestämning St provn.

av dimensionerande tjäl- anstalt (B)

isolerande egenskaper

42336-8 Stenberg L Tillämpning av frysresul- VV (B,F)

tat på vägprojekt

42339-2 Stenberg L Tjälskyddsåtgärd Udde - Gatukont.

bovägen Luleå (F)

43002-5 Gandahl R Planprojekt för struk- VTI (A-F)

turering av problemom -

rådet bärighet under

tjällossning

43003-3 Gustafson K Temperaturförhöjning i VTI (A, D,F)

vägars ytskikt sommartid

43009-0* Simonsson B PMS-underlag för optime- VTI (D)

ring av beläggnings-

underhåll

43013-2 Gustafson K Apparat- och metodut- VTI (D)

veckling - Vägytemät-

ningar
 
* Kommenteras längre fram.
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Projektlista vägavdelningen 1986-06-01 (fortsättning)
 

 

 

Projektnr Projektledare Projektbenämning Uppdrags-

givare

43301-1%* Bäckman L Kartläggning och test av VV (C,D)

olika dräneringsmetoder

43314-4* Simonsson B PMS-underlag för opti- VV (D,E,F)

mering av beläggnings-

underhåll

43324 -3 Wågberg L-G Beläggningsunderhåll på Sv Kom-

lågtrafikerade vägar komunförb

(E,F)

43325-0*%* Simonsson B Rehabilitering (istånd- VV (D,F)

sättning, förstärkning)

av belagda vägar

4332502-6 Wiman L Metod för bedömning av VV (D,F)

belagda vägars behov

av förstärkning

4332505-9 Lindh E Modifiering av ytupp- VV (D,E,F)

mjukningsbenäget slit-

lagergrus genom inbland-

ning av bindemedel

 
* Kommenteras längre fram.

Av listan framgår att 4 projekt är rena "teori"-projekt (A), 8 st

"material"-projekt (B), inget projekt behandlar "undergrund" (C), 7 st är

projekt om "vägars bärighetstillstånd" (D), inget är rent projekt om

"åtgärder vid tjällossning" (E) och likaså inget som rör endast "bygg-

nadstekniska åtgärder" (F). Mera sammansatta projekt innefattande 3

eller flera huvudprojekt uppgår till 10 st.

Av projektfördelningen på skilda huvudprojekt framgår att projekt, som

behandlar "teorier", "material" och "vägars bärighetstillstånd" är ak-

tiva.

Projekt som behandlar "undergrund" (C) förekommer i kombination med

andra huvudprojekt (B, D, F). Samma gäller projekten om "åtgärder vid

tjällossning" och "byggnadstekniska åtgärder".

Vissa av projekten ligger någorlunda väl inom problemområdet "bärighet
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under tjällossningen". Några av dessa uppräknas och kommenteras

nedan.

41014-4 Lindh E. Geotextiliers kapillärbrytande effekt och vattenle-

dande förmåga (B, D, F).

 

- Projektet behandlar ett material som har effekt på vattenförhållan-

dena i vägen, och kan föranleda bättre bärighet under tjällossnings-

tiden.

410183-3 Wiman L. Studier av nedbrytningsförloppet hos nya normenligt 

byggda vägar (A, b, D).

- Även hos en normenligt byggd väg kan tjälen bidra till nedbryt-

ningen.

4102002-5 Bergstedt B. Ytdeflektioners årstidsvariation (D). 

- Årstidsvariation är avhängigt bärighetsförloppet, som i sin tur är

beroende av tjälförloppet.

41021-7 Wiman L. Samband mellan undergrundens jordart och tillstånd 

och dess dynamiska E-modul (A, C).

- Ett projekt, vari såväl bärighets- som tjäl- och undergrundsaspekten

ingår.

4130504-6 Wiman L. Tjällossningsbärigheten hos tjälkänsliga jordar 

under obelagda respektive belagda vägar (A-D).

- Ett projekt, vari såväl bärighets- som tjäl- och undergrundsaspekter

ingår.

41312-0 Johansson H G. Erosion i vägslänter. 

- Projektet behandlar hållfasthet-flytbenägenhet hos material i slän-

ter vid tjällossningen (B, C).
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41356-7 Lindh E. Effekter på konstruktioners hållbarhet av geotextilier

och geogrids vid byggnads- och förstärkningsarbeten (B, D, F).

 

- Projektet utreder byggnadstekniska åtgärder med hänsyn till svag-

heter under tjällossningen.

4200103-2 Stenberg L. Jordmaterial. Laboratoriestudier av tjällyft- 

ningsegenskaper (B).

- Projektet behandlar tjälproblem med anknytning till "tjäle-bärig-

het".

4200601-5 Höbeda P. Restprodukter m fl (B). 

- En viktig del i P Höbedas projekt gäller materialens tjälegenskaper.

43009-0 Simonsson B. PMS-underlag för optimering av beläggnings-

underhåll (D).

 

43314

- Beläggningstillståndet styrs i hög grad av olika tjälprocesser eller

processer föranledda av dessa.

43301-1 Bäckman L. Kartläggning och test av olika dräneringsmetoder

(C, D).

 

- Projektet är en del i utredning om hur grundvattenståndet påverkar

tjälprocesser och bärighet.

