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FÖRORD

Senast i ett nyligen redovisat planprojekt vid VTI (VTI Notat 30) men

också i tidigare rapporter (exempelvis VTI Meddelande 230) har motåt-

gärder mot tjälens skadliga verkningar diskuterats. Geonät, som är av

plast (polypropylen), är en relativt ny produkt som synes ha vissa

fördelar som tjälskademotverkande medel. Viss inledande provning av

geonät har också kommit i gång i Norge och Sverige, men ej mera

direkt inriktat på verkan som tjälskydd.

VTI-notatet är den nya formen vid VTI för information av bla nya

idéer. I detta VTI-notat lämnas en del skisser till konstruktioner med

geonät, som synes kunna reducera olika typer av tjälskadeverkningar

och som därför kan rekommenderas till provning.



ANVÄNDNING Av GEONÄT FÖR ATT MOTVERKA TJÄLENS SKAD-

LIGA VERKNINGAR. NÅGRA IDEER nu. KONSTRUKTIONER som

SKULLE KUNNA PROVAS.

Linköping 1987-05-05

Rune Gandahl

Geonät provas i Norge vid Sintef i Trondheim (Stiftelsen for industriell

og teknisk forskning ved Norges Tekniske Högskole). En första rappor-

tering av Jostein Myre föreligger för två provvägar, på mosse respek-

tive lera. Uppgifter om provvägarna framgår av följande kopior av

sammandraget på inledningssidorna.



"Forsterkning av veg på myr ved hjelp av geonett Og fiberduk"

Våren 1984 ble det bygd et forsáksfelt i 595 i Vesterâlen hvor en prdver

ut geonett og fiberduk ved forsterkning av veg på myr.

På strekningen med geonett har en fått en betydlig större baereevne

enn på strekningen med fiberduk.

Forsdksfeltet har eksistert kun i % år. Konklusjonene i denne rapporten

er derfor forelöpige.



"Geonett på (Dstre Resten, Heimdal"

I 1983 ble det opprettet et forsöksfelt for utpröving av geonett på østre

Rosten, Heimdal. Pâ deler av forsdksfeltet som består av leire.

Resultatene forequpig er ikke entydige. Baereevnemâlinger i hjulsporene

viser at geinett ikke gir n0en vesentlig baereevneøkning. Målinger i

instrumenterte profiler viser derimot at geonett minsker trykket på

undergrunnen og den elastiske og plastiske deformasjonen av overbyg-

ning og undergrunn.

Det är en del usikkerheter ved målingene, Og en kan foredpig ikke

trekke generelle konklusjoner om geonettets Virkning.



I övrigt provas i Norge geonät som armering i bituminösa lager och i CG

men även vid ett mindre inledande försök för att reducera tjällyftning.

Ytterligare rapporteringar (föredrag vid Norsk Sivilingeniörers Före-

ning) har gjorts av Steinar Herrman vid Norges Geotekniske Institutt.

En behandlar förstärkningsmetoder mer allmänt, en annan jordarme-

ringsförsök vid en provväg. Upplysningar om rapporterna och föredragen

kan erhållas av S Herrman vid NGI.

I Sverige provas geonät vid bl a följande platser:

- Göteborg. Armering av bituminös beläggning.

- Uppsala (Ikea). Jordarmering.

- Sävsjö, Småland. Förstärkning vid mosse.

- Östersund. Armering vid tjälspricka.

- Västerås. Armering av bituminösbeläggning.

Vid det sistnämnda försöket är Bengt-Åke Hultqvist vid VTI engagerad.

Förstärkningar med geonät (av fabrikatet Tensar) framgår av figur 1.

Figur 1
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Johnsson Construction Company AB (JCC) planerar ett större provvägs-

försök med armering av asfaltbeläggning att utföras 1987-88. Försöket

avser provning av geonäts (och fiberduks) förmåga att motverka

sprickor och ojämnheter i beläggningen. Provväg byggs i samarbete med

Vägverket.

I det följande skissas nâgra konstruktioner där geonät skulle tänkas

kunna motverka uppkomst av tjälsprickor och ojämna tjällyftningar men

även påverka tjälförhåiiandena i bärighetshöjande riktning.

Höjning av bärigheten hos överbyggnad med tjälkänsliga material

Geonätet inlägges "planparallellt" med vägbanan på större djup i

överbyggnaden. Nätet "arbetar" vid tjällossningen i överbyggnad och

undergrund, se figur 2.

 

 

Figur 2

Höjning av bärigheten hos överbyggnad av grus-sandtyp

Geonätet inlägges "planparallellt" i den nedre delen av överbyggnaden.

Nätet "arbetar" vid tjällossningen i undergrunden, se figur 3.

