
ISSN 0347-6049

| V//meddelande  546 1987

Tjäle och tjälskyddErfarenheter från FoU-verksamheten vid SVI och VTTRune Gandahl
  
TVäg-och Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

Institutet Road and Traffic Research Institute * S-581 01 Linköping Sweden



FÖRORD

År 1934 övergick Svenska väginstitutet till att bli statlig institution,

Statens Väginstitut (SVI). Senare, år 1971, skedde komplettering och

omorganisation av verksamheten i ett nybildat institut, Statens väg-

och trafikinstitut, (VTI). Vid SVI geologiska avdelning och VTI vägavdel-

ning har tjälforskning och utvecklingsarbete inom tjälomrâdet bedrivits

sammantaget i flera decennier. Tidigt, på 20- och 30-tal, var proble-

men med de tjälkänsliga grusvägarna, som vid tjällossningen fick en

mycket låg bärighet, i hög grad akuta. När sedan allt fler vägar blev

permanentbelagda, blev tjällyftningsskador i form av ojämna tjällyft-

ningar och tjälsprickor besvärande. Under 20-talet introducerades nya

material på marknaden, varav vissa efter testning visade sig användbara

som tjälskydd i vägar. Parallellt med de mera praktiska tjälundersök-

ningarna i fält har de tjälfysikaliska processerna studerats pâ laborato-

rium och på senare tid har apparatur och beräkningsmetoder för

bestämning av tjällyftning och tjäldjup framtagits.

I detta VTI-meddelande ges en resumé över erfarenheterfrån tjälforsk-

ningen, som man vunnit under såväl SVI- som VTI-tid.

Linköping i oktober 1987

Rune Gandahl

VTI MEDDELANDE 546





-
P

.
.

.
.

.
Ö

.

:
a
x
o
x
o
x
o
m
x
n
ê
h
ö
x
g
x
ö
x
m
ö
x
u
-
ø
w
w
w

u
4
>
m
h
o
w

-
D
-
P
-
P
-
D
-
D
-
P
-
D
-
D
-
P
-
P
-
D
-
P
-
D
-
P
-
P
-
P
-
P

O

W
N
'
-

\J
I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

SUMMARY

TJÄLE OCH TJÃLAKTIVITET

Företeelsen tjäle
Några tjälfysikaiiska begrepp
Tjällyftning
Tjälnedträngning
Urtjälning
Tjälnings- och urtjälningsförlopp

TJÃLFARLIGHET

TJÄLFARLIGA UNDERGRUNDSTYPER

Tjäifarlighetens beroende av jordlagring och
grundvattenförhållanden
Exempel på undergrundstyper av olika tjälfarlig-
hetsgrad

Kartering av undergrunden med hänsyn till dess
tjälfarlighet

TJÃLSKADOR

Skadebilden under tjälnings- och urtjälningsperioden
Tjällyftningar
Tjälsprickor
Krackeleringar
Spårbildningar
Tjällossningsskador i grusväg
Ytuppmjukning
Djupuppmjukning
Tjälskott
Tjälfall
Släntflytningar
Uppfrysande block
Nedbrytning av tjälkänslig väg genom tung trafik
Tjälskadeprognoser
Prediktering av tjällyftningsskador
Prediktering av tjälsprickskador
Prediktering av tjällossningsskador

TJÄLSKADEMOTVERKANDE ÅTGÄRDER

Ökning av överbyggningstjockleken med icke tjäl-
känsligt material
Avvattning av överbyggnad och undergrund
Tjälisolering med frysmotstândsmaterial
Tjälisolering med värmeisolerande minerogena
material
Tjälisolering med värmeisolerande organiska
material

VTI MEDDELANDE 546

Sid

44

50

59

59
60
63
70
72
72
73
73
75
75
76
77
82
83
83
85
86

88

89

91
97
99

102



Forts. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6 HALKA VID VÄRMEISOLERADE VÄGAR

7 ALTERNATIVA TJÄLSKYDDSKONSTRUKTIONER

8 OM TJÄLFORSKNING

9 REFERENSER

VTI MEDDELANDE 546

Sid

109

116

120

128



Tjäle och tjälskydd
Erfarenheter från FoU-verksamheten vid SVI och VTI

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

SAMMANFATTNING

Till de erfarenheter, som redogöres för, ingår dels resultat från den

rena FoU-verksamheten dels vissa allmänna slutsatser, som FoU-resul-

tatet har gett underlag för.

Efter en genomgång av begreppet tjäle och de tjälfysikaliska begreppen

tjällyftning, tjälnedträngning och urtjälning exemplifierade med

aktuella tjälnings- och urtjälningsförlopp diskuteras tjälfarligheten hos

material och beskrives hur tjälfarligheten hos undergrunden beror av

jordlagring och grundvattenförhållanden. Exempel ges på olika under-

grundstyper med skiljande tjälfarlighetsgrad och antyds möjligheter att

kartera undergrunden med hänsyn till dess tjälfarlighet.

Ett större avsnitt handlar om tjälskador av olika slag under såväl

tjälnings- som urtjälningsperioden. Förklaringar ges till vad som är

orsakerna till de olika skadetyperna och möjligheterna att kunna

prediktera skadorna diskuteras.

De tjälskademotverkande åtgärderna genomgås. De viktigaste metoder-

na för att förhindra skadande tjälning är ökning av överbyggnadstjock-

leken med icke tjälkänsligt material, avvattning av överbyggnad och

undergrund samt tjälisolering med frysmotståndsmaterial, värmeisole-

rande minerogena material och värmeisolerande organiska material.

Halka vid värmeisolerande vägar tas upp i ett särskilt kapitel, likaså

alternativa tjälskyddskonstruktioner och dessas dimensionering. Avslut-

ningen är en framåtblick, där några förslag presenteras om framtida

tjälforskning.
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II

Frost action and frost protection
Experience from R är D work at SVI and VTI

by Rune Gandahl
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The results reported here include those from pure RöcD activities in

addition to more general conclusions derived from research.

A survey of the concept of frost action and the physical processes of

frost heave, frost penetration and ground thaw exemplified through

specific freezing and thawing sequences is followed by a discussion of

frost susceptibility in a subgrade is influenced by soil stratigraphy and

groundwater conditions. Examples are given of various subgrade types

with different degrees of frost susceptibility and suggested methods of

charting the subgrade with regard to its frost susceptibility.

An extensive section deals with various types of frost damage during

both freezing and thawing periods. Explanations are proposed concering

the causes of the various types of damage and possibilities for predic-

ting damage are discussed.

Methods of counteracting frost damage are reviewed. The most im-

portant methods are increasing the thickness of the pavement with non

frost-susceptible material, draining the pavement and subgrade and

incorporating frost insulation with frost-resistant material, thermal

insulating minerogenous material and heat-insulating organic material.

Slipperiness on thermal insulated roads is discussed in a separate

chapter, as are alternative frost insulating structures and their dimen-

sioning. Finally, there is a look at the future, with a number of

suggestions for further frost research.
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l TJÄLE OCH TJÄLAKTIVITET

1.1 Företeelsen tjäle

Tjäle bildas genom att markvattnet fryser till is. Vad som rent konkret

skall definieras som tjäle kan man se på två sätt. Det kan dels anses

vara enbart det frusna vattnet i marken, dvs is i olika former, eller

bestå av hela det frusna marklagret. Tjäle kan också betraktas som ett

tillstånd i marken, dvs marken i fruset tillstånd. Är marken vattenfri,

torr, föreligger ej förutsättningar för att tjäle skall kunna bildas.

Tjälen kan vara av två huvudtyper, homogen eller hetorogen. I den

homogent frusna marken har endast de i jordartens porer befintliga

vattnet frusit, i den hetoregent tjälade marken har dessutom skett en

isanrikning genom frysning av vatten från omgivningen. Genom isanrik-

ningen i de tjälande skikten och vattenuttaget från angränsande skikt

åstadkommes en hetorogen tjäle bestående av isränder omväxlande med

isfattigare skikt. Andra former av tjäle är pipkrake, stänglig is nära

markytan, och is i sprickor och rothål.

Den homogena tjälen utbildas i grovkornigare jordarter (grus, sand,

grovkornigare moräner etc), den heterogena i finkornigare jordarter

(lera, finsilt etc). I mellanjordarterna (grovsilt etc) kan såväl homogen

som heterogen tjäle förekomma, se G Beskow /l/.

En förutsättning för uppkomst av tjäle i mark, förutom vatteninnehåll,

är temperaturer under OOC. Hur långt under noll, som temperaturen

måste sjunka, innan isbildning startar beror av den fryspunktsnedsätt-

ning, som jordartsmaterialet föranleder. I finkornigare jordar kan

fryspunktsnedsättningen belöpa sig till flera grader. Flera forskare har

intresserat sig för hur stor andel av vattenmängden som är frusen i en

jordart vid olika temperaturer. Figurl visar några kurvor över den

ofrusna vattenhalten som funktion av temperaturen hos några kanaden-

siska leror, PJWilliams /2/. Ett mer detaljerat förlopp över hur

mängden ofruset vatten varierar med temperaturen lämnar INakano

m fl /3/, figur 2.
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Figur 1 Andel ofruset vatten som funktion av temperaturen för olika
leror och en silt. Efter P 3 Williams /2/.
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Figur 2 Andel ofruset vatten som funktion av temperaturen för en

lera med totalvattenhalten 21 vikt-°/o. Efter Y Nakano m fl
/3/.

Av Williams diagram framgår klart fryspunktsnedsättningens beroende

av jordartstypen. Så kan halten ofruset vatten för en lera (Winnipeg

lera) vid -SOC vara så hög 20 vikt-%, medan den för en något

grovkornigare jordart (Niagara silt) är nära noll. L Stenberg, /4/, har

undersökt hur andelen fruset vatten hos en finlera varierar med

totalvattenhalten. I figur 3 beskriver han relationen för tre temperatu-

rer: -2, -4 och -6 0C. Som synes ökar andelen (eller minskar andelen

ofruset) vatten med sjunkande temperatur. Vid samma temperatur ökar

också andelen fruset vatten när jordmaterialets totalvattenhalt ökar.
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Figur 3 Andel fruset vatten som funktion av jordmaterialets total-
vattenhalt. Jordarten är en finlera. Efter L Stenberg /4/.

\
7

Att ett jordmaterial endast fryser partiellt vid övergång från positiva

till negativa temperaturer och även vid flera minusgrader fortfarande

innehåller ofruset vatten för med sig vissa konsekvenser. Sålunda

fördröjs bl a tjälskjutningsprocessen. En annan följd av att vattnet inte

är helt fruset är att jordmaterialet inte omedelbart blir hårdfruset. Vid

SVl företogs i en finleraprofil i Göteborg är 1958 en uppmätning av den

relativa vertikala hållfastheten enligt en penetrationsmetod. Observa-

tionerna i mars, figur 4, visar på ett stort penetrationsmotstând i den

zon, som uppifrån avslutas vid 85 cm.
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Figur!! Relativa hållfastheten i en tjälad profil av finlera i
Göteborg. Observationerna utförda i mars 1958. Tjäldjups-
mätningar utförda med tjälgränsmätaren (Gandahl). Efter
R Gandahl, 1958.

Återstående 2 cm till observationsdjupet (OOC-isotermen) 87 cm har

samma hållfasthet, som den klart otjälade profilen. Med blotta ögat,

dvs med ledning av iakttagbara iskristaller i leran, skulle man förlägga

tjälgränsen till 81 cm, dvs 6 cm ovanför OOC-isotermen. Den sanno-

likaste förklaringen till att hållfastheten ökar uppåt (från 85 cm till

81 cm och uppåt) är att temperaturen sjunker i denna riktning och att

alltså allt större mängd av jordartens vatten är fruset. Figur 5 visar

förhållandena vid tjällossningen i maj vid samma lokal. Den relativa
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hållfastheten minskar som tidigare under vintern mot den undre tjäl-

gränsen, men ocksâ emot den övre tjälgränsen (upptiningsgränsen).

Förhållandet beskriver hur den ökande temperaturen under våren åstad-

kommit en upptining, som är störst närmast den övre tjälgränsen och

som avtonar mot centrum av det kvarvarande tjälade skiktet.

Djup under
markytan
cm

50-- ..
Ovre tjölgröns enligt mätaren

_ ______-_______-__-_-

60 'P

I70'

r Iskristaller

i denna zon80'

90 --

  

Nedre tjölgr'cins enligt mätaren

 

FigurS Relativa hållfastheten i en tjälad profil av finlera i
Göteborg. Observationerna utförda i maj 1958. Tjäldjups-
mätningar utförda med tjälgränsmätaren (Gandahl). Efter
R Gandahl, 1958.

1.2 Några tjälfysikaliska begrepp

I samarbete med 5 Fredén vid VTI, har följande förteckning av skilda

begrepp i samband med tjäle utarbetats.

Tjäle. Själva grundbegreppet tjäle har redan tidigare diskuterats, se

avsnitt 1.1.
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Tjälning. Ett förlopp där vattnet i marken fryser. Marken t'jälar.

Ijälnedträngning. Ett förlopp, som innebär att den tjälande ytan för-

 

flyttar sig nedåt. Vid vissa byggnader (ex stödmurar) kan den förflytta

sig mer eller mindre horisontellt.

Urtjälning. Ett förlopp där detfrusna vattnet i marken smälter. Marken

urtjälar. Man kan också säga att marken upptinar eller att tjälen

upptinar eller avsmälter (smälter). Vid urtjälning försvinner tjälen.

Jämför också uttrycket tjällossning. Urtjälningen sker uppifrån och

nedifrån. Urtjälningen uppifrån sker snabbast.

Tjällossning. Tjälen släpper vid upptining sitt grepp i marken, vilket

 

innebär att markens hållfasthet sjunker vid övergången från fruset till

ofruset tillstånd.

ILälskjutning. Den expansion, som orsakas av i samband med tjälning

 

tillfört vatten. Normalt sker expansionen i vertikal led, alltså genom

längdutvidgning.

Dällyftning. Den uppåtgående rörelsen hos ytan av en väg eller

 

laboratorieprov orsakad av tjälskjutning. På en väg behöver inte tjäl-

lyftningen vara konform eller lika stor som tjälskjutningen. Tjälskjut-

ningen kan riktas både uppåt och nedåt. Tjällyftningen blir alltså nettot

av rörelserna. Den i vägens tvärsnitt "böjda" (större tjälskjutning i

vägens centrala delar) tjälskjutningen kan på vägbanan motsvaras av en

planparallell lyftning. Tjällyftning över en vägyta eller markyta kan

också kallas tjälhävning.

Tjälrörelser. Samlingsuttryck för alla rörelser i samband med tjäle,

 

såsom tjälnedträngning, urtjälning, tjälskjutning och tjällyftning.

mlaktivitet. Skeenden i marken vilka orsakas direkt eller indirekt av

 

tjälning eller urtjälning, och som föranleder tillfälliga eller permanenta

förändringar i markens egenskaper. Exempel på förändringar genom

tjällyftning är längsgående tjälsprickor. Jordflytning i slänter kan tas

som ett exempel på förändring föranledd av urtjälning (tjällossning).
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Tjälprocess. Varje fysikalisk, kemiskt eller mekaniskt förlopp som är

förknippat med tjälning eller urtjälning.

Tjälkänslighet. Benägenhet hos mark eller material för tjälaktivitet.

 

'I'Lällyftningsbenägenhet Benägenheten hos material och marklager att

 

tjäla under vattenupptagning.

Hällyftningskvot. Kvoten mellan köldmängd (se nedan) och tjällyftning.

 

Köldmängd. Egentligen luftköldmängd, uttrycks i Sverige i dygnsgrader

(0C.dygn) för viss period under vintern, vanligen hela vintern. Köld-

mängden är summan av dygnsmedeltemperaturerna (positiva och nega-

tiva) och anges med positivt tecken.

Tjälskada. Skada orsakad, direkt eller indirekt av tjälaktivitet. En skada

är allmänt sett en sådan uppkommen förändring i ett byggnadsverk att

det bedöms lämpligt eller nödvändigt med reparation. Skadan benämnes

efter det som är orsaken till skadan. Skador kan träffa själva det

tjälade eller urtjälade föremålet som t ex en vägbyggnad, där skadande

ojämna tjällyftningar kan uppstå vid tjälningen. Skador t ex spårbild-

ningar, som uppstår vid tjällossningen kan också kallas vattenskador

eftersom de närmast kan härledas till vattenöverskott i överbyggnaden.

Detta vattenöverskott uppkommer emellertid ofta genom avsmältning

av de tjälade lagren, där vatten anrikats vid tjälningen. Skada kan också

uppstå genom tjälaktivitet vid husbyggnader, exempelvis vid grund-

murar. Man kan här tala om att byggnaderna skadats genom tjälaktivi-

tet närmast tjällyftning och, fast något indirekt, att de är tjälskadade.

Tjälfarlighet innebär att i tjälkänsligt material eller i tjälkänslig

 

undergrund under vissa villkor skadande förändringar kan uppstå genom

tjälaktivitet.

Tjälsäsong. Den tidrymd då det finns tjäle i marken.
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Tjälningsperiod. Den avgränsade tidrymd då tjälen tillväxer.

 

Urtjälningsperiod. Den avgränsade tidrymd när tjälen successivt för-

 

svinner.

Tjälningsperiod och urtjälningsperiod sammanfaller mer eller mindre vid

den tidigare periodens slut och den senares början. I sydligare lägen i

landet kan förekomma flera tjälnings- och urtjälningsperioder under

vinterhalvåret.