43325-0 Simonsson B. Rehabilitering (iståndsättning, förstärkning) av 

belagda vägar (D, F).

- I projektet ingår utredningar om tjälens roll vid nedbrytning av

vägarna.

Av sammanfattningen ovan framgår att man inom drygt 10-talet
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projekt kommer i kontakt med tjälproblematiken. I praktiken tas dock

inte så stor hänsyn till tjälen. I fortsättningen vore det därför lämpligt

att diskutera fram moment, där tjälaspekterna blir mer tillgodosedda.
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7 FRAMTIDA FOU-VERKSAMHET UPPDELAD PÅ PROJEKT

Projekten kommer att ha mer eller mindre övervikt mot F eller U.

FoU-verksamheten kan uppdelas i huvudprojekt, sammansatta av en-

skilda projekt.

7.1 Sammanställning av huvudprojekt 

För huvudprojekten har valts kortnamn. De kan för översiktlighetens

skull organiseras på följande sätt:

 

(B) "Material" (E) "Åtgärder vid

/ x tjällossning"

20 en (D) "Vägars bärig- ©

o
G/

hetstillstånd"X(C) "Undergrund"
(F) "Byggnadstek-
niska åtgärder"

Delprojekten i varje huvudprojekt ges nedan.

72 Huvudprojekt "Teorier" 

Teorier gäller följande ämnen, som kan representera självständiga

projekt eller delprojekt.

7.2.1 Bärighet hos tjälkänsliga vägar

En grundförutsättning för att kunna studera tjäle-bärighetsproblemet är

att man är bekant med de aktuella bärighetsförhållandena vid de olika

förekommande typerna av vägar. Det gäller såväl de teoretiska förut-

sättningarna som de praktiska. Inom FoU-området studerar man alltså

teoretiskt de faktorer, som styr bärigheten och jämför med aktuella

fältförhållanden. För jämförelse bla L Djärf /1/, S Knutsson /8/,

L Stenberg /9/ och H Jansson /10/.
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7.2.2 Trafikens verkan på väg vid tjällossning

Inom detta område studerar man hur olika typer av fordon och

fordonskombinationer påverkar vägen. Det kan gälla allt från lätta

fordon på enklare vägar till extremt tunga transporter (av t ex kraft-

verksaggregat). Studierna är grundar sig på praktiska erfarenheter från

verklig trafik eller regelrätta körförsök. Jämför bl a R Gandahl /11/,

B Örbom, H-E Carlsson, N Lundgren /12/.

7.2.3 Bärighetsförloppet i relation till tjälförloppet

Här studerar man bärighetsförlopp och motsvarande tjälförlopp och

undersöker om samvariation förekommer samt söker eventuella sam-

band.,

Tjälförloppet som under tjällossningsperioden registreras är urtjälning

uppifrån och nedifrån samt tjälsättning. Tjälförloppet under tjälnings-

perioden kan också ha betydelse. Tjällyftnings- och tjälnedträngnings-

förloppet ingår alltså också i bilden. Jämför R S Nordal /14/. Om

möjligheterna att beräkna tjälförloppet, se S Fredén /13/, L Stenberg

/9/ m fl.

7.2.4 Tjälprocesser och andra fysikaliska processer

Trots mångårigt forskningsarbete inom området har man inte fullstän-

digt klarlagt tjälskjutningsprocessen, än mindre urtjälningsprocessen

och dess praktiska följdverkningar i fråga om påverkan på jordmateria-

lens mekaniska egenskaper. Man kan jämföra idéerna om "frost heave

models" i den sammanställning, som gjorts av K O'Neill /18/, där nära

ett 90-tal referenser uppräknats. Även då det gäller "frost susceptibi-

lity" finns många olika uppfattningar, som framgår av en annan

sammanställning av E Chamberlain /19/. Jämför också S Knutssons

idéer /8/.

På svensk sida, vid VTT, har man gått in i problemen mera praktiskt och

kunnat ta fram en metodik för beräkning av tjällyftning, där värden på

en laboratoriebestämd tjällyftningsbenägenhet användes, se L Stenberg
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och S Fredén /9, 13/. Teoretiskt sett kan metodiken utvecklas vidare

och kompletteras med förfaranden, där någon form av "uppmjukningsbe-

nägenhet" kan bestämmas.

725 Bärighetsmekaniska processer

Vid belastning av en vägkonstruktion (exempelvis av ett rullande hjul)

deformeras vägytan i form av en osymmetrisk s.k. sjunktratt. En

schematisk bild av denna sjunktratt visas i figur nedan. Sjunktrattens

djup och geometriska form - förutom av hjullasten, kontakttrycket

däck/vägbana, hjulets hastighet m m - bl a beroende av överbyggnads-

lagens styvhet och tjocklek resp undergrundens styvhet. Styvheten

beskriver här materialens fjädringsegenskaper och lastutbredande för-

måga. Vid avlastning återgår huvuddelen av deformationen. Den kvar-

stående permanenta eller plastiska - deformationen kan bero på efter-

packning (densitetsökning) eller materialvandring (-omlagring) på grund

av att materialen icke är mekaniskt stabila.