   

 



Motverkande av krackelering hos bituminös beläggning

Den bituminösa beläggningen armeras med geonät enligt gängse meto-

der. Nätet "arbetar" under hela året men mest under tjällossningsperio- -

den. Metoden kan ha sin goda verkan om den kan förhindra uppkomsten

av de första, primära sprickorna. Dessa bildar kanaler för vatteninfilt-

ration till ett ofta vattenkänsligt bärlager, som därigenom ytterligare

försvagas. Kan man med hjälp av geonätet hindra uppkomsten av dessa

infiltrationsvägar för ytvattnet kan bärlagret behålla sin hållfasthet

trots sin vattenkänslighet, se figur 4.
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Figur 4

Motverkande av mindre tjälojämnheter

Även här armeras den bituminösa beläggningen med geonät. Nätet

kommer att "arbeta" främst under tjällyftningsperioden. Mekaniken vid

motverkandet av en lokal ojämn tjällyftning kan förklaras på motsva-

rande sätt som för längsgående tjälsprickor motverkas, se nedan, dvs

genom att belastningen ökar vid de ytor där tjällyftningen lokalt är

stor, vilket är reducerande på tjällyftningen.

    

 

Figur 5



Motverkande av uppfrxsande stenblock

Geonätet förlägges som armering i den bituminösa beläggningen eller

lägre ned i överbyggnaden. Nätet kommer att "arbeta" under tjälloss-

ningsperioden.

Om åtgärden kommer att lyckas beror på själva uppfrysningsförloppet.

Normalt upplyftes blocket i samband med tjällyftningen, men så att ett

hålrum bildas under blocket. Detta hålrum kan under tjällossningen

fyllas med nedflytande jordmassor. Blocket kan alltså vid tjällossningen

endast återgå till den förhöjda bottennivån i hålrummet. Om ingen eller

obetydlig återfyllning sker skulle blocket kunna återgå till den ur-

sprungliga nivån med hjälp av den ökande belastning som åstadkoms

genom den större verkande massan av överbyggnaden. Jämför mekani-

ken vid motverkande av längsgående tjälsprickor (se nedan). Nätet

"arbetar" alltså nästan enbart under tjällossningsperioden.

     

Figur 6

Motverkande av släntskred

 

Armeringen med geonät utföres inom vägens kantområden och oriente-

ras i princip vinkelrätt mot tänkta glidplan. Genom åtgärden blir

slänten förstärkt även under tjällossningstiden då den normalt är som

svagast. Nätet "arbetar" alltså mest under tjällossningsperioden.
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Figur 7

Motverkande av längsgående kant- och släntsprickor, samt därigenom

förorsakade spårbildningar

Näten anbringas som tidigare men också ytligt, delvis som armering av

den bituminösa beläggningen. Effekten bör vara att primärt under

tjällossningsperioden förhindra längsgående tjälsprickor och sedan för-

hindra jordflytning och släntskred, så att spårbildningar motverkas.

Nätet "arbetar" alltså under såväl tjälnings- som urtjälningsperioden.
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Figur 8a

  

 

Figur 8b



Motverkande av längsgående tjälsprickor

Längsgående tjälsprickor sträcker sig på djupet från beläggningen ned

till överbyggnadens underkant. De är alltså inte koncentrerade enbart

till beläggningslagret. Normalt uppkommer en mittgående tjälspricka

som ett brott på grund av de böj-dragkrafter, som uppstår genom den

större tjälskjutningen i vägens centrala delar jämfört med vägkanterna.

Orsaken till den olikformiga tjälskjutningen är snöisoleringen vid slänter

och diken, där tjälskjutning kan vara obetydlig. Ett geonät som förläggs

högt i vägöverbyggnaden kommer att kunna förstärka den frusna

"balken" så att den tål de genom tjälskjutningen uppåtriktade krafterna.

Om överbyggnaden ej brister skulle effekten bli att en större belastning

uppstår centralt i vägen, där tjälskjutningen normalt är störst, med

följd att tjälskjutningshastigheten där skulle minska och risken för

tjälsprickbildning reduceras.

Hur stora dragkrafterna blir på geonätet kan f n inte uppskattas. Att de

blir stora är det däremot inget tvivel om sett mot de krafter, som

utvecklas vid tjälskjutning. Att metodiken att motverka längsgående

tjälsprickor med nät är möjlig visar vissa försök i Norge och Finland,

där man emellertid använt stålnät. Att reparera en uppkommen spricka

genom att ytligt armera med geonät kommer inte att vara framgångs-

rik. Även om sprickan vid vinterns inträde har väl läkts så kvarstår en

genom hela överbyggnaden gående sprickanvisning, dvs i praktiken

består vägöverbyggnaden av två separata halvor. Det kan diskuteras om

denna sprickanvisning kan neutraliseras genom omgrävning. I så fall

skulle en geonätarmering kunna ge avsedd effekt, men sannolikt endast

där spricktendenserna inte är alltför stora.

    

 

Figur 9a
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Figur 9b
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Figur 9C

Anmärkning: Vid försök på vägar med geonät med syfte att prova nätets

 

effekt att mildra eller eliminera tjälens skadliga verkningar rekommen-

deras att inleda med enkla förförsök, som om de blir positiva, senare

anlägga större försök. Se för information R. Gandahl, VTI Notat V 07,

Rutiner för provvägsförsök.