Frost och tjäle. Frost har att göra med kyla (= temperaturer under

 

O OC) och kan uttryckas genom köldmängd eller frostmängd. Tjäle före-

kommer i samband med fruset vatten i material eller mark. Frosten kan

sålunda föranleda tjäle. Samtidigt som frosten tränger ned i marken

tjälar denna. På grund av fryspunktsnedsättningen hos jordmaterialen

behöver ej marken tjäla lika djupt som frosten går ned. Frostdjupet

(= frysdjupet för vattenledning) kan sålunda vara större än tjäldjupet.

En frostskada (genom t ex frostvittring) kan uppkomma enbart på grund

av låga temperaturer, frystemperaturer. För att en tjälskada skall

uppstå erfordras därjämte någon form av tjälaktivitet.

1.3 Tjällyftning

 

Tjälbildning innebär frysning av stationärt vatten och i vissa fall även

av vatten som tillföres från omgivningen. En följd av tjälbildningen är

tjälskjutning (tjällyftning). På 30-talet gjorde G Beskow ingående stu-

dier av tjälbildningen och den resulterande tjällyftningen, G Beskow /l/.

Beskows framställning av tjälbildningsprocessen är fortfarande aktuell,

varför hänvisas till ovannämnda skrift, där denna är beskriven. Det som

Beskow som fundamentalt viktigt tryckte på var den betydelse som det

vid tjälningen tillförda vattnet hade för tjällyftningen. Han slår fast att

tekniskt betydelsefull tjälning beror på vattentillförseln till tjälgränsen,

och att denna nästan alltid sker genom kapillärvattenströmning

(= kapillär uppsugning) vanligen underifrån men även delvis eller nästan

helt från sidorna.
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10

Tjällyftningen eller tjälskjutningen är i ett jordlager beroende av det

värmeflöde och den belastning det utsätts för. 5 Fredén har utarbetat

en metod för beräkning av tjällyftning, S Fredén /5/. Denna metod har

visat sig mycket användbar och därför skall här sammanfattningsvis

refereras det basresonemang som enligt Fredén ligger bakom metoden.

"Under vintern är för ett tänkt litet jordelement den bortförda

värmen större än den tillförda och temperaturen sjunker. När

denna nedgår till OOC eller strax därunder börjar normalt

kristalliseringen av porvattnet. Den därvid frigjorda värme-

mängden bromsar temperatursänkningen och gör att temperatu-

ren ligger nära noll i cellen under den tidsrymd som åtgår för

att frysa vattnet. Relationen mellan andelen is av det totala

vatteninnehållet beror av temperatur och jordartsmaterial. För

de tekniskt viktigaste tjälskjutande jordartsmaterialen - silt,

grovlera, siltiga moräner - kan man i en första approximation

antaga att allt vattnet fryser vid en temperatur några tiondels

grader under 0.

Iskristallernas tillväxt ger upphov till energigradienter som

strävar att föra ofruset vatten upp till de växande iskristaller-

na. Under tillväxten pressar dessa isär det omgivande partikel-

skelettet. Av termiska och mekaniska skäl kommer denna

istillväxt att ske i form av distinkta islinser. Den totala

istillväxten kan anses som en enkel funktion av skillnaden

mellan utströmmande och inströmmande värmemängd (vilken i

sin tur är en funktion av de temperaturskillnader som uppstår

på grund av förändringar i markytetemperaturer). Vi betecknar

värmeflödet underifrån q2 och värmeflödet uppåt ql, allt

räknat på en enhetsyta av jordartsmaterialet.

Eftersom vi antog att den dominerande värmekällan i zonen är

iskristallisationen måste skillnaden i värmeflödena ql och q2

uteslutande hänföras till den värmemängd som frigöras vid

vattnets fasomvandling. Vi definierar

qoqu'qz

VTI MEDDELANDE 546



11

Om istillväxten per ytenhet (detta underförstås i fortsätt-

ningen) är mO (dimension: massa/tid) följer

(lo '-' m0 ° L

Där L är vattnets isbildningsvärme.

Kalla den mängd vatten som fryser per tidsenhet (massa/tid) på

grund av tjälzonens rörelse för mu OCh den mängd som sugs upp

och fryser för mh. Beteckna jordartsmaterialets vattenhalt före

frysningen med w (volymsdelar vatten/totalvolym). Kalla tjäl-

zonens nedträngningshastighet u (längd/tid). Då är

muzu.woch

qu=U'W'L

Vi kallar tjälskjutningen h och antar att h = mh/s där 5 beteck-

nar isens densitet. Lyftningen h antas med denna definition

innebära en volymsökning och eftersom volymsökningen endast

sker i vertikalled, en vertikal rörelse med beloppet h (hastighet,

längd/tid).

Såledesär

qhzh°L°S

qu=U°w-L°s

Enligt definition är qh+qu =q0. Summan av qh och qU är

sålunda given utifrån jordartsegenskaperna och kända variabler,

i första hand jordlagrens värmeledningsförmåga och vägytans

temperatur. I uttrycket ingår ingen faktor som är beroende av

jordartens eventuella tjällyftningsegenskaper. Dessa styr endast

relationen mellan qh och qU och det är denna relation som bör

uttryckas med någon lämplig vald funktion.

I en jordart som ej uppvisar tjälskjutning är qh = 0 (följer av

definitionen) och qU och därmed även u är entydigt bestämd av

värmeflödet i marken och jordartens vattenhalt. En parameter

som skall beskriva tjälskjutningen bör alltså definiera qh som en
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funktion av de variabler som anger randvillkor och egenskaper

för jordmaterialeti tjälzonen. Av rent beräkningsmässiga skäl

synes därvid kvoten qh/qO vara lämplig. Vi definierar tjälskjut-

ningsfaktorn som

 

E = (ih/CIO

Ur detta erhålles

E = h/(h + u - w)

h = E '

Eftersom det införda betraktelsesättet inte bygger på någon

speciell teori rörande tjällyftningsmekanismen, kan sambandet

mellan tjällyftningsfaktorn och de ovan nämnda yttre variabler-

na endast erhållas genom försök.

E i ovanstående ekvation är ingen materialkonstant. Det är

sedan länge känt att den i första hand påverkas av lasten (dvs

det mekaniska tryck som påverkar jordartselementets partikel-

skelett), undertrycket i porvattnet under tjälzonen samt värme-

flödet (qo). Redan Beskow /l/visade att lasten och porvattnets

undertryck kunde anses vara additativa och vi sammanfattar

summan a dessa två tryck med beteckningen P".

Enligt Fredén kan nu tjällyftningshastigheten uttryckas med följande

formel

h = (qO/L) ° a - e*b°P

där

qO = skillnaden mellan värmeflöder uppåt från tjälgränsen och

värmeflödet underifrån mot tjälgränsen

L = isbildningsvärme

a och b = tjällyftningsparametrar

a är ett uttryck för jordartsmaterialets tjälskjutningsbenägenhet och

dess värde varierar mellan 1 (islinstillväxt och ingen tjälnedträngning)

och 0 (enbart tjälnedträngning och ingen istillväxt).

VTI MEDDELANDE 546



13

Typiska värden på parametern b, som uttrycker tjälskjutningens tryck-

beroende, är 0.23 för en ren fraktion (mellan 0.02 till 0.01 mm) och

0.039 för en lerig finmo.

De i uttrycket ingående tjällyftningsparametrarna a och b kan erhållas

ur tjällyftningsförsök som utföres vid två olika laster och vid ett

nettovärmeflöde som ligger inom det område som kan vara aktuellt i

vägbyggnadssammanhang.

En apparat för bestämning av tjällyftningsparametrarna har framtagits

av L Stenberg vid VTI /6/. Apparatens konstruktion framgår av figu-

rerna 6 och 7.
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VTI apparat för bestämning av tjällyftningsparametrar.
Helhetsbild. Efter L Stenberg /6/.
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q -VÃRMEFLODESGIVARE
Tz-Pt-TERMOMETER
PELTIER KYLELEMENT

Al- plattor

FRYSPLATTA
YLVATTEN UT
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VTI apparat för bestämning av tjällyftningsparametrar.
Tvärsnitt. Efter L Stenberg /6/.

Frysning av det vattenmättade jordprovet sker underifrån under fri

vattentillförsel. Provet är belastat och utsätts normalt för ett visst

bestämt valt värmeflöde. Vid praktisk provning göres två eller flera

försök på samma provmaterial under samma värmeflöde men med olika
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belastningar. Resultaten av försöken uppritas i ett semilogaritmiskt

diagram, se figur 8. Man får ur den rätlinjiga kurvan ut ett a- och ett

b-värde, som kan direkt användas vid beräkning av tjälnedträngning och

tjällyftning. a representerar lyftningen vid belastningen 0 och b är

lutningen på kurvan.

För beräkningarna erfordras inte blott värden på tjällyftningsparamet-

rarna, utan också på tjockleken hos ingående jordlager och på grund-

vattenavståndet. Dessutom måste materialegenskaperna densitet,

vattenhalt och värmeledningsförmäga vara kända. Vid beräkningarna

utgår man från ett temperaturförlopp hos vägbaneytan (markytan) som

man kan härleda från kända lufttemperaturer (luftköldmängder) samt

från en antingen skattad eller beräknad temperaturgradient under

tjälzonen. Beräkningarna försiggâr stegvis med hjälp av dator. Figur 9

visar resultatet av en utförd beräkning jämförd med aktuella uppmätta

förlopp av tjällyftning och tjälnedträngning. Som synes ansluter sig de

beräknade värdena väl till de uppmätta, se i Övrigt 5 Fredén /5/.

Lyfthastighet
mm, sek -1

  

- 3
10 - 10 1

7 2'
\

5 d \ \ a- 0 .

' \ o b= 0 , O 7 8

4 d 0

3 -1

2 _

0

. -410 10 I I I

O 5 10 15 kPa
Belastningstryck

Figur 8 Exempel på bestämning av tjällyftningsparametrar ur labo-
ratorieförsök. Efter 5 Fredén /5/ och L Stenberg /6/.
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Figur 9 Beräknad tjällyftning och tjälnedträngning jämförda med
uppmätta värden. Efter 5 Fredén /5/.

Tjällyftningen kan också uppskattas med ledning av regionalt i fält

uppmätta värden. Så har det visat sig att tjällyftningen hos en väg (med

någorlunda /mäktig överbyggnad) är direkt proportionell mot köldmäng-

den, om den köldmängd som användes för frysning av överbyggnaden

fråndrages. Se som exempel figur 10, där tjällyftningskvoten, dvs för-

hållandet mellan köldmängd och tjällyftning (°C.dygn/cm) har fram-

tagits. R Gandahl /7/ och B-M Andersson och R Gandahl /8/ har sam-

manställt tjällyftningsvärden från provvägar och funnit att i den kallare

delen av landet kan den tumregeln gälla att i starkt tjälfarliga

terränglägen behövs vid en normalväg endast upp till 50 dygnsgrader för

att åstadkomma 1 cm tjällyftning. För en normalvinter betyder detta en

tjällyftning på 18 cm i Östersundstrakten och 24 cm i Luleå. Se i övrigt

karta med köldmängds- och tjällyftningsvärden, figur ll.
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Genom att direkt mäta värmefiödet genom terrassytan i en väg, har

LStenberg kunnat konstatera ett linjärt samband mellan bortförd

energi och köldmängd. Detta stärker riktigheten av de angivna meto-

derna för beräkning av tjällyftningsbelopp i en given vägkonstruktion

för en given köldmängd. Sei övrigt L Stenberg /86/.

PROVVÃG ÖJEBYN 1957
Tjöllyftning Provstr'cicko 5
cm

25 ' __ 1960- 1961
-- - 1961 - 1962
-- - 1962- 1963

20- o

kvot = _1100 = 61_C'dygn
18 cm

 

      

cm
0 Grus

'.'.'..'.'..

50- A 4

4407 Morön

100' i Sitt
4 SiLti

'50 L Lerag

zm-

250< 51

300"J

I

2000
KÖLdmöngd °C-dygn

Figur 10 Tjällyftning som funktion av köldmängden (°C.dygn). Efter
R Gandahl /7/.
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Tjällyftning (cm)

då 1 cm erfordrar:

;.71 '5x ;. 50°Cd 100°Cd 200°Cd
JVj':L -& ' * '
' Dr* '_ 0, {
pls_-

ç 36 18 9
ä. 1.

x 30 15 7,5

24 12 6

18 9 4,5

12 6 3

6 3 1,5

                      

Figur 11 Medelköldmängd (0C.dygn) i landet och motsvarande tjäl-
lyftningsvärden. Efter R Gandahl /7/.

1.4 Tjälnedträngning

Under avsnittet Tjällyftning (1.3) har beskrivits hur man med kännedom

om vissa tjällyftningsparametrar kan beräkna tjällyftning men även

tjälnedträngning. Innan datorerna stod till buds räknade man fram

tjäldjup på ett mer handgripligt sätt. Den första mer ingående beräk-

ningsmetoden presenterades i Sverige av G Beskow i Bygg år 1961 /9/.

Den beräkningsmetod som senare under många år funnit stor praktisk

användning är den som utvecklades avS Skaven-Haug /lO/. Metoden

avser egentligen att möjliggöra bestämning av den köldmagasinerande

kapaciteten hos en given vägöverbyggnad. Ingenting hindrar emellertid

att man inkluderar såväl en underbyggnad som de övre delarna av
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undergrunden i beräkningarna. Tjäldjupet blir då det djup till vilket

tjälning måste ske för att tillgänglig köldmängd (luftköldmängd) skall

utnyttjas.

Den köldmagasinerande kapaciteten sammansättes enligt Skaven-Haug

av frysvärme och jordvärme enligt nedan.

qn°då do 0
Frysvärme 9 = ---- + q . d - Z ?_ C h

n Å n n A
n - 2 o

do 0
Jordvärme E = k - GTÅZT- C - h

0

där n = nzte lagret

q = lagrets köldackumulerade förmåga kcal/m3

x = materialets värmeledningstal

kcal/m3 - OC - h

G = Temperaturgradient i marken OC/m

T d = Tid h
i o n o o n
L X- = summan av varmegenomgangsmotstanden for

0 ovanför nzte lagret liggande lagren

k = konstant = 0,7

Av dominerande betydelse är q för icke värmeisolerade överbyggnader.

q beror av lagrens vattenhalt sålunda

830 - + 300 för mineraliska material

830 - + 30 för organiska material

WV är vattenhalten i volymprocent, som alltså har stor betydelse för

den köldackumulerande förmågan.

För värmeisolerande material bidrar ?x i hög grad till den köldmagasine-

rande kapaciteten.

G som är temperaturgradienten under tjälskorpan är beroende av

årsluftmedeltemperaturen och även approximativt av köldmängden.

T betecknar frosttiden, tidsperioden med negativa graderi luften under

vintern.

VTI MEDDELANDE 546



20

k är en konstant, som av Skaven-Haug satts till 0.7.

Den Skaven-Haugska metoden lämpar sig numera närmast för att

jämföra den köldmagasinerande kapaciteten hos skilda överbyggnads-

konstruktioner.

Observation av tjällyftning på en vägbana kan lätt göras direkt med

konventionell metodik såsom höjdavvägning. Tjäldjupet kan ej uppmätas

lika enkelt. Eftersom tjälade jordlager är hårdare än otjälade skulle

man kunna tänka sig att mäta penetrationsmotståndet, men det är

praktiskt otympligt. Eftersom tjälgränsen (den nedre) ligger ungefär vid

OOC-isotermen skulle en uppmätning av den vertikala temperaturprofi-

len kunna ge nivån för denna. Vissa svårigheter uppstår emellertid då

det gäller att interpolera mellan mätpunkterna.

Den metod, som man använder i vårt landoch grannländerna m fl länder

då det gäller att mäta tjäldjup och urtjälningsdjup, är den tjälgräns-

mätare som utvecklades på 50-talet av R Gandahl /ll/. Tjälgräns-

mätarens konstruktion framgår av figur 12. Själva instrumentröret är

ett genomskinligt plaströr, i vilket en gummislang med en yttre

diameter som något understiger den inre diametern av plaströret är

inspänd. Mellanrummet mellan plaströr och gummislang är fyllt med en

utspädd vattenlösning av metylenblått som tjänstgör som indikatorvät-

ska. Till tjälgränsmätaren hör ett yttre foderrör, som också kan vara av

plast, och som är förankrat, samt har en teleskopisk anordning vid väg-

eller markytan. Då tjälen tränger ned i vägen eller marken, fryser

samtidigt vattnet i mätaren och den blå färgen försvinner. Vid urtjäl-

ning återkommer den igen. Mätaren avläses genom att instrumentröret

tas upp ur foderröret.
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Figur 12 Tjälgränsmätare. Efter R Gandahl /ll/.

Jämförande observationer av tjäldjup har utförts med temperaturgivare

(termistorer). Ett exempel på tjäldjupsnoteringar genom tjälgränsmäta-

ren och de observationer av tjäldjupsförhâllandena man kan göra i en

jordprofil visades i figurerna i; och 5. I dessa figurer består jordprofilen

av en finlera. I grovkornigare jordar stämmer uppmätt och verklig tjäl-

gräns bättre.