  
    

 

  
  

   

 =/=

Obundna materials deformationsegenskaper är starkt beroende av mate-

rialens vattenkänslighet. Under urtjälningsperioden kan vatten dels från

tiningsfronten, dels genom infiltration från sidorna stänges in i över-

byggnaden. I detta skede kan okcås kapillär vattentransport inträffa

(korta transportvägar) vid tillfälliga frysperioder. Under dessa förhål-

landen är risken stor för kvarblivande deformationer i överbyggnads-

lagren om materialens sammansättning är sådan att hållfastheten

avsevärt nedsätts vid de vattenmättnadsgrader som kan bli aktuella.
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Situationen för vägar med tunna beläggningar är särskilt kritisk. Upp-

mjukningen närmast under beläggningen medför att krökningen på

vägytan vid belastning blir stor vilket medför stora dragpåkänningar.

Under det delvis urtjälade skedet förstärks denna effekt av det styva

icke urtjälade skiktet varigenom en madrasseffekt uppstår.

7.3 Huvudprojekt "Material" (B) 

"Material" omfattar följande ämnen, som kan representera självständiga

projekt eller delprojekt.

7.3.1 Mekaniska egenskaper och fysikaliska processer hos tjälade

upptinande jordlager i väg och undergrund

Jordmaterials tjällyftande egenskaper är relativt väl kända, i varje fall

i förhållande till egenskaperna under tjällossningstiden. Man kan sålunda

från ett bestämt värde på tjällyftningsbenägenheten räkna fram ett

visst bestämt värde i fråga om tjällyftning. Några bestämda värden på

tjällossningshållfastheten finns emellertid inte, och även om de funnes

kommer dessa i vägen att bli beroende av yttre svårfångade faktorer,

såsom exempelvis dräneringsmöjligheterna för överskottsvattnet. Ett

centralt avsnitt i en FoU-verksamhet om bärighet under tjällossningen

blir alltså att komma fram till en metodik att bestämma ett materials

mekaniska egenskaper under tjällossningstiden och studera de tjälpro-

cesser och andra fysikaliska processer, som inverkar på materialets

mekaniska egenskaper under tjällossningsperiodens olika etapper. Jäm-

för S Knutsson /8/, L Stenberg /9/, Rydén /5/ och S Fredén /13/.

7.3.2 Överbyggnadsmaterials och naturliga jordmaterials tjälkäns-

lighet

Även ett enligt VV BYA normenligt överbyggnadsmaterial kan i viss

mån vara tjäl- och vattenkänsligt. I äldre grusvägar kan det t om vara

regel med en viss tjälkänslighet hos väglagren. Det kan här dras fram

att vissa äldre vägar (även belagda) var byggda enligt pricnipen

isolerande sandlager på terrassen, sedan lager av moränmaterial och

ovanpå ett grusbärlager ( och bituminös beläggning). För sådana vägar
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(och äldre grusvägar) är ett problem hur man skall kunna minska

tjälkänsligheten hos överbyggnadsmaterialen.

Intresset för naturliga jordmaterials tjälkänslighet är gammalt. Man har

länge indelat jordarterna i tjälfarlighetsklasser. I dag finns det emeller-

tid krav att kunna beskriva tjälkänsligheten med en siffra, som sedan

kan användas vid beräkningar. Detta är fallet med tjälegenskapen

tjällyftningsbenägenheten, som ingår i formeln för beräkning av tjäl-

lyftningen. Något motsvarande för "uppmjukningsbenägenheten" finns

dock inte. Verksamheten inom detta projekt är främst anknutet till

huvudprojekten "Teorier" och "Undergrund".

7.4 Huvudprojekt "Undergrund" (C)

"Undergrund" omfattar följande ämnen som kan representera självstän-

diga projekt eller delprojekt:

7.4.1 Tjälens inverkan på bärigheten vid olika undergrundstyper

Tjälaktiviteten i undergrunden beror av den potentiella tjälaktiviteten

hos ingående jordmaterial och materialens lagring. Siltiga jordar kan

sålunda utveckla hög tjälaktivitet, under tjälningsperioden, dvs tjällyft-

ningsbenägenheten är stor, vilket samtidigt innebär en stor vattenanrik-

ning, som utlöses under tjällossningen. Finkorniga leror utvecklar låg

tjälaktivitet och har alltså motsatt följdeffekt vid tjällossningen.

En undergrund uppbyggd av ett mäktigt homogent siltlager visar lägre

tjälaktivitet än en undergrund som är skiktad med grovkorniga mellan-

skikt. Ett studium av bla skikttjocklekens betydelse utfördes av

R Gandahl /15/, som mynnade ut i en klassificering av undergrunden

med avseende på risk för längsgående tjälsprickor. En liknande klassifi-

cering bör kunna uppnås efter en utredning, som behandlar undergrun-

dens bärighetsförhållanden under tjällossningsperioden. Med ledning av

en sådan klassificering bör det sedan vara möjligt att ta fram en karta

som regionalt beskriver undergrundens bärighetsförhållanden i landet.
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7.42 Tjälens inverkan på bärigheten vid olika grundvattenför-

hållanden

Då grundvattenytan höjs i en given tjälkänslig undergrundsprofil ökar

tjällyftningen. Detta är speciellt fallet om i undergrunden ingår grund-

vattenförande skikt. En ökad tjällyftning betyder en ökad vattenanrik-

ning, och en ytterligare sänkt bärighet under tjällossningsperioden.