Man har i Sverige, men också i andra länder, jämfört tjäldjupet

(OOC-isotermen) uppmätt med tjälgränsmätare och skattat efter tempe-

raturobservationer. Sådana undersökningar redovisas i figurerna 13 och
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14 av D K Douglas-Tourner /12/. Det framgår klart att kurvan i

figur 13 (tjälgränsmätaren) ger en mer sannolik bild av tjälnedträng-

ningen och urtjälningsförloppet än kurvan i figur 14 (mätning med

termistorer). Så kraftiga korttidiga växlingar av tjäldjupet, som skett

omkring första december och första januari med den värmeomsättning

vid frysning och upptining, som detta skulle innebära, är givetvis helt

omöjliga. Detta bekräftas också av mätningar utförda av VTI. Direkta

jämförelser mellan tjäldjup mätta med tjälgränsmätare och temperatur-

data uppmätta med motståndstermometer (Pt-lOO) i 4 st jordlagerfölj-

der har utförts och diksuterats av L Stenberg /87/.
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Figur 13 Tjäldjup med tjälgränsmätare (Gandahl). Efter D K Douglas-
-Tourner /12/.

Vill man mäta upp temperaturfördelningen i en jordprofil har man för

övrigt möjlighet att nyttja tjälgränsmätarens foderrör genom att i

stället för instrumentröret skjuta in en stav med termistorer, vilka då

efter ca 30 minuter har avkänt temperaturen.

Genom uppmätning och beräkning av tjäldjupet, vilket kan göras för

olika jordprofiler och klimat, får man möjligheter att ta fram ett så
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omfattande material över tjäldjupsdata att man kan göra en samman-

ställning regionalt till en tjäldjupskarta. Olika personer har intresserat

sig för detta. Här kan nämnas S Andersson /13/, L E Jansson /14/ och

G Furugård /15/. Jansson tog fram en karta över Sverige för maximalt

tjäldjup i helt snö- och vegetationsfri mark av enhetskaraktär ("silt"),

som också ingår i Svensk byggnorm, figur 15. Tjäldjup för andra jordar

korrigeras enligt nedanstående tabell.

  

Jordart Multipli-
katcr

Grus 1 , 7
Sand l , 2
Silt l , O
Lera 0 , 6
Lera+silt i kapilärkontakt

    

med grundvattena 0,5
Torvb 0,3

3 Mycket tjälskjutande jordart.
b Med hög vattenhalt

Tjüldjup, mm
0 _

200-*

_ 2

600-

1000-

1400-

1800-

NoW Dec 1 IAN 1 F55* 1 MAR l

  

Figur lll Tjäldjup uppmätta med termistorer. Efter DKDouglas-
-Tourner /l l/.
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Figur 15 Frostfritt djup för silt. Efter L E Jansson /14/.

Det som kan vara anmärkningsvärt med de beräknade tjäldjupen är att

de är så stora. I Kiruna-Karesuandotrakten ligger de vid 4 m, vilket

också praktiska tjälmätningar visar. Området ligger där perenn tjäle

inte är ovanligt. I utsatta lägen (kullar renblâsta från snö) kan man

träffa tjäle på ett djup av 4-6 m, som alltså ej tinar upp under

sommaren.
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1.5 Urtjälning

På våren med de stigande och positiva temperaturerna hos vägbaneytan

eller markytan startar upptiningen uppifrån och nedåt av de tjälade

jordlagren. Beroende på klimatiskt läge sker också en viss upptining av

tjälskorpan underifrån. På grund av större sommarvärmemagasin (längre

somrar) i söder sker en större upptining i sydligare landsdelar än i

nordliga.

Att beräkna upptiningshastigheten och upptiningsdjupet är mer kompli-

cerat, bl a på grund av osäkerheten om hur smältvattnet dräneras, än

att beräkna tjäldjupet. Intresset har i övrigt inte varit så stort för

problemet, varför till dags dato inte finns några bra beräkningsmetoder.

Metod för uppmätning av tjälgränsens rörelser har däremot varit känd

och använd sedan 50-talet. Den ovan beskrivna tjälgränsmätaren är

nämligen lika lämplig för urtjälnings- som tjäldjupsmätningar. Genom

observationer genom tjälgränsmätaren kan man på en och samma plats

få en uppfattning om när och hur snabbt upptiningen sker och när den är

avslutad. I samband med högertrafikomläggningen 1967 utförde Statens

väginstitut med ledning av uppmätta tider för den totala urtjälningen,

upptining uppifrån och nedifrån, en uppskattning av den totala urtjäl-

ningstiden. Därvid framkom att för att tjälen helt skall gå ur fordras

för vissa vägar i genomsnitt en "värmemängd" (OC.dygn) som är 35 % av

föregående vinters köldmängd. Det blev nu möjligt att ta fram en

urtjälningskarta över landet som i varje fall rekognosceringsvis ger en

uppfattning om urtjälningsperioderna i landet, se figur 16. H E Carlsson

har senare fortsatt på denna linje och sammansatt en liknande karta,

där emellertid zonerna representeras av administrativa enheter (länen)

H E Carlsson / 16/.
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Figur 16 Tjällossningstidens längd och avslutningsmânad. Efter
R Gandahl, 1967.

1.6 Tjälnings- och urtjälningsförlopg

Tjäldjupet ökar från norr till söder. I de nordligaste delarna av landet

sker den huvudsakliga upptiningen uppifrån och tar så lång tid att högre

liggande lager börjar upptorka. I figur l7 exemplifieras tjälnings- och

urtjälningsförlopp i tre olika regioner i Sverige.
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Figur 17 Tjälnings- och urtjälningsförlopp i tre olika regioner i
Sverige.

För tjälskjutning såväl som för tjälnedträngning är grundvattenförhâll-

andena, närmast grundvattenytans (O-porvattentrycket) nivå, av direkt

betydelse. Grundvattenytan rör sig emellertid inte bara på grund av

grundvattenströmning utan också under tjälningsperioden som en följd

av vattenuppsugningen till tjälzonen i samband med tjälskjutning.

Figur 18 är ett exempel därpå, R Gandahl /l7/. Figur 18 är ett tjäl-

diagram med olika snöröjningstider, som visar tjällyftningsförloppen

samt grundvattenståndet fluktuationer under tjälsäsongen. Dessutom

har vid ett visst bestämt tillfälle (början av april) bestämts vattenhal-

tens variation genom frusen och underliggande ofrusen markprofil för
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den försöksruta som var snöröjd från mitten av januari och resten av

vintern.

nov. dec. Jan. feb. mars april maj juni juli

Lufttemperatur

cm Vat t

0 50 100%
Snödjup

F'

Å' : 81'Tjallyftnl ____ ---
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._0 _.
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,s\
200

240

öraökaruta11---Å

12.__\ \ ,-
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280
nov. dec. jan. '\\febt. \mars april maj juni juli

\
\ I

Figur 18 Lufttemperatur, snödjup, tjäldjup och grundvattenstând i
relation till tiden för tre st försöksytor i Brån, Vännasby,
Västerbottens län. Efter R Gandahl /18/.

Till figur 18 kan följande kommentarer göras. Beträffande vattenhalts-

fördelningen kan man tydligt notera att vattenhalterna är avsevärt

högre i den tjälade zonen (50-100 vikt-%) än i den icke tjälade (ca

25 vikt-°/o). Eftersom vattenhalten i den otjälade homogena finmopro-
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filen knappast kan ha uppgått till mer än 25 vikt-% antyder de höga

vattenhaltsvärdena i den tjälade zonen en kraftig vattenanrikning. I

tjäldiagrammet, figur 18, kan ytterligare en viktig iakttagelse göras,

nämligen beträffande grundvattenståndets variation. Denna är starkt

avhängig tjälförloppet som i sin tur styrs av lufttemperaturen. Så

sjunker grundvattenståndet hastigt vid den begynnande tjälningen på

förvintern, stiger något vid en tillfälligt mildare period under januari,

och får sitt lägsta värde i slutet på mars. Vid månadsskiftet mars-april,

när en värmetopp i lufttemperaturen inträffar, sker en kraftig grund-

vattenståndshöjning som kulminerar i månadsskiftet april-maj, då ur-

tjälningen fortgått en viss tid, ca en månad. Det framgår också klart

att en intensivare tjälning, orsakad av att markytan varit snöröjd en

längre tid, för med sig en större grundvattenståndssänkning.

Orsaken till denna grundvattenstândssänkning och senare höjning måste

vara tryckförändringar i porvattensystemet, inte vattenhaltsföränd-

ringar.

Ytterligare ett exempel på samspelet mellan tjällyftning, tjälnedträng-

ning och grundvattenavstånd kan lämnas, nämligen från en provväg i

Norrbottens län, R Gandahl /18/, se figur l9a-c. I diagrammet kan man

lägga märke till hur tjällyftningen startar i anslutning till att tjälen när

de tjällyftningsbenägna siltlagren.

På grund av att de underliggande moränlagren ligger utsatta för

porvattenövertryck (grundvattennivån ovan övre morängränsen) är en

förutsättning för riklig vattenuppsugning under tjälningen till siltlagren

uppfyllda. På grund av den stora köldmängden, 1500 dygnsgrader, men

trots den mäktiga vägöverbyggnaden på ca 150 cm och trots torvlagret

(markytelagret), så blir tjällyftningen relativt stor och beroende på till

vilket djup tjälningen når i siltlagret. Normalt är också att när mildare

väder inträder på våren stiger grundvattenytan hastigt och till en nivå

inne i tjälzonen. Grundvattnet går upp till torvlagret, dvs det ursprung-

liga försumpade marklagret.

Ännu ett fall från uppmätningar vid en provväg skall få exemplifiera

den typiska bilden av tjälnings- och urtjälningsförlopp.

VTI MEDDELANDE 5146



30

                               

  

 

 

E 75
E

Eñ 50
.E / *\ g
- 25 /

Lä / \\

's 0 \_ F'
"' Bel.

0 \ \ Grus .D
' '_ _ 0

S 1 och En
D

E \ Tu] sand ;;
0 9 L.

. 100 J __ _ _. tg,

*3 \ ' 1%
:§171 \ >

g 150 \ __ __ _ I

2
Fa;

'

a \\ f \ NP _ Torv E

.2200 *x "37""'" ;2: ._ D

O N --....\ x UmJ Finsilt ö

Grpndvgttenlnivö g

25° "' '* Morün ,3

75 /^\C"

C

:1 25 /

0 1

F. \ \ L' Bel? 5

Grus ?3
50 -_ ._ ._ En

och år;

5 Tj'cile = sand i)
.100 __ __ _ _.C,

0
C7'1

3 g
CT*

.g m0 \ _ __ I
% ' s \ MX\ 7\ Torv i

g \* \ "TI-VXYHUhem .D

?700 p\ f\ 1\ 'I ' - -- - Fmsilf g
5 O (Ö

Grundvattennivö g

350 i J l __ __ M .. I C
0an ;D

  

ä
.3

Tj
dl

ly
ff

ni
ng

,
m
m

0

i

 

    
  

*0
c
C
C'

50 å
ä

'ö
-

>

2
;g

sm:0
'>

>

1

L.

% Torv 1C *50
- . - _ - _ ,U

3
C
:7

O F H 5*:J

' ' m I
c: Grundquenmvn s .5

r
'o20.
c

;D

1957 NOS Oil JM." FE? 1.0; Mg; Jun 95:; Morén   

Figur 19 a-c Tjällyftning, tjälnedträngning, urtjälning och grund-
vattenstånd vid provvägen Broängen 1961. Efter
R Gandahl /18/.

VTI MEDDELANDE 546



31

Figur 20 visar hur lufttemperaturen, luftens köldmängd, vägbanans

höjdändring och tjäldjup varierar under en tjälsäsong, 1961-62, vid en av

delsträckørna av provvägen Öjebyn 1957, R Gandahl /l9/.
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Figur 20 Lufttemperatur, luftens köldmängd, vägbanans höjdäpdring
och tjäldjup i relation till tid på året vid provvägen Ojebyn
1957, tjälsäsongen 1961-62. Efter R Gandahl /l9/.
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Vid provvägen inträder enligt tjäldjupsdiagrammet tjälning ca 2 veckor

efter det att lufttemperaturen definitivt sjunkit under noll. Denna

eftersläpning återfinns ofta även vid andra lokaler och har sin orsak i

det under sommaren uppkomna värmeförrådet i väg och mark. För att

tjällossning å andra sidan skall inträda behöver lufttemperaturen endast

stiga till i närheten av noll. Detta, även vid andra lokaler, ofta

uppmärksammade förhållande kan bl a förklaras av att den under våren

ofta intensiva solstrålningen föranleder högre temperatur i vägytan än i

luften.

Såsom en normal företeelse vid tjälnedträngning och tjällossning i

allmänhet bör man betrakta både de snabba förloppen i provvägens

relativt torra grusiga-sandiga överbyggnadslager och de långsamma i

därunder liggande dels kraftigt isolerande torvlager och dels fuktiga och

tjällyftande mjäla-finmolager (finsiltiga lager).

En annan allmängiltig iakttagelse är tjälkurvans form under tjälloss-

ningsperioden. Den karaktäristiska form som framgår av figur 20 beror

bla på att temperaturgradienten är stor vid den tjälade markens

överyta. Därför sker avsmältningen ovanifrån med stor hastighet.

Däremot sker avsmältningen med liten hastighet underifrån på grund av

att temperaturgradienten där är mindre.

Kurvan över vägbanans höjdändring visar en karaktäristisk detalj, som

ofta återfinnes även vid andra lokaler. Även sedan tjällossningen

kommit igång, här den 4 april, fortsätter vägbanan att höja sig, ehuru

med mindre intensitet än före tjällossningen. En bidragande orsak

härtill kan vara att på grund av det i tjälzonen inneslutna "köldmagasi-

net" temperaturgradienten vid tjälgränsen (den undre) fortfarande har

sådan storlek att frysning och tjällyftning kan ske. Först sedan vägöver-

byggnaden tinat upp ochavsmältning påbörjats i undergrunden inträder

det skede, då vägbanan sjunker. Som framgår av figur 20 inträffar detta

ungefär den 5 maj.

Man kan ur tjäldjupsdiagrammet utläsa att såväl tjälning som upptining

av överbyggnadens ca 100 cm mäktiga grus-sandlager tagit ungefär

samma tid, eller ca en månad. Detta betyder en tjälnings- respektive
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upptiningshastighet av 3-4 cm/dygn. Vid andra lokaler kan andra hastig-

hetsvärden förekomma. Vid grusvägar i övre Norrlandkan värden på

2-3 cm/dygn vara mer normala.

Studerar man ett antal tjäldiagram från skilda platser i landet finner

man ofta stora olikheter i kurvornas form.Detta kan antagas bero på

skillnader i lufttemperatur, isolering genom ett snötäcke, vägens upp-

byggnad, markbeskaffenhet och markvattenförhållanden. De tjäldia-

gram, som erhålles vid en och samma station, under skilda år visar

emellertid till sin allmänna karaktär relativt god överensstämmelse. Ett

exempel på detta utgör figur 21, U Soveri och 5 Johansson /20/. Ett

annat redovisas i figur 22, som hänför sig till en provväg, Nordmaling

1961, R Gandahl /21/.
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Figur 21 Tjälnedträngning och urtjälning i snöfri mark i relation till
luftens köldmängd och tid på året vid Carelia-Kainuu,
Finland. Efter Soveri-Johansson /20/.
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Figur 22 Tjäldjup och urtjälningsdjup vid provvägen Nordmaling
b 1961, tjälsäsongerna 1961-62, 1962-63 och 1963-64. Efter
R Gandahl /21/.

2 TJÄLFARLIGHET

Uttrycket tjälfarlighet antyder att tjälen är hotande, att den kan verka

skadande. G Beskow undersökte mycket tidigt (30-talet) olika naturliga

jordmaterials tjälfarlighet. Han har presenterat resultaten bla i en

uppsats om svensk och amerikansk jordartsklassifikation, G Beskow

/22/. Beskows tabell över jordarternas indelning med angivande av

tjälfarlighetsklasser är fortfarande intressant, inte minst för fälttekni-

kern och laboranten eftersom han så klart visar hur man manuellt och

okulärt kan göra ganska noggranna jordartsbestämningar, se Beskows

tabell på nästa sida.

VTI MEDDELANDE 546



Tabell

35

Svensk jordartsindelning, tabellariskt uppställd, för bygg-
nadstekniskt bruk. G Beskow /22/. Gäller jorden under mat-
jordstäcket. Matjorden särpräglas av mer eller mindre hög
halt av humus (mull).

  

Motsvarande jordartsgrupp

                                     

jfet) lera I

                     

l Plasticitetsprov Vn-Vm = > 20

Kännetecknas huvudsakligen genom Tiälfarlighets- _
vi grupp enl. amenkanska systern

Jordartsgrupper Anm-im _ _ 1 = icke tjälf. ; C
' Viktigaste laboratorieprov* H = man] _ PR_ l A

(E. t. -= efter torkning av enomfulttat, . , - - - ' Public Casa-packat materia (1 uppfyller, -- uppfyller icke provkrltenet) 1 = mycket , guds) ! ;rmch

.
i

i i I. Normal morän Rikligt stenmaterial (skarpt) i graderad mellan-5 Siktning Il A4 ' GC
i | massa. E. t. väl sammanhållande - hård 3

l z. Grusig morän Rikligt grus. E. t. lös (svagt sammanhållande) l Siktning l" A'3 GW

5 ' 3. Sandig morän Rikligt sand. E. t. lös (svagt sammanhållande) f Siktning (kapillaritet) H (-1) A-3 SW

4. Sandig-moig morän i Risklllgt sand älålngröâ'" m0- 5- t- lös (3V38'-, Siktmng (kapillaritet) ll A-z fr SW
' 29 m tt. samma an e) -- m___ __ Q- *___ '__l____ 1

l <- ç. Moig morän Finjorden tydligt j'a'slereflytande (-i'isleremo-F Sikminp. skakprov + lll A-z fr | GF
: 6. Mj'a'lig - I' ram). E. 1. måttligt h rd 0 , :

l 7- Lem: morän FinlOTdm tydlig! Pliillik' 15- 1- hård .Sillttnt'ng ska-ltprov- Hygroskopicitet, plastici-å ll-(lll) A-a pl. GC
- tetsprow

i . ___' '__u'n 4 *- -va rummnw' l
i 8. Moränlera | Plastisk. Ringa mängd grövre material. E. t. hård Simning Hygroskopicitet Längd mgtsvaud'l_ i 11 lA-z pl. - A-G: (CU-CH

i - Plasticitcxpmv ning: lesorr se l : i

i. Block - klapper Huvudsakiigen grövre sten i_ ; ___ __ l_ 7 _ 04-3) _.

2. Grus Hbg halt 20-: mm Sikmmg 1 i A-) GIK-.CWJ

'3: E i ,U '_?Grovsand Dominerande :-o.6 mm (cza mursand) Sikming. Knpmargwl 4_,5 cm I A1 Sp
.9. c 4" _ .. t.__ -_-t..-_. ___.-. -. _. _ ___ '
'E .555 ' (g 'Mellansand : Dommerande o.6-o.z mm (c:a putssand) Siklngn; Kapgghnm _53 cm 1 A-) i sp
å -g . ':Finsand el gro-:mo: Dominerande o.z-o.06 mm Sikming Kaçi|hriul 40.120 m | 1 (A1) SP

._ l-Mellanmo- " gislcrcflyiandlçl dock ej typiskt (Finsandig). (Skakprm+) Kapman'm cm ,_°_,_, m n (A.3/A-4) (sp/ML;
., i '. t. myc et os .

:E I . :Flnmo Kraftig' låSlcrcnyundC-i E- I- "'Yfiket lös Skakpro: (Utrullpmv:;Edtpillarilet I 3--\ lll A-4 ML
E I 2 ca 6 m -
.- u . I

'3 ' lMläla Kraftigt läSlmnY'andC' 5- *- lös-'måttlig' fm Skakpmv- r Utrullpmv- Kapillantet ca 4-1: m; lll . Aq MI_
H , V

i ._ lL'attlera Märkbart plastisk. Tydligt jaslereflytande.' E. t. Skakprmq Utrullprov(+) Hygroskopicitetl lll A-4 CL
E ' ; ' fail» dOCk CI hård W'h = 2-4. Plasticitetsprov Vto-Vm < 6 ' 2 ,

å L'attare Plastisk. Blott svagt jäslereflytande.' E. t. gan- Skakprov(+) Utrunprov+ Hygmskopmzn 11-11] : A-4/A-5 C1_

å _ 9 Ska hård W,_ = 4-54. Plasticitetsprov V",- m :1 l

* :Mellan- I = 6-10 - '___
.EC ' ,å '73 Styvare I Plastisk. Ej jäslereflytande.' E. t. hård skakprov- Utrullprov+ Hygroskopicitetl ll A-6 CLICH

: '5.: = ; (fetare) W., 2 ;.5-7. Plasttcitetsprm Vin-V... =g
i u; --1 i = lC-l4 : :u.: .
i m' , ' :517V (fet) lt l HÖSthSk- E- '- hå'd i Hygroskopicitet W., = 7-10 l ll A-6 ! CH
* f 4 ' f Plasticitetsprov Vic-Vien = 14-20 |

I I i l

l ?Mycket styv (mkt l Högplastisk. E. t. mycket hård ' Hygroskopicitet Wh .-.-_ > ,0 n ^-6 CH

   

'Skakprov- eller -j'aslereprov- består i skakning eller vibrering av en klump väl vatten- ' Starkt kalkhaltig lera kallas mingel,- beteckningar som -marglig lera- anvandest'aven som
manad yord. som därvid flyter Ut. Vid vibratiOnsfri sammantrycltning hårdnar ,ordproven och; :10an för .kalkhahig lera.. Varm; lera består av vaxelvxs fetare (styvayd om magrarç
Verkar torrtosprött. -- Denna konsistensegenskap betecknas med »j'aslereflytande-.

Aim) tr

Tjälfarlighetsklasserna (I = icke tjälfarlig, 11 = måttligt tjälfarlig och

III: mycket tjälfariig) hänför sig närmast till materialens egenskaper

»Utruläårov-z prövas hUYUVIdJ jorden låter sig utan svårighet rullas till en smal (c:a 2 mm

vid tjällossningen.
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För moräner anger Beskow ett särskilt bestämningsdiagram där korn-

storlekszonerna för olika moräntyper är inritade, se figur 23.
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Figur 23 Zoner i kornstorleksdiagrammet för olika typer av moräner.
Efter G Beskow /22/.

Man har på senare tid börjat intressera sig för begreppet tjälfarlighet

hos material och tjälfarlighet i mark. Som exempel kan nämnas den till

1961 uppdaterade sammanställningen av tjälfarlighetskriterier, som

gjordes i Ontario av D L Townsend och Th I Crathy /23/. Senare utkom

ett arbete i England av D Cravey och J C Jacobs /2#/, som behandlar

tjälkänsligheten hos naturliga och speciella vägmaterial. Så sent som

1986 utkom ett arbete av E J Chamberlain, där en värdering göres av

tre olika metoder för bestämning av materials tjälfarlighet (frost

susceptibility) /25/. Chamberlain har studerat såväl tjällyftningsbenä-

genheten som uppmjukningsbenägenheten vid upptining.

Ovanstående exempelsamling från litteraturen visar att intresset för

materialegenskaperna under tjälens påverkan är av intresse inte bara i

kalla länder (Kanada) utan även i relativt varma länder (England,

Tyskland). I dessa senare länder är det den uppmjukning, som sker i

materialen vid tjällossningen, som är det dominerande problemet. Går

man mot kallare trakter är fortfarande tjällossningen en kritisk period,
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men här tillkommer alltmer problemet med stora tjällyftningar och de

konsekvenser dessa har. Jämför de siffervärden på tjällyftning i landet,

som kan avläsas i kartan figur ll, värden som norr om Stockholm

varierar från 6 till 36 cm för en medelkall vinter.

Man kan uppskatta ett jordmaterials tjälkänslighet genom frysförsök,

där tjällyftningshastigheten uppmätes. När tillräckligt många försök

utförts på olika jordartstyper får man ett underlag för indelning av

jordarterna i olika klasser, tjälkänslighetsklasser (tjälfarlighetsklasser).

Man kan nu gå den andra vägen och utifrån jordartstypen bedöma

tjälkänsligheten hos jordmaterialen. Jordarten bestäms med ledning av

kornstorleksfördelning, kapillaritet etc. Egentligen tillåter denna meto-

dik endast en grov skattning av tjälkänsligheten. Mera direkta rätt-

visande värden erhålles givetvis genom ett direkt frysförsök på det

enskilda materialet. Vid VTI finns numera sådana möjligheter. De

erhållna värdena med VTI frysapparatur, figur 6 och 7, L Stenberg /6/,

är dessutom direkt användbara vid beräkning av tjällyftningen.

Stenberg /26/ har utfört frysförsök på ett antal moränjordar, som alla

enligt kornstorlekskurvan måste klassas som måttligt tjälfarliga. I

diagrammet, figur 2#, där tjällyftningshastigheten är en funktion av

belastningen är kurvspridningen för morängruppen stor, vilket starkt

visar att de samklassade moränerna har helt skiljande tjälegenskaper.

Exemplet visar vidare vådan av att utgå från att till synes likartade

moräner också har likartade tjälegenskaper. Exempelvis innehåller

moränen 94683 40% finmaterial <0,074 mm.

Då man skall bedöma om ett tjälkänsligt material är tjälfarligt eller om

en vägundergrund, som innehåller tjälkänsligt material är tjälfarlig kan

man resonera på följande sätt.
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Figur 21; Lyfthastighet som funktion av belastningstryck för olika
moräner klassade som måttligt tjällyftande (f d grupp II)
enligt kornkurva. Frystesten ger vid handen att prov 94682
och 94683 är att hänföra till Icke tjällyftande (f d grupp 1).
Efter L Stenberg /26/.

Ett tjälkänsligt material är benäget till sådan tjälaktivitet, att det

förändrar sina egenskaper tillfälligt eller permanent. En direkt tjälakti-

vitet är tjälning, vilket innebär dels hårdfrysning av materialet och dels

tjälskjutning, varvid materiallagret sväller genom isanrikning. Följd-

verkningar av tjälaktiviteten är i det första fallet en högre hållfasthet

hos materiallagret, i det senare fallet tjällyftningar med konsekvenser

såsom ojämnheter och sprickor hos vägbanan. En annan direkt tjälakti-
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vitet är urtjälning, då vid upptiningen hållfastheten hos materiallagren

går ned, dvs dessa uppmjukas.

Tjälkänsligheten kan lämpligen beskrivas som

- tjällyftningebenägenhet och

- uppmjukningsbenägenhet.

Leden -benägenhet vill uttrycka att för vissa villkor inträder tjällyft-

ning respektive uppmjukning.

Tjällyftningsbenägenheten beskrives genom de två tjällyftningsparamet-

rarna, som erhålles vid frysförsök i VTI frysapparatur, figur 6 och 7.

Några slutligt framtagna metoder för bestämning av uppmjukningsbe-

nägenheten finns ej. En jordart som tål liten mängd vatten är mycket

uppmjukningsbenägen. Bestämningsmetodiken måste alltså kunna ge

svar på vattenkänsligheten.

I uttrycket farlighet ligger ett hot som kan utlösas genom skadande

aktivitet, i detta fall tjälaktivitet.

Skadande tjälaktivitet förutsätter

- tjälkänsligt material

- vattentillgång

- frystemperaturer

Ett tjälkänsligt material är tjälkänsligt oberoende av klimatläget, lika

tjälkänsligt i Sahara som i Norrbotten. Däremot är det inte tjälfarligt i

trakter utan vintrar eller i torra ökentrakter. Det tjälkänsliga materia-

let är inte heller tjälfarligt då det ligger lägre än största tjäldjupet.

Själva undergrunden kan vara tjälfarlig om i den ingår tjälkänsliga

jordlager inom den zon som tjälar. För att tjälfarligheten skall bli reell

måste dock villkoren om vattentillgång och frystemperaturer vara

uppfyllda. Om så är fallet kan tjälfarligheten elimineras antingen

genom att stäcka vattentillgången (genom vattendränering) eller genom
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att hindra nedgången till negativa temperaturer (genom tjälisolering av

exempelvis typ värmeisolering).

Tjälkänsliga materiallager i en vägöverbyggnad kan vara tjälfarliga.

Överbyggnaden är då också tjälfarlig.

Det är under båda tjälperioderna, tjälningsperioden och urtjälnings-

perioden, som skadande tjälaktivitet kan pågå. Vid tjälningen kan

tjälskjutningen verka skadande, vid urtjälningen uppmjukningen av upp-

tinande tjälade materiallager. Ett och samma material behöver ej

uppvisa samma tjälfarlighetsgrad vid tjälning och urtjälning. Det är

däför lämpligt att skilja mellan

- tjälfarlighet vid tjälning och

- tjälfarlighet vid urtjälning

Den skadande tjälaktiviteten i undergrunden riktar sig vanligen mot en

ovanförliggande konstruktion, som kan vara

- vägöverbyggnad

- isbana

- rullbana vid flygfält

- brofundament

- parkeringsplan

- husbyggnad

- markförlagda rörledningar

- brunnar i gator

Tillåtna rörelser genom tjällyftning och nedsättningar av bärigheten

(genom jordlagers uppmjukning) kan vara vitt skilda mellan olika

byggnadsverk. Så kan den tillåtna tjällyftningen vid en väg röra sig om

flera centimeter, dock icke vid en järnväg, där kraven är högre. Å andra

sidan kan man praktiskt taget inte tillåta några rörelser alls vid en

isbana typ ishockey- eller bandybana. Vad gäller bärighetskraven är

dessa speciellt höga vid en rullbana vid flygfält och någon större

bärighetsnedsättning vid tjällossning kan alltså ej tolereras. Vid parke-

ringsplaner för personbilar är kraven på bärighet under tjällossnings-
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tiden låga. Man kan också tillåta rätt stora ojämnheter under tjälnings-

tiden.

Sammanfattningsvis gäller alltså att ett tjälkänsligt materials eller

undergrunds tjälfarlighet ej är entydigt utan måste relateras till de krav

man uppställer för de aktuella byggnadsverken med avseende på tillåten

storlek av tjälrörelser och tillåten nedsättning av bärighet.

Om kraven på tillåten tjällyftning sättes diskussionsvis till för

- parkeringsplan 5 cm

- väg 3cm

- isbana 1 cm

är en undergrund med tjälkänsliga jordmaterial, som orsakar tjällyft-

ningar upp till de ovanstående beloppen för respektive fall, inte

tjälfarlig och de ingående tjälkänsliga materialen har inte utvecklat

tjälfarlighet. För att generellt kunna bedöma tjälfarlighetsgraden be-

höver man uppgifter på den tjällyftning som är att vänta när överbygg-

nadskonstruktionen inte är tjälskyddad. Är tjällyftningen under 5 cm är

undergrunden i fråga inte tjälfarlig för parkeringsplanen, men väl för

vägen och isbanan.

Om man vill få en beskrivning av undergrundens tjällyftningsfarlighet

vid en viss lokalitet kan det realiseras om man enligt Fredén-Stenbergs

metodik /5, 6/ räknar fram de tjällyftningsvärden, som gäller för

antingen terrassytan utan påbyggnad eller med en vald standardpåbygg-

nad för den köldmängdsvariation, som gäller på orten.

Någon officiell indelning av tjälfarligheten hos undergrunden med

hänsyn till tjällyftning eller tjällossning finns f n ej. Följande skiss över

klassificering av tjällyftningsfarligheten visar ett framgångssätt för att

få fram ett klassifikationssystem. Tjälfarlighetsklassningen förutsättes

gälla för den aktuella medelköldmängden.
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Exempel på tillåten tjållyftning (cm)
vid olika tänkta tjålfarlighetsklasser

0 I II III

 

Parkeringsplan 0-5 9 13 17

Väg 0-3 6 9 12

Isbana 0-1 2 3 4

 

Om vid en ej tjälskyddad konstruktion på aktuell undergrund och

lokalitet i landet uppstår tjällyftningar enligt tjälfarlighetsklass III, som

valts så att speciellt tjälskydd alltid krävs, måste sådant tjälskydd

projekteras. Vid tjälfarlighetsklasserna I och 11 kan det räcka med

enklare tjälskyddsåtgärder. Vid klass O behöver inga tjälskyddsåtgärder

vidtas. Om de tjällyftningsvärden, som angetts i ovanstående tabell,

uppnås eller ej beror på var i landet man befinner sig och av tjällyft-

ningsbenägenheten hos undergrunden. Enligt kartan över medelköld-

mängden i landet, figur ll, erfordras -om 50 dygnsgrader ger lcm

tjällyftning - för en lyftning av 17 cm 850 dygnsgrader, dvs det gäller

inre och norra Norrland. Är kravet högst 9 cm tjällyftning blir mot-

svarande köldmängdsvärde 450 dygnsgrader och man måste inrangera

även södra Norrland och delar av Svealand i riskzonen.

Behövs å andra sidan exempelvis 200 dygnsgrader för att åstadkomma

1 cm tjällyftning, kommer motsvarande värden att bli 3400 och 1800

dygnsgrader, dvs några speciella tjälskyddsåtgärder är inte nödvändiga i

någon del av landet. Det gäller emellertid vid det antagna villkoret om

medelköldmängd. Tages den köldmängd, som uppnås i vinter av 10

måste 850 dygnsgrader utbytas mot 1300 och 450 dygnsgrader mot 800.

Detta betyder en extra tjällyftning vid parkeringsplanen, som dimensio-

nerats för medelköldmängden, på 9 resp 7cm, om fortfarande 50

dygnsgrader ger i cm tjällyftning. Man måste alltså bestämma sig för

om klassifikationssystemet för tjälfarligheten skall gälla medelköld-

mängden, 10%-köldmängden eller annat köldmängdsvärde.
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3 TJÄLFARLIGA UNDERGRUNDSTYPER

Förutom av jordmaterialets tjälfarlighet beror undergrundens tjälfarlig-

het av jordlageruppbyggnaden och grundvattenförhâllandena. I terräng-

en kan man urskilja vissa typer av undergrunder som har olika tjälfarlig-

hetsgrad. Genom kartering efter geologiska indikationer kan dessa typer

 

identifieras.

3.1 Tjälfarlighetens beroende av jordlagring och grundvattenför-

håUanden

Lagringen i undergrunden blir bestämmande för hur stor tjällyftningen

kan bli. Är undergrunden homogent uppbyggd med relativt täta siltiga

material blir tjällyftningen relativt måttlig till skillnad mot om den är

uppbyggd antingen av relativt tunna siltiga materiallager längst upp och

grovkorniga genomsläppliga grundvattenförande lager därunder eller av

en packe av omväxlande siltiga och grovkorniga genomsläppliga och

grundvattenförande lager, där tjällyftningen kan bli mycket stor.