Därtill kommer det förhöjda grundvattenståndet i sig för med sig en

sänkt bärighet. Vid VTI klimathall har utförts ett försök, som tydligt

visade grundvattenståndshöjningens bärighetsnedsättande verkan,

P Simonsen och S-0O Hjalmarsson /7/. Dessa studier kompletterade med

fältstudier bör fortsättas och innefatta förekommande aktuella under-

grundstyper.

7 .&3 Tjälens inverkan på bärigheten vid olika klimat- och väder-

typer

Detta område är det mest svåröverskådliga, då det gäller att förklara

bärighetens variation med hänsyn till väg- och undergrundstyp, vinter-

kyla och vårväder. Man är på någorlunda säker mark, då det gäller att

bedöma hur stor den vattenanrikning är som uppkommer vid tjällyft-

ning, och som predisponerar till en låg bärighet vid tjällossningen.

Bärighetsförloppet vid upptiningen styrs emellertid av detaljerna i

väderleksförloppet. Här spelar variationen i solinstrålningen (molnig-

het), lufttemperatur, vind och nederbörd stor roll. I varje fall de

inledande studierna inom området måste bli mycket praktiska med

samtidiga observationer under tjällossningsperioden av väder samt tjäl-

och bärighetstillstånden och en rent statistisk behandling av observa-

tionsmaterialet.

Verksamheten inom detta huvudprojekt är främst anknutet till huvud-

projektet "Material".

7.5 Huvudprojekt "Vägars bärighetstillstånd" (D) 

"Vägars bärighetstillstånd" omfattar följande ämnen som kan represen-

tera självständiga projekt eller delprojekt.
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7.5.1 Bedömning av och förbättring av vägars bärighetstillstånd

Det är fråga om "inläsning" av bärighetstillståndet och dess förändring

med tiden och vid trafikering. En viktig del är att värdera metodiken

för observationerna och bedömning av bärighetstillståndet. En annan del

som måste följa är att ta fram en analysgång genom vilken orsakerna

till godtyckligt bärighetstillstånd kan uppskattas.

Ämnet innehåller följande komponenter:

- Metoder för observation av vägtillstånd

- Observationer av vägars bärighetstillstånd

- Uppskattning av orsakerna till aktuella bärighetstillstånd

7.5.2 Framtagning av metodik för bestämning av bärighetsför-

bättrande åtgärder

När de skadande processer, som är orsak till de aktuella ej tillfredsstäl-

lande (bärighets) tillstånden kartlagts utreds hur man kan ingripa i dessa

processer, så att (bärighets) tillståndet förbättras. Mot denna bakgrund

trimmar man de kända metoderna eller utvecklar nya, som har den

effekten att de motverkar de skadande processerna. Utvecklandet

gäller konstruktionen, men inte minst dess dimensionering med hänsyn

till de yttre påverkande faktorerna (klimat, undergrund).

Verksamheten inom detta huvudprojekt är främst anknutet till huvud-

projekten "Material" och "Undergrund".

7.6 Huvudprojekt "Åtgärder vid tjällossning" (E)

"Åtgärder vid tjällossning" omfattar följande ämnen som kan represen-

tera självständiga projekt eller delprojekt:

7.6.1 Metoder för bedömning av framkomligheten vid tjällossning

Det är främst på tjälkänsliga enklare vägar, inklusive bar terräng, som

det kan vara aktuellt att kunna bedöma framkomligheten för viss
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önskad trafikering med personbilar, lastbilar och militära fordon. Man

kan göra bedömningen direkt genom körförsök indirekt genom uppmät-

ning av bärighetstillståndet samt prognos av bärighetstillståndets för-

ändring under trafikering.

7.6.2 Metoder och tekniker för framkomlighetshöjande åtgärder

Här avses direkt åtgärder, som under tjällossningens gång kan vidmakt-

hålla en viss bestämd bärighet och därmed trafikerbarhet hos vägen.

Men också metoder för trafikreglering, för att så bra som möjligt spara

vägen för överlaster, som kan åstadkomma permanenta destruktioner.

7.6.3 Metodiker för insättande och borttagande av bärighetsbeva-

rande åtgärder vid tjällossning

Det gäller här främst taktiker för trafikreglering, praktiskt sätt att

bestämma den tidpunkt vid begynnande eller befarad tjällossning som

reducering av tillåten axellast skall gälla, likaså tidpunkten för upphä-

vande av restriktionerna. Det kan också gälla art och tidpunkter för

byggnadstekniska åtgärder.

Verksamheten inom detta huvudprojekt är anknuten till samtliga andra

huvudprojekt.

77 Huvudprojekt "Bärighetshöjande byggnadstekniska åtgärder"

(F)

 

En byggnadsteknisk åtgärd, vars effekt skall vara att kompensera för

den sänkning av bärigheten under tjällossningstiden, som direkt eller

indirekt är orsakad av tjälaktivitet, måste för att vara effektiv,

motverka de skadande tjälprocesserna respektive följdprocesserna. I

avsnitt 5 angavs tre förutsättningar för tjälskjutning, nämligen tempe-

raturer under OCC, tjällyftningsbenäget material och vattentillgång.