Undergrundens tjälfarlighetsgrad ärberoende av hur stor vattentrans-

porten till tjälgränsen kan vara. Som i tidigare avsnitt antytts, under-

lättas denna vattentransport om i undergrunden finns grovkorniga

grundvattenförande skikt. Grundvattenförhâllandena styrs emellertid

inte enbart av undergrundens uppbyggnad inom själva vägomrâdet, utan

även av jordlagerföljderna i omgivande terräng varifrån grundvattnet

matas. Vägens bredd har också betydelse. Vid en smal väg kan tillförsel

av grundvatten till stor del ske från vägens sidor, vilket inte är fallet

vid breda vägar, där grundvattnet till största delen suges upp vertikalt.

Om undergrunden är homogent uppbyggd i såväl tvär- som längdled

kommer tjällyftningen att bli jämn i vägens längdled dock icke i

tvärled, där tjällyftningen kommer att bli större i vägens centrala delar

än i dess sidopartier, på grund av snöisoleringen vid vägkanter och

slänter. Ibland kan längsgående tjälsprickor uppkomma på grund av

denna ojämna tjällyftning i tvärled. Tjällyftningsfarligheten är beroende

av hur högt man värderar dessa typer av skadande förändringar hos

vägen.
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Om undergrunden är heterogent uppbyggd i tvärled eller längdled eller

bådadera, kommer ojämna tjällyftningar att uppstå och undergrunden

kan betraktas som tjälfarlig och ofta i hög grad.

3.2 Exempel på undergrundstyper med olika grad av tjälfarlighet

Någon mer ingående utredning för uppdelning av olika undergrundstyper

i Olika tjälfarlighetsklasser har ej gjorts. Därför kan här endast ges

några typexempel på undergrundstyper med olika tjälfarlighetsgrad. Vid

bedömningen av undergrundstypers tjälfarlighet måste man ta hänsyn

till att tjälfarligheten kan yttra sig på skilda sätt, nämligen som risken

för

- ojämna tjällyftningar

- tjälsprickor

och

- nedsatt bärighet vid tjällossning

Listan kunde eventuellt göras längre. Man kunde exempelvis ta med

risken för uppfrysande stenblock.

En i Norrbottens län speciellt i kustområdena vanlig typ av undergrund

är den som visas i figur 25 E Fromm /27/. Särskilt intressant är den

"torrskorpelera" som har benämningen lättlera, grå. Den är sprickig och

ofta grynig, vilket medför att den kan vara vattenförande. Den sträcker

sig ned till en nivå motsvarande tjäldjupet. Den är mycket tjälfarlig.
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Figur 25 Geologisk uppbyggnad av terrängen vid tre lokaler i
Norrbottens län. Efter E Fromm /27/.

Risken för ojämna tjällyftningar är mycket stor där de finkorniga

sedimenten kilar ut ovanpå morängrunden. Detta gäller inte minst de

mycket tjälfarliga undergrundslägena uppe på moränhöjderna vid

Kukkola och Böle. Vid Kukkola överlagras den rödbruna mellanleran av

sand, vilket lätt kan förbises vid en kartering. Vid Böle däremot täcks

den av ett lager av grå lättlera, som är lätt att observera. Bägge dessa

lägen och övriga övergångar mellan morän och sediment är mycket

tjälfarliga eftersom vid dessa kan uppstå stora och ojämna tjällyft-

ningar och tjälsprickor. Där de tjälfarliga sedimenten är mäktigare är

undergrundens tjälfarlighet inte så stor vad gäller ojämna tjällyftningar,

däremot kvarstår risken för skärpt bombering och tjälsprickor. Risken

är dock i Norrbottens kustland, där mäktiga lager av gråsvarta lättleror

(svartmocka) dominerar, reducerad, eftersom dessa leror är kompres-

sibla och en viss tjälskjutning är nedåtriktad, så att den uppåtriktade

nettotjällyftningen blir mindre.

VTI MEDDELANDE 546

    

   

Möh.

 

Möh.

20

10

7000 lider



46

Ännu ett exempel, och med facit i fråga om ojämn tjällyftning, ges i

figur 26 från en längdsektion av en väg, Å Runeborg /28/. Undergrunden

består av en sandig-moig morän, som på en del av sträckan överlagras

av skiktad siltig sedimentjord, alltså av mycket tjälfarlig typ. Moränen

är måttligt tjälfarlig och föranleder en mindre tjällyftning jämfört med

siltjorden. Resultatet blir en ojämn tjällyftning vid övergången mellan

de två jordslagen.
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Figur 26 Väg- och markuppbyggnad i längdsektion vid väg E4 delen
Bye-Fröland, Y län. Efter Å Runeborg /28/.

Tjällossningsfarligheten blir aktuell om vägöverbyggnaden inte har

tillräcklig bärighet. Äldre grusvägar är ofta uppbyggda av tjälkänsligt

material. Ett exempel på detta är en grusväg i Norrbottens län,

figur 27, L 0 Svensson /29/. Undergrunden är en vattenrik, siltig sedi-

mentjord. Överbyggnaden består huvudsakligen av en sandig morän,

alltså något tjälkänslig. Speciellt svåra tjälskador har utvecklats som

naturligt är där moränöverbyggnaden är tunn på den siltiga undergrun-
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den. Består undergrunden av torv har visserligen svåra skador = tjälska-

dor uppstått i överbyggnaden, men icke av den värsta typen trots att

påbyggnaden på torvmarken är speciellt tunn. Det som orsakar de

svåraste skadorna på vägen är alltså den starkt tjälfarliga siltiga

  

       

 

   
  

  

 

           

 

   

undergrunden.

+

5.00 '

5%:6::
+ " PROFIL/
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,VI
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sandigt grus- grusig sand svåra tjdlskddor I 15-25 vaggan/halt
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sandig morän :mindre SVÖPG tj'dlskodor [Uli] >25 '

moig mor'cin

m0 - mjdld

Jrorv

Figur 27 Jordarts- och vattenhaltsprofiler vid körförsökssträcka vid
Buddbyn 1965, väg 750, Norrbottens län. Efter L 0 Svensson
/29/.

Som inledningsvis antyddes har någon mer rationell utredning om

tjälfarligheten hos olika undergrundstyper ej utförts. Här skall därför

endast diskuteras en schematisk gruppering av några huvudtyper,

figur 28.
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Figur 28 Schematiska skisser över några undergrundstyper med olikatjälfarlighetsgrad. R Gandahl.
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Figur 28a visar ett fall där tjälkänsliga material, (ex silter), utfyller

svackor i en moränterräng eller terräng av annat material som är

grovkornigare än silten. Undergrundstypen är mycket tjälfarlig på grund

av risken för uppkomst av ojämna och stora tjällyftningar, speciellt om

grundvattenståndet är högt och grundvattenföringen god.

Figur 28b beskriver lokaliteter där tjälkänsliga material, silter eller

finkorniga moräner utfyller svackor i berggrunden. Om grundvatten-

ståndet är högt och grundvattenföringen riklig på grund av sprickor i

berggrunden och kanske genom att grovkorniga materiallager vilar på

bergytan, är denna undergrundstyp extremt tjälfarlig. Det som bidrar

till tjälfarligheten är bla att tjälskjutningen på grund av det fasta

mothållet underifrån (vid bergytan) är enbart uppåtriktad.

De ovan beskrivna undergrundstyperna är vanliga i mera höglänta

områden intill större geografiska avsnitt med mäktigare sediment,

såsom floddalar och sjöbäcken.

Figur 28c ger det omvända förhållandet jämfört med figur a och b. Här

är fördjupningarna i sedimentterrängen som uppbygges av tjälkänsliga,

siltiga material utfyllda med grovkornigare ej tjälkänsliga material,

grus-sand. Undergrundstypen är mycket tjälfarlig på grund av främst

risken för ojämna tjällyftningar. Hur stora tjällyftningarna blir beror av

tjällyftningsbenägenheten hos siltjorden. Är grundvattenföringen god

kan de bli mycket stora, är grundvattenföringen sparsam kan tjällyft-

ningen gå ned till relativt små belopp beroende på typ av siltig

undergrund. Lokaler av beskriven typ kan återfinnas i anslutning till bl a

glacifluviala bildningar (rullstensåsar, deltan

Figur 28d illustrerar hur tjälkänsliga mäktiga materiallager under

avtunning kryper upp på grovkornigare ej tjälkänsliga marklager. Om

grundvattenståndet i dessa senare lager är högt och grundvattenföring-

en god kommer tjällyftningen att öka i takt med avtunningen av de

tjälkänsliga lagren, eftersom transportvägen för uppsuget vatten till

tjälgränsen minskar i denna riktning. Terrängtypen enligt figur d är

vanlig vid övergångar mellan sedimentslätter och moränhöjder resp

rullstensåsar.
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Figur e är samma bild som figur d men tvärtom. Mäktiga icke

tjälkänsliga grovkorniga materiallager kilar ut på mycket tjälkänsliga

lager, siltlager. Tjälfarlighet uppträder där de grovkorniga lagrens

mäktighet understiger tjäldjupet. Tjällyftningarna kan, om tjällyftnings-

benägenheten hos de siltiga lagren är stor, bli mycket stora. Under-

grunden representerar alltså en mycket tjälfarlig typ. Lagerföljderna

enligt figur e kan man finna i sidoterrängerna kring rullstensåsar etc,

eller generellt i trakter där grovkornigt material (sand-grus) svallat ned

på tjälkänsliga sedimentjordar.

Bilderna i figur 28 a-e beskriver undergrundstyper som är tjälfarliga

främst på grund av att lagermäktigheterna är små, antingen det gäller

lager av tunna tjälkänsliga jordar på grovkorniga, eller tunna lager av

grovkorniga på tjälkänsliga lager. Mäktiga (större än tjäldjupet) grov-

korniga icke tjälkänsliga lager betyder en icke tjälfarlig undergrund.

Men också mäktiga (några meter) tjälkänsliga jordlager är inte i så hög

grad tjälfarliga, om grundvattenståndet är lågt eller de består av

svårgenomsläppligt material. Detta gäller ex finsilt (finmjäla), där

tjällyftningar kan bli relativt ringa, vilket kan iakttas i vissa trakter

med denna silttyp. Om, å andra sidan en finsilt är genomdragen med

grovkornigare vattenförande skikt, kan tjällyftningen bli mycket stor.

Vid bedömning av tjälfarlighetsgraden hos undergrunden har man god

hjälp av de geologiska kartorna och kartbladsbeskrivningarna, som för

varje trakt beskriver den geologiska uppbyggnaden av terrängen. En mot

denna geologiska bild upplagd markundersökning ger sedan detaljerna i

undergrundens uppbyggnad.

3.3 Kartering av undergrunden med hänsyn till dess tjälfarlighet

Det som styr tjälfarlighetsgraden hos själva undergrunden är:

- Förekomst av tjällyftningsbenägna och uppmjukningsbenägna jord-

material

- Läget av de tjälkänsliga jordmaterialen och lagringen av dessa med

icke tjälkänsliga grovkorniga och grundvattenförande jordmaterial
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- Grundvattenförhållandena inom vägområdet och närliggande ter-

räng

- Undergrundens heterogenitet i tvär- och längdled i fråga om mate-

rialuppbyggnad och grundvattenförhållanden

Vägundergrunden är den del av den naturliga jordgrunden eller berg-

grunden som vägens överbyggnad vilar på. Vid nedschaktning av vägen,

alltså i skärning, är det givetvis delen under terrassytan som är mest

intressant. Detta kan innebära praktiska svårigheter vid undersökning

under projekteringsstadiet av dessa lägen för djupa skärningar.

Jordgrundens (och berggrundens) uppbyggnad är ett resultat av geolo-

giska processer. Med kännedom om dessa kan man redan med ledning av

ytliga indikationer såsom markens och terrängens ytformer och markbe-

skaffenheten uppskatta jordgrundens uppbyggnad på större djup. Hur

nära denna uppskattning kan göras beror på hur komplex uppbyggnaden

är och vilka kunskaper man har om de geologiska förloppen inom

aktuellt terrängområde. Även om jordgrundens uppbyggnad inte kan

beskrivas helt utifrån ytliga observationer har man en god ledning av

dessa observationer vid uppläggning av den kommande undersökningen

på djupet, exempelvis såsom vid placering av borrpunkter i terrängen.

En första antydan om vilka jordarter som man kommer att påträffa kan

man få genom någon av Sveriges geologiska undersöknings översikts-

kartor. Här presenteras en översiktskarta över Sveriges åkerjordsområ-

den av G Ekström /30/, se figur 29. Trots benämningen är kartan väl

tekniskt användbar. Åkerjordens matjord och underliggande alv överens-

stämmer nämligen tillräckligt bra för attman skall kunna dra slutsatser

om undergrundens tekniska egenskaper. Man kan exempelvis notera att

det norrländska området 10 (mjällera och mojordar = silt-finsilt)

karakteriseras av tjälkänsliga jordar. Eftersom området dessutom är

utsatt för kalla vintrar kommer undergrunden att vara tjälfarlig.
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Figur 29
Efter G Ekström /30/.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

STYV ELLER MYCKET STYV LERA, MULLRIK.

Alv: mycket styv lera.
. Vadsbosla'tten (Vadsbolcran), Västergötland.

2. Östgötaslättcns styva lera (Dunglcran).

STYV MELLANLERA. Alv: styv eller mycket styv lera.
. Mälarslättcn.

. Varaslättcn.

. Östgötaslätten.

. Ängelholmsslätten.

MELLANLERA. FlNMOLERA OCH STYV LERA.

Alv: sryv lera, mellanlera eller finmolera.

. DC mcllansvcnska. hcterogena lerjordsomrâdcna.

MJÄLLERA, även i alvcn.

. Dalslandsslättcn.

. Kåkindsslättcn, Västergötland.

MJÄLLERA OCH MOJORDAR, även i alven.
. Norrländska kustbygden och Bergslagen.
. Mellersta och sydvästra Värmland. Dalsland och Bohusläns

skogsbygd.

FlNMOLERA OCH MELLANLERA. Alv: styv lera, mel-

lanlera eller finmolcra.

Västerna'rkes jordbruksbygd.

FINMOLERA.

Värmländska slättbygden. Alv: styv mellanlera eller finmo-

lera.

Kållandsområdet, Västergötland. Alv: finmolera.

GROVMOLERA. Alv: styv lera.
Västsvenska kustbygden (Bohuslän och Halland).

MO- JÄMTE SANDjORDAR, även i alven_
Sydostsvenska moområdet.
Sydsvenska inlandets moområden.
Laholmsslätten.

MORÄNLEROR, även i alven.

Skånes baltiska moränleror.

Skånes nordostmoränlera.

Öland och Gotland.

Vadstenaslätten., Östergötland.
Roslagens mor'a'nlerområde.

Dalarnas

Jämtlands

SVAGT LERIG ELLER LERlG MORÄN, även i alvcn.

Falbygden, Västergötland.

URBERGSMORÃN (moränsand, moränmo), även ialven.

Sydsvenska inlandet.
Nordsvenska inlandet.

Sveriges indelning i åkerjordsomrâden efter matjordstypen.

Som hjälp vid tolkningen av de geologiska kartbilderna tjänar de

kompletterande kartbladsbeskrivningarna. I botten är en allmän redo-

görelse av främst Sveriges geologi nyttig. Jfr t ex kapitlet Geologi i

Handboken Bygg 1981+, H G Johansson /31/. Johansson har gett flera

exempel på sambanden mellan topografisk och geologisk kartbild,
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illustrerat genom vertikala tvärsnitt genom jordlagren. Ett belysande

exempel på detta är figur 30 som beskriver ett typomrâde inom

Mälarregionen.

Vid närmare kartering av undergrunden beträffande dess tjälfarlighet

utgår man från den geologiska bild som gäller på platsen. Som exempel

se geologiska kartor figur 31, R Rengmark /32/. Vid fortsatt arbete

kommer jordgrundens (och berggrundens) uppbyggnad längs en zon

utefter väglinjen att bli vägledande för den fortsatta kartering, som då

lämpligen utföres med hjälp av djupborrning.
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Figur 30 Modell över geologiskt typområde inom Mälarregionen.
Efter H G Johansson /31/.

Redan nu kan man emellertid få en god uppfattning om de problem man

kan få då man förlägger väglinjen i olika lägen. Risken för skadande

verkningar genom tjälen är sålunda stor för de två inritade vägsträck-

ningarna på övre bilden på grund av de växlande markförhâllandena med

siltiga försumpade jordar. En förläggning av vägen inom området med

grusig morän skulle ha gett en tjälsäkrare väg. En översiktskarta av
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denna typ ger allså ett underlag för att välja lämplig förläggning av

väglinjen i ett tidigt projekteringsskede.
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8

TorvMorän
G . U Tunna (0.5 m) mycket tjäl-

. ru51g moran farliga sediment på morän

Blockig morän Tunn morän På berg

' l.
Sandiga sediment I' ° ° ÅS

Mycket tjälfarliga sediment

Figur 31 Geologisk översiktskarta över Varuträsk Strömfors (överst)
och Utteråns dalgång (nederst). Efter R Gandahl och
F Rengmark /32/.

§ §

Den slutliga jordgrundundersökningen, som syftar till att få fram en

sådan beskrivning av jordgrunden att man därav kan avläsa undergrun-

dens tjälfarlighet, upplägges med hänsyn till de krav i fråga om

tjälskydd, som kan uppstå, och med ledning av den generella bild av

jordgrunden man skaffat sig.

VTI MEDDELANDE 546



56

Har man låga tjälskyddskrav kan undersökningen göras mera översiktlig,

har man mycket höga krav på tjälskyddad överbyggnad kan man gå fram

enligt två metoder. Dessa två metoder bestämmes av hur komplex

jordgrunden är och av svårigheten att detaljundersöka den.