Dessutom nämndes metoder med ren förstärkning genom införande av

hållfastare lager i överbyggnaden. För en mer detaljerad genomgång av

olika byggnadstekniska åtgärder hänvisas till R Gandahl /16/. Här pre-

senteras några projektområden, som synes kunna ge utdelning.



37

7.7.1 Behandling av vägbana

Det gäller bituminös beläggning och är särskilt aktuellt där bärlager-

materialet är svagt. Genom tätning av den krackelerade ytan minskar

man vatteninfiltrationen. Exempel på en annan metod, som kan bli

aktuell, är inbyggnad av förstärkande nät (geo-grid) i vägbanan.

7.7.2 Ökning av tjockleken genom tillskottslager av icke tjälkäns-

ligt "bärigt" material

En konventionell metod, som nu kan närmare värderas, eftersom VTI nu

har möjligheter att uppskatta ett sådant lagers tjälskyddande effekt.

773 Stabilisering med cement eller andra medel

En stabilisering av ett materiallager i överbyggnaden, vilket ökar

hållfastheten (styvheten) i lagret, ger en högre bärighet hos vägen under

tjällossningstiden. Viktigt är emellertid att en sådan stabiliseringsmetod

ej kan användas på vägavsnitt med ojämna tjälhävningar. Förutom

cement finns andra stabiliseringsmedel. Vattenavstötande medel kan

vara intressanta.

774 Införande av förstärkande nät eller duk eller dränerande duk

(matta)

Det finns numera nät av plastmaterial, som möjligen kan få en viss

användning, exempelvis vid slänter. En dränerande duk på större djup i

överbyggnaden skulle kunna verka dränerande på denna.

7.75 Tjälisolering

Förutom den numera konventionella tjälisoleringen med bark och cell-

plast kan nya metoder provas. En sådan är att förlägga ett värmeisole-

rande lager högt (i vägbanan) i en grusväg. Den tjälisolerande effekten

blir här relativt stor, samtidigt som urtjälningshastigheten minskar.
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7.7.6 Dränering

VTI har numera möjligheter att uppskatta en sänkt grundvattenytas

effekt på tjälningen. Samtidigt bör möjligheter finnas att beräkna

verkan av olika typer av dräneringsåtgärder på grundvattenståndet.

Även bör det finnas möjligheter att uppskatta effekten av exempelvis

dränerande dukar i själva överbyggnaden.
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8 PLAN ÖVER FRAMTIDA FOU-VERKSAÄMHET

En översiktlig schematisk tablå över FoU skissas nedan.

8.1 Tablå över huvudprojekt, aktiviteter och ungefärliga rela-

tiva tidsförlopp för de skilda projektverksamheterna

 

 

 

Teorier

Material

Bärighetstillstånd

Undergrund

Åtgärder

Byggnad
 

Värdering av åtgärder

Försök med nya och gamla taktiker, metodiker,
tekniker för bärighetsbevarande

Värdering av konstruktioner
  

Framtagning av konstruktioner, provning

i VT! klimathall och vid väg

Studier av undergrundens bärighets- och

tjältekniska egenskaper

Fältundersökningar, bestämning av egenskaper, klassificering

 

 
Studier av vägtillståndet och dess orsaker

Metodikframtagning, observationer, uppskattning av ersaker

Studier av materials bärighetsmekaniska och tjälfysikaliska

egenskaper
 

Laboratorieförsök

Bärighetsmekaniska och tjälfysikaliska studier
  

Teoretiskt arbete, verifierat genom praktiska forsok

Tid
 >»

RG VT! 1987
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Problemområdet "Bärighet under tjällossningen" är inget nytt område

för FoU -verksamhet, men måste, om verksamheten skall kunna intensi-

fieras, planeras från grunden vad avser innehåll, uppläggning, genom-

förande och utvärdering.

I inledningsskedet förutsättes att en lönsamhetsutredning visat att de

förändrade taktiker, metodiker och tekniker under tjällossningen och de

nya eller modifierade gamla konstruktioner som planeras att provas

genom FoU ger en minskad sammantagen kostnad för trafik och väg.

Förutsättningarna för att starta FoU-verksamheten föreligger därmed.

Starten sker genom inventering av tillgängliga kunskaper.

3,2 Inledande projekt: Inventering av kunskaper 

Den allmänna bakgrunden vid VTI för en kommande FoU-verksamhet

inom bärighet-tjäleområdet är att under årens lopp genom teoretiska

studier, laboratorie- och fältundersökningar har samlats en stor fond av

kunskaper. Denna är emellertid till stor del uppdelad i de två facken

"bärighet" och "tjäle". En genomgående linje för FoU bör

därför vara att sammansmälta dessa kunskaper och i framtida

FoU-verksamhet säkerställa att de två disciplinerna befruktar va-

randra.

En första åtgärd är därför naturlig, nämligen en inventering och

värdering av det befintliga kunnandet. Denna inventering utföres av de

enskilda specialisterna (de som senare kommer att bli forskare och

projektledare för enskilda eller sammansatta projekt). Inventeringen

gäller områden för huvudprojekten:

- Teorier

- Material

- Undergrund

- Vägars bärighetstillstånd

- Åtgärder under tjällossning

- Byggnadstekniska åtgärder

Av de sex huvudprojekten bör särskilt "Vägars bärighetstillstånd" fram-
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hävas. Det föreligger som bekant en stor mängd observationsdata, som

inte är utvärderade, men vad som är viktigast framför allt; uppskattade

"bärighetstillstånd" är inte satta mot orsakerna till dessa tillstånd. Det

nya i den FoU-verksamhet, som förutskickas, måste givetvis vara att de

åtgärder, som skall utvecklas grundar sig på att genom åtgärderna

motverkas de skadliga tjälprocesserna och de andra skadliga pro-

cesserna. Det är alltså nödvändigt att känna till dessa och de symptom,

som de reflekterar på vägen.

3.3 Uppläggning av den egentliga FoU-verksamheten
 

FoU-verksamheten inledes med inriktning på F, som sedan bibehålles

under hela verksamhetstiden. U-delen kommer successivt igång, när

F-resultat kan bilda underlag. Detta hindrar inte att inom vissa

delområden där FoU-underlaget är tillfredsställande U-verksamheten

startar i början. (Många projekt är ju redan aktiva.)

I klartext betyder denna uppläggning att verksamheter för

- teorier

- material

- bärighetstillstånd

- undergrund

planeras först och

- åtgärder under tjällossning

- byggnadstekniska åtgärder

får anstå till senare under verksamhetsperioden.

8.4 Mål och aktiviteter inom huvudprojekten
 

Här kan endast approximativt anges målen och aktiviteterna för projek-

ten. De mer avgränsade målen och detaljaktiviteterna kan inte tas fram

förrän inverteringen enligt avsnitt 8.2 är klar, och bör också lämpligen

utföras inom respektive projektgrupp.
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8.4.1 "Teorier" (A)

Mål: Praktiskt tillämpbara teorier på tjäl- och bärighetsområdet.

Aktiviteter: Teoretiska studier verifierade genom försök på laborato- 

rium,

8.4.2 "Material" (B)

Mål: Bestämda tjälegenskaper och mekaniska egenskaper.

Aktiviteter: Försök på laboratorium, i VTI klimathall och på väg. 

8.4.3 "Bärighetstillstånd"

Mål: Analysmetoder för bedömning av orsakerna till vägtillstånden samt

metodik för bedömning av åtgärder för att förbättra bärighetstillstån-

det.

Aktiviteter: Observation på vägar. Utvärdering med ledning av kända  

teorier och kunskaper om material och undergrund samt klimat och

väder.

3.4.4 "Undergrund"

Mål: Metoder för och klassificering av undergrunden med hänsyn till

dess tjäl- och bärighetsmekaniska egenskaper.

Aktiviteter: Observationer i väg och undergrund. Utvärdering av tjäl- 

och bärighetsegenskaper med ledning av kända kunskaper om teorier,

material samt klimat och väder.

8.4.5 "Åtgärder vid tjällossning"

Mål: Metodik för trafikreglering och andra åtgärder av bärighetsbeva-

rande karaktär vid tjällossning
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Aktiviteter: Försök på väg som upplägges och utvärderas med ledning 

av kända kunskaper om teorier, material, bärighetstillstånd, tjälaktivi-

tet, undergrund, klimat och väder samt trafikering.

3.4.6 "Byggnadstekniska åtgärder"

Mål: Byggnadstekniska åtgärder, som höjer vägens bärighet vid tjälloss-

ningen.

Aktiviteter: Försök i VTI klimathall och på väg av nya eller gamla

modifierade konstruktioner som upplägges och utvärderas med ledning

av kända kunskaper om teorier, material, bärighetstillstånd, tjälaktivi-

tet och undergrund, och på väg dessutom om klimat och väder samt

trafikering.

3.5 Organisering av vissa övergripande projekt

De enskilda projekten inom FoU-verksamheten förutsätter till skillnad

mot tidigare omfatta FoU-problem inom både bärighets- och tjäldiscip-

linerna och andra discipliner såsom exempelvis geoteknik, hydrologi,

geologi, som kan betraktas som kompletterande och nödvändiga discipli-

ner. Ett projekt kan innefatta flera huvudprojekt som omfattar fler

discipliner betraktas här som övergripande. Det är också övergripande i

den meningen att varje disciplin representeras av en bestämd specialist.

Projektarbetet får alltså en övergripande karaktär. I det följande

diskuteras några projekt med övergripande verksamhet.

8.5.1 Teoretiska och praktiska studier av materials bärighets- och

tjälegenskaper

Ingående viktiga discipliner är bärighetsmekanik, tjälfysik och geotek-

nik, som var och en måste representeras av en enskild specialist. Det är

inte sannolikt att en enda person tillräckligt djupt behärskar de tre

disciplinerna.

FoU-arbetet synes här lämpligen kunna organiseras med tre stycken

projektledare-forskare inom varje disciplin. Forskarna dels samverkar,
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dvs delar upp uppgifterna sinsemellan, dels så småningom samarbetar

genom att projektverksamheten sammanlänkas.