Om tjälskyddskraven kommer att vara höga för en längre sträcka (låt

säga 10 km) kan man från tjälskyddssynpunkt avstå från djupgående

grundundersökning och i stället dimensionera överbyggnaden med hän-

syn till de mest tjälfarliga undergrundsavsnitten. Detta skulle för ett

tänkt fall exempelvis betyda en grusuppbyggd överbyggnad på 170 cm

eller en överbyggnad på 80 cm om däri ingick ett lager av styrencell-

plast på 4 cm.

Man kommer säkerligen fram till att byggnadskostnaderna för ovanstå-

ende alternativ är oacceptabla. Detta kan vara fallet även om man tar

hänsyn till vinsten i fråga om sänkta framtida underhållskostnader.

Den andra metoden man kan ta är att dela in undergrundssträckan i

partier, där jordgrundsuppbyggnaden är enklare och lättare bestämbar

och i partier där jordgrunden är mera komplex och därför fordrar mera

detaljerade undersökningar för att ge underlag för från tjälfarlighets-

synpunkt adekvat beskrivning. En sådan indelning kan ske glidande

beroende på vilken grad av komplexitet hos undergrunden, som är

lämplig som bas.

Förfaringssättet är nu att genom djupborrning undersöka de delar av

undergrundssträckan, som är enkelt uppbyggd och icke ytterligare

undersöka de partier som är mindre eller mer komplexa. Härigenom kan

man starkt reducera behovet av djupobservationer. Hur komplex en

undergrundssträcka skall vara för att man inte skall undersöka den

måste få bero på de aktuella lokala kraven och förhållanden i övrigt. I

allmänhet torde det komma att röra sig om en mindre procentdel av

våglängden. Observera dock att undergrunden kan behöva undersökas av

andra, vanligen rent geotekniska skäl.

Undergrundens tjälfarlighet är beroende av dess heterogenitet i längd-

och tvärled. Djupborrningarna måste därför läggas upp så att observa-
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tionerna i borrhâlen kan sammanbindas och därigenom göra det möjligt

att beskriva lageruppbyggnaden i längd- och i förekommande fall i

tvärled. Exempel på resultat från jordgrundundersökning utförd på detta

sätt ges i figur 32, ÅEkstedt /33/, som visar en mycket komplex

uppbyggnad av undergrunden. Undersökningen är i detta fall utförd för

att utreda orsaken till inträffade ojämna tjällyftningar.

    

Höger 1.15 m

22/980 22/985 22/990 22/995 23/000

iDLQA

?kl

843_

7-_0_

      

Figur 32 Längsgående jordlagersektion från Varuträsk-Strömfors, väg
94-95. Efter Å Ekstedt /33/.

Beträffande observationer i borrhål upptagna i tjälfarliga undergrunder

har de dels ovan angivna syfte att ge underlag för beskrivning av

lageruppbyggnaden, dels också att bestämma materials tjälegenskaper

och grundvattenföringsegenskaper. I borrhålen måste också grund-

vattenförhållandena noteras. Sammanfattningsvis gäller att allt bör

observeras som kan observeras okulärt. Jordprov på kritiska eller

typiska jordarter bör tas för okulärbedömning eller laboratoriebestäm-

ningar av tjälegenskaper. En viktig sådan är tjällyftningsbenägenheten

som kan bestämmas enligt den Fredén-Stenbergska metodiken /5, 6/.

En anmärkning beträffande grundvattenförhållandena måste göras. Om

man gör en grundvattenobservation i ett borrhâl måste man vid

bedömningen av dess värde ta hänsyn till den grundvattenstândsfluktua-

tion, som kan gälla inom terrängavsnittet. Se för exemplifiering fi-
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gur 33, R Gandahl /34/, som beskriver brunnsvattenstândsvariationer

(kan i princip sättas lika med grundvattenständsvariationer) i tre olika

huvudjordslag. Man kan lägga märke till de stora fluktuationerna i de

finkorniga jordarna. En ytterligare komplikation anmäler sig då det

gäller tolkning av grundvattenstândsobservationer i naturlig terräng.

Nämligen den att den grundvattenbild man vill komma fram till är den

som gäller efter utförd byggnation, exempelvis i skärningar de sänkta

grundvattenytor som med tiden inställer sig.
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Figur 33 Brunnsvattenståndens årsvariation i brunnar tillhörande de
tre marktypsgrupper jämte älvkurvor vid Stornorrfors.

Marktyp I finkorniga sediment = finmo och finkornigare,
marktyp Iil grovkorniga sediment = grovmo och grovkorniga-
re samt marktyp II uppbyggnad med finkorniga och grov-
korniga sediment. Efter R Gandahl /34/.
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4 TJÄLSKADOR

Redan under den närmast följande tjälsäsongen - tiden för tjälning och

urtjälning - kan i den nybyggda vägen uppstå förändringar av sådan art

och omfattning att motåtgärder måste sättas in. Förändringarna är då

att betrakta som skador och är skadorna uppkomna genom tjälens

inverkan är det fråga om tjälskador. Nu behöver inte de skadande

förändringarna ha uppkommit under den första vintern. Det kan ta flera

år innan de första tecknen visar sig. Exempel på detta är uppfrysande

stenblock, som kan visa sig först i anslutning till någon speciellt kall

vinter.

Det följande är en katalog över de tjälskador, som kan förekomma på

vägar i trakter med kalla vintrar. Jfr också R Gandahl /35/.

4.1 Skadebilden under tjälnings- och urtjälningsperioden

Då under tjälningsperioden tjälen tränger ned i överbyggnad och under-

grund uppstår under vissa förutsättningar tjällyftningar. Dessa kan bli

ojämna vid sådana vägavsnitt där överbyggnad och/eller undergrund är

heterogena.

Även vid homogena överbyggnads-undergrundsförhållanden kan det in-

träffa att tjällyftningen ger upphov till en skärpt bombering. I samband

med denna skärpta bombering kan också längsgående sprickor i väg-

mittsområdet uppstå. Sådana längsgående sprickor kan också bildas i

andra lägen i vägbanan beroende på tjällyftningens storlek i vägens

tvärled.

Under urtjälningsförloppet återgår de ojämnt upplyfta vägbanepartierna

så småningom till en nivå, som ligger mycket nära höstnivån. Tjäl-

sprickorna slutes och i belagd väg kvarstår de som ärr. Intill de primära

tjälsprickorna kan i belagd väg sekundärsprickor av krackeleringstyp

uppstå. En annan komplikation är nedsjunkningar i form av spårbild-

ningar längs sprickorna. Krackeleringar kan vid tjällossning (och annan

tid) uppkomma i beläggningen, där materialet strax under denna är tjäl-

och vattenkänsligt.
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Sprickor och krackeleringar i beläggning ökar vatteninfiltrationen till

djupare lager, varvid tjälfarligheten ökar. Följden kan bli ett intensifie-

rat krackeleringsförlopp som slutar i uppbrytning av beläggningen.

Vid framför allt grusvägar kommer vid tjällossningen det frigjorda

överskottsvattnet, som uppsugits under hösten att åstadkomma vatten-

övermättnad av jordmaterialen med sänkt hållfasthet och stabilitet som

följd. Först uppmjukas därvid slitlagret (ytuppmjukning) sedan under-

liggande lager (djupuppmjukning). Under senare delen av urtjälnings-

perioden tränger flytjord upp från djupare delar av undergrunden i form

av tjälskott.

Jordflytning kan i urtjälningsskedet förekomma i vägslänter och bak-

slänter om jordmaterialen är tjälkänsliga. Jordflytningen kan ha sådan

intensitet att öppna diken igenfylles.

Block som upplyfts under tjälningen kan vid tjällossningens början

åstadkomma försänkningar i vägbanan eller om de bibehåller sitt

upplyfta läge kvarstå som upphöjningar vid urtjälningens slut.

Under vintern då överbyggnad och undergrund är frusna är vägens

bärighet hög. Den kan vara mycket låg under själva tjällossningen men

är överbyggnaden dimensionerad med hänsyn till denna svaghet behöver

inte direkta tjälskador uppkomma. Är överbyggnaden ej helt tjälsäker

måste man emellertid räkna med mindre tjälojämnheter.

4.2 Tjällyftningar

 

Det är endast i speciella lägen som en med vägytan planparallell

tjällyftning kan vara skadande. Ett sådant läge kan vara en vägport

eller i närheten av fast fundament t ex vid bro, trappa eller liknande.

Även i dessa fall måste tjällyftningen uppgå till en viss storlek för att

vara skadande. Tjällyftningens storlek kan praktiskt uppskattas utifrån

antagandet att 50 dygnsgrader i starkt tjällyftande lägen ger lcm

tjällyftning, R Gandahl /7, 8/.
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Det är välkänt att ojämna tjällyftningar uppkommer under kalla vintrar,

där jordarter av varierande tjällyftningsbenägenhet växlar i undergrun-

den och vattentillförseln är riklig och växlande. Beroende på heteroge-

niteten hos undergrunden och intensiteten hos vinterkylan kan den

differentiella tjällyftningen innebära mer eller mindre stora skillnader i

tjällyftning mellan olika partier av vägbanan, dvs mer eller mindre

stora ojämna tjällyftningar.

Det kan inte anses klarlagt hur stora ojämna tjällyftningar minst skall

vara för att klassas som skadande. Kunskaper om tjällyftningarnas

variation är emellertid viktig för att kunna välja rätta motåtgärder. Vid

Vägverket har I Öberg /36/, vägförvaltningen i Norrbottens län, gjort en

utredning, närmast för att utvärdera olika mätmetoder. Han drar dock

en del slutsatser om hur pass besvärande ojämna tjällyftningar i

längdled kan vara, nämligen:

- Lokal svacka t ex över trumma där avståndet mellan lågpunkt och

kringliggande höjd är mindre än 5 m är besvärande redan vid en

höjdskillnad på 3-5 cm

- Lokal förhöjning där avstånd mellan höjdpunkt och kringliggande

nivå är mindre än 5 m är besvärande vid en höjdskillnad på 7-9 cm.

- Vid ojämnheter utsträckta över längre sträcka blir de besvärande

först vid en höjdskillnad på ca 12-16 cm. Ju längre sträcka ojämn-

heten sker över desto större höjdskillnadkan accepteras.

Öberg har tagit fram ett diagram, där det framgår under vilka

förhållanden, som åtgärder erfordras, se figur 34. Som synes är det

osäkra området stort.
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Figur 34 Diagram, som visar under vilka förhållanden, som åtgärder
erfordras för att_ avjämna gupp, som uppstått genom tjäl-
lyftning. Efter I Oberg /36/.

Skärpt bombering

 

På grund av snöisoleringen vid vägkanter och slänter blir tjälens grepp

större i vägens centrala delar än i dess sidopartier. Härvid kan

tjällyftningen bli större i vägmittsområdet och således föranleda en

skärpt bombering, som kan vara skadande eftersom följden kan bli en

ökad halkrisk vid isbildning på vägbanan.

Ändrad kurvdosering

 

Kurvdosering kan förändras genom ensidig tjällyftning av vägbanan.

Detta kan exempelvis inträffa i sidolutande terräng, då den väghalva

som ligger mot bergsidan tjällyfter mera än den väghalva som ligger

mot dalsidan. Det är inte ovanligt att samtidigt den mest tjällyftande

väghalvan ligger på innerkurvans sida.

Tjällyftning vid trummor etc och tjälisolerings slut

Ojämna tjällyftningar kan uppstå invid trummor och mot berg och vid

övergång mellan skärning och bank om särskilda motåtgärder i form av

utspetsning av överbyggnadslagren inte vidtas. Samma är förhållandet

om ett tjälisoleringslager ej utspetsas mot tjällyftande undergrund.
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Foto, figur 35, visar ojämn tjällyftning vid en kulvert genom en

parkeringsplats, där nödiga utspetsnings- eller isoleringsåtgärder ej

vidtagits. Oljefatet får tjänstgöra som varning.

 

Figur 35 Ojämn tjällyftning vid kulvert.

4.3 mlsprickor

 

Längsgående tjälsprickor

 

Längsgâende tjälsprickor är tämligen väl undersökta i vårt land,

R Gandahl /37/, se figur 36 a-c. De grundläggande undersökningarna

utfördes vid en sprickskadad kilometerlång sträcka, Ersnäs-Broängen

vid El; inom Norrbottens län i mitten på 50-talet, R Gandahl /38/.

Undersökningarna bestod av successiva höjdavvägningar av tvärprofiler

av den 7 m breda körbanan under en vinter, 1956-57. Undersökningsre-

sultaten kan sammanfattas sålunda. Jfr /38/.

Största uppmätta tjällyftningen vid vägsträckan Ersnäs-Broängen vid

sprickskadade sträckor var i medeltal 13 cm, variationsvidd (29-3) cm :

26 cm, och vid icke sprickskadade sträckor 8 cm, variationsvidd

(18-2) cm = 16 cm. Sannolikheten för att sprickor skall uppstå ökar
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alltså om tjällyftningen blir större, men denna är icke ensamt kriterium

för sprickbenägenheten.

Vogbredd

      

- .':açmig'raaáj-_yç '' ' 5 " :Ta-lf. /. .-

      

Figur 36 Längsgående tjälsprickor och spårbildningar hos vägar av
olika bredd. Efter R Gandahl /37, 38/.

Bomberingsändringen synes i högre grad än tjällyftningen vara ett

tillförlitligt kriterium på sprickbenägenheten eller sprickrisken. Vid

vägsträckan Ersnäs-Broängen kunde följande konstateras ifråga om

bomberingsândringen lll: resp 3/4 1957. Långsgående sprickbildning

uppträdde vid alla de sektioner där bomberingsåndringen var i 1; cm.

Långsgående sprickbildning förekom vid vissa sektioner, där bombe-

ringsändringen låg vid 2-3 cm medan längsgående sprickbildning ej

förekom vid sådana sektioner, där bomberingsändringen var : lcm.
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Sprickor, vare sig de är längs- eller tvärgående, ansluter sig till

långsträckta förhöjningar i vägbanan.

Sprickfrekvensen har vid vägsträckan Ersnäs-Broängen icke varierat

med överbyggnadstjockleken inom mäktighetsområdet 90 t 20 cm. (Be-

läggningstjocklek ej medräknad).

Vid vägsträckan Ersnäs-Broängen med högt liggande grundvattenyta (ej

lägre än 50 cm under terrassytan) har undergrundens typ ifråga om

materialslag och lagermäktigheter varit avgörande för sprickuppkom-

sten.

Svåra längsgående sprickskador har uppstått, när undergrunden bestått

av uppifrån räknat 20-100 cm mäktiga lager av moigt sediment III-II

(tjälfarlighetsklasser enligt Beskow), och mjäla-lera III-II, underlagrat

av morän III-II.

Längsgående sprickskador har icke uppstått dels när undergrunden

bestått av uppifrån räknat moigt sediment I-II, moigt sediment III-II,

mjäla-lera III-II underlagrat av morän III-II och sammanlagda mäktig-

heten av överbyggnadslager (beläggning oräknad) och moigt sediment-

lager I-II överskridit 150-160 cm, dels när undergrunden bestått av

uppifrån räknat moigt sediment I-II, mjäla-lera III-II underlagrat av

morän III-II och sammanlagda mäktigheten av överbyggnadslager (be-

läggning oräknad) och moigt sedimentlager I-II likaledes överskridit

150-160 cm.

Vid Ersnäs-Broängenundersökningen observerades ej tidpunkten och

uppnådd köldmängd vid sprickuppkomsten. Iakttagelser vid andra vägar

pekar dock på att sprickor börjar synas i vägbanan vid en köldmängd av

500-600 dygnsgrader, (köldmängd i undergrunden l100-500 dygnsgrader),

dvs vid en total tjällyftning av 8-10 cm tjällyftning om 50 dygnsgrader

ger 1 cm tjällyftning. Vid Ersnäs-Broängen kundedock sprickor noteras

redan vid en totallyftning på lägst 3 cm. Vid smalare och tunnare vägar

kan sprickorna uppkomma tidigare.
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Tjälsprickfarligheten har bedömts från praktiska fälterfarenheter

främst från Ersnäs-Broängenundersökningen. Nedanstående tabell ger

en redovisning av en framtagen mall för bedömning av risken för

längsgående tjälsprickor, R Gandahl /39/. Som framgår av tabellen

utgår man från tjälsprickfarlighetsklasser hos marken = undergrunden

och ställer dem emot köldmängden.

Sammanställning för bedömning av risk för tjälsprickbildning

Uppkomsten av tjälsprickor är beroende av vägtyp, marktyp och köld-

mängd. Om vägtypen får representeras av en 7-9 m bred väg med 80 cm

överbyggnad kan man för bedömning av tjälspricksrisk sammanställa

data om marktyp och köldmängd sålunda.

  

Ortens medel- < 300 300 - 600 > 600
köldmängd
oC ° dygn

Markens
tjälsprick-
farlighets-
klass

I Ingen Ingen Ingen

II Ingen Ringa Måttlig

III Ingen- Måttlig- Stor -
Ringa stor mycket

stor

 

Tjälsprickrisken är i princip lika stor för vägar med andra bredder, men

eftersom sprickor där normalt ej utvecklar sig i körbanan, är risken för

tjälsprickor just i denna vägbanedel mindre än för ovan antagna

normalväg.