3.5.2 Studium av vägens bärighetstillstånd för bedömning av or-

sakerna och framtagning av metodik för bärighetsförbätt-

rande åtgärder

Varje uppkommet tillstånd hos vägen är föranlett av processer av olika

slag, som försiggått eller försiggår i vägen. De viktigaste processerna

som påverkar bärigheten är av bärighetsmekanisk och tjälfysikalisk art.

De styrs av faktorer som har att göra med vägbyggnaden i sina

enskildheter, undergrunden i fråga om material, lagring och grund-

vattenförhållanden, klimat och väder, samt trafikering. Hela skalan av

discipliner, som hör till den vägbyggnadstekniska FoU är sålunda med.

Detta innebär att i ett effektivt FoU-arbete måste bärighetsmekaniker,

tjälfysiker, geotekniker, geologer, hydrologer, "klimatologer",; samt

trafikeringskunniga delta. På grund av att problemen är så starkt

sammanfogade inom detta problemområde syns det lämpligast att

forskarna redan från början nära samarbetar i ett större samman-

hängande projekt.

8.5.3 Studium av undergrundens bärighets- och tjälegenskaper

Vid en väg med en överbyggnad av icke tjälkänsliga material, kommer

undergrundens bärighets- och tjälegenskaper att bli styrande för vägens

bärighet. Förekommer tjälkänsliga material i själva överbyggnaden

kommer denna också att negativt påverka vägens bärighet. Undergrun-

dens inverkan på vägen i negativ riktning genom tjälen beror av dess

tjälfarlighet, kanske bättre uttryckt potentiella tjälfarlighet. Den po-

tentiella tjälfarligheten (som alltså kan föra med sig låg bärighet hos

vägen) beror av undergrundens materialinnehåll, lagring och grund-

vattenförhållanden. Om tjälfarligheten utvecklas beror av samspelet

mellan överbyggnad samt klimat och väder (samt trafikering).

De discipliner som blir aktuella vid FoU-verksamheten inom detta

projekt är bärighetsmekanik, tjälfysik, geologi, hydrologi och "klimato-

logi". Motsvarande specialister måste alltså delta i projektet. Såsom
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gällde för projektet under 3.5.2 är FoU-problemen så sammanlänkade

att projektverksamheten bör vara sammanhållen i ett projekt.

3.5.4 Fältförsök vid vägar för studium av bärighetens förändring i

relation till tjälförloppen

En helt övergripande princip vid fältförsöken måste vara att de

omfattar så många moment som möjligt. Det skall sålunda anses helt

möjligt (och nödvändigt) med provvägar, där både bärighets- och

tjälproblem studeras samtidigt. Det skall också anses helt rimligt att

man på provvägar insätter programmerad trafik. Fältförsök kan ha olika

karaktär. Detta är genomgånget av R Gandahl /17/. Plan och program

för fältförsök måste noga genomarbetas, och bör komma i ett senare

led av den större FoU-verksamheten på tjäle-bärighetsområdet, efter

det man säkrare vet hur man genom fältförsök kan få konstruktiva

utfall. Vid ett fältförsök, som ju är en stor satsning, är det viktigt att

man väl planerar och genomspelar försöket och testar om det uppsatta

målet om resultat kan vinnas enligt försöksprogrammet.

Viktiga specialister vid ett fältförsök förutom specialister på de skilda

disciplinerna är försöksledaren i fält, som är på plats före försöket, 

under försökets uppbyggande och senare vid driften av försöket samt

den sammanhållande projektledaren för hela försöket.
 

8.5.5 Bärighets- och tjälstudier i VTT klimathall

Ett försök i VTI klimathall får inte misslyckas. Ett försök i VTI

klimathall kostar pengar. För att motivera ett försök i klimathallen

måste därför försöksprogrammet vara omfattande, dvs ge ett rikt utfall

inom aktuella problemområden. Ett omfattande försöksprogram skapas

inte i en handvändning. Den aktiva planeringsperioden måste med alltså

nödvändighet vara lång och under deltagande av specialister från de

skilda disciplinerna vid VTI och från annat håll men också av represen-

tanter från uppdragsgivare från exempelvis Vägverket. En grundförut-

sättning för att kunna planera ett försök i klimathallen är att kunnande

finns. Det gör det endast delvis i dag. Studium vid annan hall föreslås

därför. Den bästa synes vara den i Lausanne, som bör besökas av ett
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flertal av dem, som kommer att bli involverade i hallförsöket.

Programmet för ett försök i VTI klimathall bör växa fram under

arbetets gång inom den totala FoU-verksamheten på tjäle-bärighetsom-

rådet. Vid planeringen kommer alla specialister mer eller mindre att

delta, dock syns det lämpligt med en speciell planeringsgrupp. När

försöket kommer igång skulle alla specialister (på bärighets-, tjäl- och

vattenområdet) vara med med var sin bit. För försökets ledning

erfordras en övergripande projektledare samt en försöksledare för  

försökets uppbyggande och drift, dessutom en referensgrupp (ej styr- 

grupp) med konsulter från de skilda kunskapsområdena.

3.6 Prioritering av projekt 

En översiktlig prioritering har getts i avsnitt 3.1. En prioritering gäller

dels projekten som sådana dels tidsperiod för projektets genomförande.