De tre tjälsprickfarlighetsklasserna med avseende på markens (under-

byggnadens) uppbyggnad karaktäriseras på följande sätt.
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Icke tjâlsprickfarliga, l

l. Marker uppbyggda av sten-, grus-, sand- eller grovmojordar.

2. Marker uppbyggda av grusiga, sandiga eller sandiga-moiga morän-

jordar samt normalmoräner.

3. Marker uppbyggda av moräner av moig, mjälig eller lerig typ, där

grundvattenståndet är lågt.

4. Organogena marker uppbyggda av torv, dy och liknande.

Måttligt tjälsprickfarliga, II

Marker uppbyggda av leriga, mjäliga eller moiga moräner, där grund-

vattenståndet är högt. Anmärkning: I sådana fall, där moränjorden har

 

sedimentkaraktär kan graden av tjälsprickfarlighet öka. Till de måttligt

tjälsprickfarliga markerna skulle man kunna föra en mellanmotyp.

Avgörande för tjälsprickfarligheten hos mellanmouppbyggd mark är

förutom grundvattenförhållandena, om i markprofilen ingår finkornigare

sediment (mycket tjälsprickfarlig) eller grovkornigare (icke tjälsprick-

farlig).

Om marken är uppbyggd av överst mer än 150 cm tjocka lager av mjuka

finkorniga sediment från finmo till lera, såsom i vissa låga sanka lägen

eller om jordarten är av gyttjig typ, kan Sprickrisken vara endast

måttlig vid nybyggd väg. Sprickrisken kan emellertid med tiden öka på

grund av den konsolidering av marklagren, som åstadkommes genom

vägöverbyggnaden och trafiken samt tjälprocesserna.

Mycket tjålsprickfarliga, Ill

1. Marken är uppbyggd av överst upp till 150 cm tjocka lager av

finkorniga sediment, från finmo till lera. Här under följer grovkor-

niga sediment grus, sand eller grovmo och/eller morän. Anmärkning:

Tjälsprickfarligheten ökar om grundvattenståndet är högt (inom en

halv meter från terrassytan) och grundvattenföringen god.
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2. Marken består överstav mer än 150 cm tjocka lager, där skikt av

finmo till lera växellagrar med skikt av mellanmo till grus, och där

de grovkorniga skikten är vattenförande. Anmärkning: Tjälsprickfar-

 

ligheten ökar om grundvattenståndet är högt (inom en halv meter

från terrassytan)och grundvattenföringen god.

3. Marken är uppbyggd överst av mer än 150 cm tjocka lager av väl

konsoliderade skikt av finkorniga sediment från finmo till lera.

Ett par foton får exemplifiera längsgående sprickor på vägen. Foto,

figur 37, visar en längsgående och mittgâende tjälspricka som repare-

rats genom sandifyllning. En spricka i vägkant visas genom foto,

figur 38. En sådan sprickas lägen kan kasta mellan vägkant som här och

slänt.

 

Figur 37 Längsgâende tjälspricka, som reparerats genom sandifyll-
ning. Foto R Gandahl.
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Figur 38 Längsgående tjälspricka i vägkant. Foto R Gandahl.

Tvärgående tjälsprickor

 

Tvärgående sprickor är i vårt land ej närmare undersökta. De före-

kommer regelbundet i de kallare delarna av landet. Den typ av

tvärgâende Sprickor, som kan förekomma vid Överbyggnader av vissa

typer har dock uppmärksammats på grund av de tjällyftningar som

uppstått invid Sprickan, se som exempel figur 39, Å Ekstedt /40/.
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Figur 39 Längsprofil vinkelrätt mot tvärspricka vid väg E3, Vårgårda.
Efter Å Ekstedt /40/.

"Tjällyftningen" vid denna tvärspricka uppkom genom att saltbemängt

vatten infiltrerade i sprickan, som vid frysning frostsprängde under-

liggande cementstabiliserade bärlager (CG). Därefter skedde vid frys-

ning utvidgning av lagret genom vattnets övergång till is (10 %) och

kanske även tjällyftning genom vattentransport uppåt.

4.4 Krackeleringar

 

Krackeleringar kan uppstå i vägbeläggningen om i överbyggnaden - i

första hand de närmast beläggningen liggande lagren - förekommer

vatten- och tjälkänsliga material, och beläggningen ej kan tåla de

rörelser som uppkommer i denna vid trafikering. Spricksystem av

krackeleringstyp kan också uppstå som sekundärfenomen till längsgå-

ende tjälsprickor. Krackeleringar kan i övrigt uppkomma där svagheter i

överbyggnaden predisponerar till dessa. Speciellt känsliga delar av

vägbanan är yttre hjulspår, där belastningen på vägen är särskilt stor

och släntstödet kan vara relativt ringa. I sådana lägen kan krackele-

ringar (av längsgående typ) uppkomma i samband med spårbildning.

En gång uppkomna krackeleringar erbjuder större möjligheter för

vatteninfiltration, speciellt vid krackelerade spårbildningar.

Krackeleringar, som är föranledda av svagheter i materiallager närmast

beläggningen, kan framkallas enbart genom vattentillskott genom be-
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läggningen eller från vägsidorna. En starkt bidragande orsak är emeller-

tid den försvagning som kan ske genom tjällyftning och samhörande

vattenuppsugning. Vid upptining av de tjälade "bärande" lagren på våren

vid tjällossningen kan hållfastheten genom uppmjukning ("ytuppmjuk-

ning") gå ned språngvis och i svåra fall orsaka allmän krackelering av

beläggningen. En komplikation är också att vid en redan krackelerad

väg under hösten saltvatten kan tränga ned i överbyggnaden och

åstadkomma försenad tjälning av övre lager medan undre lager är

hårdfrusna.

Den skadande effekten i form av krackeleringar är helt klar. Själva

orsakssammanhangen torde dock inte vara kvantitativt beskrivna.

Frågor uppstår i hur hög grad beläggning, material närmast beläggning,

vattenförhållanden, saltning etc är bidragande till uppkomsten och

utvecklingen av krackeleringsskador.

Foto, figur 40, är ett exempel på "längsgående" krackelering vid en vägs

sido- och kantpartier. Lägg märke till de kraftiga kantsprickorna,

sprickor som uppkommit under tjälningstiden, som har till följd att

slänten inte kan tjäna som kantstöd under tjällossningen.
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Figur #0 Längsgående krackelring vid vägens sido- och kantpartier.
Foto R Gandahl.

4.5 Spårbildningar

 

Som visas i avsnitt 4.3, figur 36, kan spårbildningar vara en följd av

längsgående sprickbildning. Andra anledningar till spåruppkomst är

svagheter i överbyggnaden, som särskilt i yttre hjulspår kan ge spårbild-

ningar. En helt annan typ av spårbildningar är de som kan uppstå i

grusväg under tjällossningstiden i en helt uppmjukad överbyggnad.

#.6 Tjällossningsskador igrusväg

 

Det råder ingen tvekan om att det som man betecknar som tjälloss-

ningsskador i grusväg eller i vissa fall i väg med uppbruten beläggning

är påtagliga skador som erfordrar direkta motåtgärder. Tjällossnings-

skador är av följande typer och förlopp.
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4.6.1 Ytuppmjukning

Ytuppmjukning har sin grund i att vägens ytlager är tjäl- och vatten-

känsligt, vilket visar sig i förlorad stabilitet då lagret tinar upp och blir

vattenövermättat samtidigt som underliggande lager fortfarande är

frusna och förhindrar dränering. Vid fortsatt upptlning på djupet upp-

tinar ytterligre vattenrika lager, men kan ytlagret samtidigt genom

upptorkning stabiliseras.

Ytuppmjukningens förlopp, är beroende av det finkorniga ytmaterialets

karaktär och hur höstväderleken under tjälningen varit och av hur

vårväderleken artar sig. Praktikern känner ganska väl till detta för sitt

bevakningsområde, men den närmare allmänt gällande beskrivningen av

orsakssammanhangen synes saknas. Foto, figur 41, visar en ytuppmjukad

grusväg.

 

Figur 41 Ytuppmjukad grusväg. Foto R Gandahl.

4.6.2 Djupuppmjukning

Som för djupuppmjukningsskador gäller att det är materialen i vägen

men på större djup, som är tjäl- och vattenkänsliga. Stabilitetsförlusten

sträcker sig alltså längre ned och vid tung trafik kan djupa längsgående
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spårbildningar uppstå. Djupuppmjukningsbilden kan längs en väg vara

växlande beroende på att vägen uppbyggts med massor av växlande

kvalitet, men också beroende på att omrörning tidigare skett genom

trafikering så att tjälkänsliga jordmassor trängt upp från undergrunden.

Liksom i ytuppmjukningsfallet gäller vid djupuppmjukning att vattenav-

ledningen är spärrad av underliggande ej upptinade jordlager.

Förloppet hos djupuppmjukningsskador anses grundlagt under tjälningen

av de aktuella jordlagren under hösten. Vid långsam tjälning har större

vattenmängder uppsugits högt upp i jordprofilen, vid snabb tjälning är

vattenanrikningen fördelad ned till större djup. Vårväderleken kan

emellertid starkt påverka förloppet hos en uppmjukning. Vid torrt väder

kan ytliga lager upptorka och genom sin relativa värmeisolering hindra

snabb urtjälning. Därtill bidrar också det torra lagrets kapillaritets-

brytande verkan. Vid fuktigt och nederbördsrikt väder å andra sidan kan

upptiningsförloppet gå fort och tjällossningsperioden bli snabb men

besvärlig. Detta är sidor hos tjälskadeförloppet som praktikern väl

känner till men det gäller samtidigt att orsakssammanhangen i detalj ej

är så väl beskrivna. Exempel på djupuppmjukad väg visas i figur '+2.

  

Figur #2 Djupuppmjukad grusväg. Foto R Gandahl.
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4.6.3 Tjälskott

Tjälskotten yttrar sig som uppskjutande-uppflytande flytjordmassor

företrädesvis i sprickor i den nu upptorkade vägen. De är under

tjällossningstiden en sen företeelse och kan i de nordligaste delarna av

landet förekomma långt in på sommaren. Tjälskotten grundläggs genom

tjälning under den senare delen av tjälningsperioden i de finkornigare

tjälkänsliga jordarna (siltjordar). Djupet till tjälskottets botten, dvs till

den icke upptinade tjälen kan därför vara mycket stort. Vid stark

trafikering uppträder tjälskott redan före upptorkningen av de ytliga

lagren i samband med den djupare spärbildningen. Se figur 42, där även

djupt liggande massor av flytjordskaraktär pressats upp.

4.6.4 Tjälfall

Inre sprickor i vägen, vertikala, lutande eller horisontala, som upp-

kommit under tjälningen, kan ge upphov till plötsliga rörelser hos delar

av vägen. Figur 43 ger en illustration av håligheter i en äldre smal väg.

Det är lätt att föreställa sig att delar av vägbanan mäste "falla", när

vägkroppen tinar upp och förlorar sin höga frusna hällfasthet. Andra

typer av tjälfall kan inträffa vid tjällossningen där vintertid utbildats

kant- eller släntsprickor, som sträcker sig snett inåt vägen, se figur 36

a-C0
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Figur #3 Exempel på hâlrum som uppstått i väg i samband med
tjälning. Efter R Gandahl.

4.6.5 Släntflytningar

Under tjällossningen pågående släntflytningar är grundlagda under tjäl-

ningsperioden då vatten anrikats mot släntytan. Vid upptiningen råkar

sedan jordmaterialet i flyttillständ och flytning kan komma igång

enbart på grund av att slänten lutar. Jordflytningen i själva vägslänten

ökas genom vibrationer och utpressning genom trafikeringen.

Släntflytningar kan också starta på grund av att släntstödet försvunnit

på grund av förekomst av tjälsprickor längs vägkanten och vägslänterna.

Inte mindre bekymmer erbjuder släntflytningar i ytterslänter. Genom

att denna kan vara hög (ibland några 10-tal meter) blir volymen

flytande jordmassor stor. Det är inte ovanligt att de fyller hela diket,

som exempel se figur 44.
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Figur 44 Jordflytning i ytterslänt, där flytjorden fyllt hela diket.
Foto H G Johansson.

14.7 wpfrysande block

 

Genom att stenblock inte följer med vid tjälsättningen under urtjäl-

ningsperioden kommer i vägbanan att kvarstå en upphöjning, bula, efter

tjällossningens slut. Man brukar förklara blockuppfrysningsmekanismen

på följande sätt (enligt R Selmer-Olsen /41/), se figur 45.

Uppfrysning av block vid Upptining uppifrån och
tjölnedtr'cingning nedifrån

 

 

        

Upplyftning c1v

blocket Genom jordflytning påfylles
hålrummet under blocket

Figur 45 Blockuppfrysningsmekaniken enligt Selmer-Olsen /4l/.
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Blockuppfrysningen är besvärande för trafiken och man har under ett

antal år intresserat sig för motåtgärder. Inledande undersökningar gjor-

des av ÅEkstedt /ll2/. Ekstedt kunde bla konstatera, att för att

egentlig uppfrysning av blocket skulle ske måste tjälen gå ned till i

princip blockets medelpunkt. Senare har blockundersökningar fortsatt

vid VTI. Så har L Stenberg /43/ gjort observationer vid uppgrävningar av

block i Västerbottens län. Han har därvid också gjort allmänna iakt-

tagelser om blockfrekvensen 1 vägar, och funnit att de företrädesvis

förekommer i skärningar och i normalblockig terräng. De är mindre

frekventa i rikblockig terräng. Förklaringen skulle ligga i att materia-

let mellan blocken är finkornigare och mer tjällyftningsbenägna i de

normalblockiga moränerna. Typiskt för en blocklokal är också att

grundvattenståndet är högt. Stenberg har fortsatt blockundersökningar-

na vid partier av vägavsnitt med uppfrysandeblock, se L Stenberg Mill.

Han har sammanfattat erfarenheterna från en "blocksträcka" vid E4,

Nordmaling-Hörnefors och diskuterat de praktiska möjligheterna att

eliminera blockskador genom rivning.

"Med tanke på erforderliga rivningsdjup beaktas avståndet mellan

terrassyta och blockmitt. Ett rivningsdjup på 1 m skulle då reducera

antalet block med 75%. Ökas djupet till 1.25 m u. terrass skulle

samtliga block kunnat plockas. För bedömning av erforderligt riv-

tandavstånd beaktas blockets kortaste axel och position i moränen.

Härvid finner man att för ett rivtandavstånd av 75 cm skulle 85% av

blocken bli plockade. För 1 m tandavstånd skulle i sämsta fall 40%

av blocken bli kvar. Observationer vid uppgrävning anger att det är

ytterst sällsynt att blocken står på högkant, vilket beräkningarna

förutsätter, varför angiven %-andel plockade block skall ses som en

lägsta gräns".

Rekommendationerna grundar sig på mätresultat som redovisas i

figur 46, där Stenberg samlat observationer från blocksträckan om

blockvolym och avstånd från blockets öVeryta resp mittpunkt från

vägbaneytan. Stenberg kommenterar mätvärdena sålunda.

"Inom området där uppgrävningen följdes och bulor uppträdde på

vägytan kunde konstateras att 85% av bulorna orsakats av upp-
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frysande bl0Ck aV Storleken 5 2.0 m3 lådvolym (=volymen av en låda

med sidlängden svarande mot blockaxlarnas längd). Den mer verklig-

hetsnära blockellipsoidens volym ca 5 1.0 m3, vilket ger massan

2.7 T 5 = 2.7).

Blockens överyta låg i 95% av fallen högre än 1.30 m u. vägytan.

Mitten, här ekvatorsplanet, låg i samtliga fall över 2.0 m u vy, 80%

låg <l.8 m u vy och 50% låg <l.4 m u vy".

Blockstorlekor m3 0
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Figur 46 Stapeldiagram visande antal påträffande block med a) olika
"lâd"-volymer samt b) och c) med överytan resp ekvatorial-
planet inom olika intervall, nivå under vägytan. Efter
L Stenberg MW.

VTI MEDDELANDE 546



80

Figur 46c är intressant mot bakgrunden av hypotesen att tjälgränsen

måste nå ned till blockets mittpunkt, innanblockuppfrysning kan ske.

Enligt figuren skulle block kunna lyftas upp även då tjälningen måste gå

ned till nära två meter under vägbaneytan.

Stenberg anger slutligen att för att bedöma behovet av motåtgärder

mot blockuppfrysning behövs följande informationer.

a) moränens sammansättning, blockfrekvens

b) tjällyftningsegenskaper

c) grundvattenförhållanden

Uppfrysningshastigheten, vilken är en viktig faktor, bestäms sedan av

klimatet med hänsyn till punkt b och c.

Ytterligare undersökningar av uppfrysande block har utförts av H G

Johansson /45/. Johansson diskuterar inledningsvis vissa fysiska förut-

sättningar för blockuppfrysning och redogör för mätningar med geo-

radar, en metod som dock befanns vara icke särskilt tillförlitlig.

Huvudsakligen koncentrerar han sig på motåtgärder mot blockuppfrys-

ning. Om åtgärderna sammanfattar han bl a följande.

"Vid projektering och konstruktion av enväg bör det klart framgå i

ritningar och text var eventuell blockuppfrysning kan tänkas äga

rum. Bland de åtgärder som kan tillgripas för att förhindra

blockuppfrysning under byggnationen finns isolering med cellplast

eller slagg, rivning med entandat eller tretandat rivredskap och

möjligen urgrävning. Det sistnämnda kan endast komma ifråga om

det tjälfarliga, blockiga moränmaterialet bedöms ha liten mäktig-

het men ändå vara tillräckligt för att blockuppfrysning skall

uppkomma. Isolering är en kostnadskrävande åtgärd men helt

effektiv mot både uppfrysning av block och ojämna tjällyftningar.