Den slutgiltiga prioriteringen kan göras först efter det resultatet från

ett inledande kunskapssökande projekt är klart. Tre prioriteringsgrader

väljes; inplacering av projektverksamheterna i prioritetsgrupperna är

tentativ.

3.6.1 Inledande projekt

Det inledande projektet innefattar inventering av kunskaper inom de

skilda huvudprojektområdena:

- "Teorier"

- "Material"

- "Undergrund"

- "Vägars bärighetstillstånd"

- "Åtgärder vid tjällossning"

- "Byggnadstekniska åtgärder"

Inventeringarna utföres av de enskilda specialisterna inom respektive

område. Samtidigt kan projekt skissas för de kunskapsområden, där

kunskaperna verkar vara bristfälliga.
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3.6.2 Fördelning av projekt efter prioriteringsgrad

Prioritet I

- Kompletterande hänsynstagande till tjäle-bärighetsaspekter för

vissa pågående projekt, nämligen:

41014-2 Lindh E

4141013-3 Wiman L

4102002-5 Bergstedt B

41021-7 Wiman L

4130504-6 Wiman L

4132-0 Johansson H G

41356-7 Lindh E

4200103-2 Stenberg L

4200601-5 Höbeda P m fl

43009-0 Simonsson B

43325-0 Simonsson B

- Vissa orienterande försök på laboratorium och i fält. Det gäller inom

"Material", mekaniska egenskaper och fysikaliska processer hos

tjälade upptinande jordlager i väg och undergrund och inom "Bygg-

nadstekniska åtgärder" exempelvis fältförsök med geotextilier och

geogrids (jfr Lindh E, projekt 42356-7).

- Vissa pågående projekt avslutas såsom blockuppfrysningsförsöket i

VTI klimathall.

Prioritet II

Huvudprojekt "Teorier" (se 7.2)

Huvudprojekt "Material" (se 7.3)

Huvudprojekt "Undergrund" (se 7.4)

Planeringsprojekt för projekt inom huvudprojekten "Vägars bärig-
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hetstillstånd" och "Byggnadstekniska åtgärder" (se 7.5 och 7.7)

- "Vägars bärighetstillstånd" (se 7.6)

Prioritet III 

- "Åtgärder vid tjällossning" (se 7.6)

- "Byggnadstekniska åtgärder" (se 7.7)

Aktiviteterna inom dessa projekt innefattar fältförsök vid vägar och

speciella bärighets- och tjälstudier i VTI klimathall.
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9 TAKTIK VID UPPLÄGGNINGEN AV FOU-VERKSAMHETEN

Det är VTI's uppgift att anpassa sin verksamhet efter de behov som

finns ute i samhället, närmare bestämt väghållarnas behov. Väghållar-

nas behov inom ett visst område varierar, som allt annat enligt någon

typ av sinuskurva. Då tiden är mogen kan behovet av nya kunskaper

inom ett visst ämne uppstå plötsligt och starkt. Det är då som VTI skall

vara förberett. Förberedelserna kan ske genom bevakning, som innebär

att man håller sig å jour med vad som händer inom vägbyggnadstekniken

och forskningen i det egna landet och i andra länder. Viktigt är också

att hålla reda på tongångarna hos väghållarna centralt och regionalt.

Inte minst givande är det att spåra upp eldsjälarna, som har nya idéer,

som om någon tid kan bli verklighet.

Då det gäller att skaffa pengar till FoU-verksamheten kan man gå två

vägar. Enligt den ena använder VTT till att börja med sina egna resurser

för grundläggande forskning plus en del smärre kittlande orienterande

utvecklingsförsök. En presumtiv uppdragsgivare kan då bli intresserad

att ekonomiskt delta i en föreslagen FoU-verksamhet. Han vet att vi

har grundkunskaper och att han har sett att vi kan praktiskt utnyttja

dem. Denna framgångsväg föreslås för VTI, då det gäller FoU-verksam-

heten inom problemområdet "Bärighet under tjällossningen". En annan

väg att skaffa pengar är genom anslag från forskningsråd och liknande.

Med liknande likställs här departement, som kan ge extra pengar. Kan

VTI övertyga om att det är samhällsekonomiskt vettigt att satsa på viss

FoU -verksamhet kan politikerna ställa upp.

I föregående avsnitt är föreslagna projekt prioriterade. Vissa av projek-

ten är övergripande (flera kunskapsområden) och måste planeras ingå-

ende. Det gäller framför allt huvudprojekten A-F. Man skall inte ställa

sig främmande för att resursfördelningen blir så mycket som 1/3 till

planering, 1/3 till genomförande (av försök etc) och 1/3 till utvärdering

inklusive redovisning. Andra projekt av övergripande karaktär bör

behandlas på samma sätt. Exempel på sådana övergripande projekt ges i

avsnitt 3.5. För vissa andra projekt, företrädesvis de som hänförts till

prioritet I, och är pågående projekt, behöver planeringen endast gälla

den kompletterande tjäle-bärighetsverksamheten.
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I övrigt genomförs FoU-verksamheten etappvis, där verksamheten i

varje senare etapp modifieras med ledning av resultaten från föregåen-

de etapper.
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