Tack vare det tretandade rivredskapet kan både rivning och bort-

plockning av block utföras med en maskin och i ett arbetsmoment.

Entandat rivredskap kräver komplement av grävmaskin.
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I de fall en väg har blockbulor kan dessa tas bort genom att blocken

grävs upp. Kostnaden är inte så stor för uppgrävningen av enstaka

block men ofta återkommer problemet oavbrutet på en redan

skadad vägsträcka. Mycket stora block (>2 m3 vf) kan ej grävas upp

förrän de sprängts och kostnadsökningen blir därmed betydande.

Fräsning av beläggningen på en blockbula är en metod som lindrar

men ej botar. Isolering med cellplastskivor av enstaka block är

ännu ett alternativ men effekten av isoleringen är hittills alltför

okänd".

Ett par bilder får illustrera blockförekomst i väg. Figur 47 (Johansson

/45/) visar en vägbula, som den ter sig på vägen och figur 48 (Stenberg

/4L /) genomskärning av vägen i ett blockläge.

 

Figur #7 "Blockbula". Foto H G Johansson /45/.
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Figur 48 Genomskärning av väg med uppfrysande block. Foto
L Stenberg /43/.

4.8 Nedbrytning av tjälkänslig väg genom tung trafik

Körförsök med tunga fordon (militära lastbilar) utfördes under åren

1963-1966 på tjälkänsliga allmänna vägar i Västernorrlands, Jämtlands

och Norrbottens län. Bakgrunden till körförsöken var att militära och

civila myndigheter hade olika uppfattningar om vad det svenska väg-

nätet kunde tåla under tjällossningstiden vid en beredskapsförstärkning

med dess intensiva tunga trafik (500 tunga fordon på ett dygn).

Körförsöken förlades till sex olika vägsträckor av olika typ och geogra-

fiskt läge. Försöken är sammanfattade av R Gandahl /46/. Erfaren-

heterna vid körförsöken visade att en tjälkänslig väg kan tåla en

intensiv trafik av tunga fordon utan att avgörande hinder uppstår för

den absoluta framkomligheten. Endast i vissa fall, vid vissa sträckor,

blev vägarna allvarligt sönderkörda.
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Körförsök med syfte att testa olika fordonstyper och fordonskombina-

tioners påverkan på tjälsvaga vägar har utförts på ett skogsflygstråk,

B Örbom, H-E Carlsson och N Lundgren /47/. Körförsöket gällde ned-

brytningseffekten på vägen för en skogstraktor och ett lastbilsekipage.

Vägens bärighet sjönk under körningarna, men med tydligen ej helt

entydig skillnad mellan de två fordonstyperna.

Ytterligare ett liknande körförsök utfördes i Västernorrland på en

enklare grusväg, N Lundgren /48/. Körningarna utfördes med ett skogs-

traktorekipage och ett lastbilsekipage, bägge fullt lastade.

Vid detta körförsk syntes man kunna konstatera en viss skillnad mellan

de två fordonstypernas påverkan på vägen.

4.9 Tjälskadeprognoser

Genom tjälskadeprognoser kan man i förväg få en uppfattning om

svårighetsgraden av tjällyftnings- och tjällossningsskador för den när-

mast kommande tjälsäsongen eller också en bild av tjälskadornas

fördelning i landet i relation till klimat, väder och undergrund. Men

även i projekteringsarbete för nybyggnad har man behov av att veta hur

stora tjällyftningarna, eller hur låg tjällossningsbärigheten, kan bli för

en konstruktion utan speciellt tjälskydd.

Behovet av tjälskadeprognoser gäller dels skador uppkomna på vintern i

form av stora tjällyftningar, ojämna tjällyftningar och tjälsprickor och

dels tjällossningsskador på våren. Några metoder att exakt förutse

tjälskador och dessas svårighetsgrad finns inte. Man har dock vissa

hållhakar, som beskrives nedan.

#.9.l Prediktering av tjällyftningsskador

En stor och särskilt en stor och ojämn tjällyftning kan vara skadande.

En prognos som säger hur stora tjällyftningar man vid en normal vinter

kan förvänta sig i landet ges i figur ll som är en karta över medelköld-

mängden med vidhängande tabell över motsvarande tjällyftningsvärden

för de olika grader av tjällyftningsbenägenhet hos undergrunden för en
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väg med 70-80 cm konventionell grus-sandöverbyggnad. Se R Gandahl

/49/.

Medelköldmängden i Storsjötrakten i Jämtland är 900 dygnsgrader.

Detta motsvarar 18 cm tjällyftning, om 50 dygnsgrader ger 1 cm

tjällyftning. Skulle en vinter köldmängden uppgå till 10%-köldmängden,

som är 1350 dygnsgrader (jfr figur 49, B Fellenius och F Rengmark /50/)

ökar tjällyftningsbeloppet till 27 cm. Om man är säker på att under-

grunden har den antagna tjälfarlighetsgraden (jfr avsnitt 3.1) har man

på detta sätt fått ett sådant underlag i fråga om tjällyftningens storlek

att man kan projektera erforderliga speciella tjälskyddsåtgärder.

Ovanstående siffror på tjällyftningarna är att betrakta som praktiska

tummått. Det finns numera bättre möjligheter att beräkna tjällyft-

ningarna för godtycklig plats i landet (köldmängdsnivå) för godtycklig

tjälfarlighet hos undergrunden och för godtycklig överbyggnadskon-

struktion. Se avsnitt 1.3.

Vad man för närvarande inte kan prediktera är enskild kommande

vinters köldmängd. Det är därför omöjligt att förutsäga hur stora

tjällyftningarna kommer att bli den närmaste vintern så länge de

meteorologiska prognoserna inte omfattar hela årssäsonger. Vad man

emellertid någorlunda säkert vet är att tjällyftning mindre än mot-

svarande angiven minimiköldmängd och större än angiven maximiköld-

mängd sällan inträffar. Jfr Fellenius-Rengmark /50/.
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Figur #9 Diagram visande köldmängdspridningen kring medelköld-
mängden i Sverige. Efter B Fellenius och F Rengmark /50/.

4.9.2 Prediktering av tjälsprickskador

Begränsning sker här till längsgående tjälsprickskador. Om längsgående

tjälsprickfarlighet, se avsnitt 4.3. För att längsgående tjälsprickor

(mittsprickor) skall uppstå i nybyggd väg behöver inte tjällyftningen

vara särskilt stor. För k0nventionella uppbyggda vägar av 7-9 m bredd
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och en överbyggnadstjocklek på 70-80 cm uppstår även vid en mycket

tjälfarlig undergrund inte några tjälsprickor om köldmängden är lägre

än 300 dygnsgrader. Vid köldmängden 500-600 dygnsgrader börjar

sprickor uppkomma och över 600 dygnsgrader uppstår sprickor alltid i

vägen i de mest tjälsprickfarliga undergrundslägena, dvs där grund-

vattentillförseln är god och där undergrunden uppbygges av tunna

(mindre än 150 cm tjocka lager) starkt tjällyftningsbenägna sediment-

jordar (siltjordar). Även i trakter med relativt varma vintrar med

medelköldmängden = 300 dygnsgrader kan någon gång ex under 10%-

-vintern då köldmängden uppgår till 600 dygnsgrader risk uppstå för

tjälsprickbildning.

Risken för uppkomst av tjälsprickor är också avhängigt vägbredd och

undergrundstyp. Se närmare om detta i avsnitt 4.3 och R Gandahl /35/.

Det är alltså möjligt att rent allmänt ge en prognos om risken för

uppkomst av längsgående tjälsprickskador utifrån kännedomen om köld-

mängd och undergrundsförhållanden.

Vill man beskriva risken för tjälsprickbildningen speciell vinter kan

man, vad gäller äldre vägar, använda samma underlag med framgång

som för nybyggda vägar. Vid dessa äldre och ombyggda vägar är dock

risken för tjälsprickor större på grund av att den äldre ursprungliga

tidigare väguppbyggnaden också är sprickframkallande. Då det gäller de

helt nybyggda vägarna måste också inflikas att sprickuppkomsten kan

förskjutas till 2:a eller 3:e vintern.

4.9.3 Prediktering av tjällossningsskador

Tjällossningsskadornas typ och svårighetsgrad vid vägar bestäms av

aktuell överbyggnads tjälkänslighet och undergrundens tjälfarlighet

samt av tjälnings- och urtjälningsförloppet. Tjälens nedträngning under

höst och vinter samt upptiningen och dräneringen av överskottsvattnet

på våren styrs i hög grad av väderlekscykeln under dessa årstider. Så

kan stark kyla i början av tjälsäsongen åstadkomma en snabb nedträng-

ning av tjälen och en djupare liggande koncentration av is i jordlagren

än då vintern är relativt mild och tjälen endast sakta tränger ned. I det
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senare fallet anrikas is högre upp i vägen eller undergrunden än i det

förra fallet, då isanrikningen blir mera utspridd på större djup.

Hur tjällossningen utvecklar sig beror på vårväderleken, nederbördstyp

och mängd, lufttemperaturen och luftfuktighet samt vindförhållanden.

Om och hur tjällossningsskador på grund av den nedsatta bärigheten

utvecklas beror av trafikeringen. Även om man alltså i princip känner

väl till vad som orsakar tjällossningsskadorna, har man i vårt land ännu

inte tagit fram någon säker prognosmetod för att prediktera graden av

nedsatt bärighet under tjällossningsperioden. Vissa lovande ansatser har

dock gjorts i Norge. Se bl a T 5 Thomassen och R Eirum /51/.

Vid försök, vars resultat bl a i Norge gett anledning till vissa praktiska

prognosrutiner, har den svenska tjälgränsmätaren(se avsnitt 1.4) varit

ett viktigt mätinstrument. Tanken att man genom observation av

tjäldjup och urtjälningsdjup med hjälp av denna tjälgränsmätare skulle

kunna förutse de svårigheter tjälen kunde ställa till med framför allt

under tjällossningstiden uppkom tidigt i Sverige. Redan 1961 utarbeta-

des ett förslag vid SVI till ett riksomfattande nät av tjälmätningssta-

tioner. De svenska vägmyndigheterna var emellertid då inte intressera-

de och ännu idag finns inte något sådant nät. Vinsten med ett

tjälmätningsstationsnät vid vägar har i nämnda förslag av R Gandahl

/52/ sammanfattats i nedanstående punkter.

i. Man erhåller efter några års mätningar genomsnittsvärden för

tjälens tillväxt- och avsmältningshastighet, största tjäldjup, tjäl-

nings- och urtjälningsperiodens längd samt för tjällyftning.

2. Vid godtyckliga tidpunkter avläsbara tjäldjup och urtjälningsdjup.

3. Under tjällossningstiden kan man från successivt uppmätta värden

på urtjälningsdjupen genom extrapolation uppskatta den tid, som

kommer att åtgå för tjälens fullständiga upptining.

4. I någon mån är det möjligt att förutsäga ett kommande tjäldjup

med ledning av tidigare noterade värden på tjälens nedträngnings-
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hastighet. Förutsättningen är emellertid bla att tillförlitliga

väderleksprognoser för längre tid finns att tillgå.

5. Eftersom sättningen hos vägbanan under våren visar sig vara

avslutad ungefär samtidigt som tjälen försvunnit ur marken, finns

goda möjligheter att enbart med hjälp av uppmätta urtjälningsdata

uppskatta eller direkt förutsäga den tidpunkt, när vägbanans sätt-

ning avslutats.

6. Enligt en bland vägtekniker allmänt omfattad åsikt kan särskilt vid

ogynnsam väderlek under vårens svåra tjällossningsskador uppstå,

om tjälens nedträngningshastighet under förvintern varit långsam,

medan skadorna däremot tenderar att bli lätta eller obefintliga om

nedträngningshastigheten under samma tid varit snabb.

Genom att komplettera med bärighetsmätningar under urtjälningsperio-

den kan man få en viss ledning då det gäller att sätta in trafikrestrik-

tionen. (Jfr Thomasen-Eirum /51/). Man får också ett visst begrepp om

vägens aktuella bärighet under denna tid, vilket kan ligga till grund för

dimensionering av förstärkningsåtgärder. Metodiken för detta är under

utarbetande vid VTI. Vissa orienterande försök har gjorts. Se L Wiman

/53/ och H Jansson /54/. Andra försök har startats under senaste tiden,

men är ännu ej redovisade.

5 TJÄLSKADEMOTVERKANDE ÅTGÄRDER

Genom tjälning uppkommer tjällyftning. Effekten av denna tjällyftning

påverkas emellertid av förutom de villkor som styr självatjällyftningen

av överbyggnadens geometri och ingående jordmaterials egenskaper vid

frysning-upptining såsom "frusen" hållfasthet och volymförändringar vid

frysning. Det är emellertid inte endast de frusna delarna av överbygg-

nad och undergrund, som har betydelse. Den ofrusna undergrundens

gensvar på tjälning av ovanförliggande jordmassor exempelvis genom

kompression kan sålunda reducera nettotjällyftningen vid vägbaneytan.

En annan aspekt är genom tjälning sänkta grundvattenytor.
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För att kunna sätta in åtgärder för att motverka tjälens skadliga

verkningar måste man känna till hur skadetillstånden bygges upp under

tjälningens och urtjälningens gång. Som bakgrund sammanställes de

faktorer, som kan påverka skadebilden på vägar.

- Väguppbyggnaden

- Jordmaterialens tjälkänslighet

- Undergrundsuppbyggnaden

- Grundvattenförhållanden

- Temperaturförhållanden

- Klimat och väderlek

- Trafikering

Som tidigare i avsnitt 2 nämnts, förutsätter skadande tjälaktivitet:

- Tjälkänsligt material

- Vattentillgång

- Frystemperatur

Genom att inverka på dessa tre faktorer kan man mildra eller helt

förhindra skadande tjälning. Det finns också andra angreppssätt. Man

kan sålunda förbättra bärigheten under tjällossningstiden genom för-

stärkning av väglagren exempelvis genom stabilisering, införande av

förstärkande nät etc. Sådana metoder tas inte upp här. Nedan ges en

redogörelse för de tjälskyddsmetoder som studerats vid SVI och VTI. Se

också den översikt över motåtgärder mot tjälens skadliga verkningar,

som sammanställts av R Gandahl /35/.

5.1 Ökning av överbyggnadstjockleken med icke tjälkänsligt

material

Genom att öka överbyggnadstjockleken med sand och grus reducerar

man tjälningen i en tjälfarlig undergrund. På köpet får man också en

bättre bärig överbyggnad. Vid större tjocklekar (över ca en meter) är

dock denna ökade bärighet ointressant.
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Även om värmeledningsförmågan är relativt hög för sand-grus

(7x = l.5-2.0 W/mOC) kommer tjälisoleringsgraden att bli hög om lagren

väljes till stora mäktigheter. Bidragande till tjälskyddseffekten är också

den belastning, som den förtjockade överbyggnaden utövar på den

tjälande zonen i undergrunden.

De erforderliga tjocklekarna för en överbyggnad med 100-%-igt tjäl-

skydd för olika dimensionerande köldmängder: medelköldmängderna

framgår för exemplifierade fall av figur 50, R Gandahl /55/. Det visas i

figuren att den köldmagasinerande kapaciteten (= för genomtjälning av

överbyggnaden erforderlig köldmängd) för Fdim = 1000 dygnsgrader när

det undre sandlagret har vattenhalten 7vol-% motsvarar en total

överbyggnadstjocklek på drygt 2 m. Skulle vattenhalten hos det undre

sandlagret vara 20 vol-°/o, som det får i ett vattensjukt och mer

tjälfarligt läge behövs endast drygt 1.5 m för att hindra tjälning i

undergrunden.
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Figur 50 Exempel 50m visar köldmagasinerande kapaciteten för en
sandgrusöverbyggnad i olika trakter av landet med skiljande
köldmängder. Efter R Gandahl /55/.

5.2 Avvattning av överbyggnad och undergLrund

 

Avvattning av undergrundenjämte grundvattenstândssänkning har två

gynnsamma effekter för vägen. Dels ökar undergrundens bärighet

genom grundvattenståndssänkningen, dels reduceras tjälskjutningen när

vatteninnehâllet går ned och grundvattennivån sjunker.
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Ett gammalt sätt att avvattna själva överbyggnaden, som då kunde

bestå avmaterial av moränartad sammansättning, var att under detta

materiallager lägga ett lager av dränerande sand. Så länge detta

isolerande sandlager låg över grundvattenytan och hade en kapillaritet

mindre än tjockleken fungerade det utmärkt. Man hade t o m med god

effekt byggt upp enöverbyggnad med silt (mjäla) ovanpå sandlagret och

erhållit en relativt bärig väg.

Då det gäller att bedöma en dräneringsåtgärds grundvattenståndsänkan-

de effekt måste man hålla i minnet att grundvattenytan kan sjunka

blott och bart som en följd av tjälningen och att den kan stiga mycket

hastigt när tjälningen upphör. Jämför figur 18. Detta inträffar när

undergrunden är uppbyggd av relativt täta (ochtjälkänsliga-tjälaktiva)

jordar av silt eller finkornig moräntyp, som förekommer i stora

mäktigheter (som i figur 18). Om de jordlager där tjälskjutning sker är

tunna och underlagrade av grovkornigare och vattenförande jordlager,

som i figur 19 a-c, har tjälningen mindre grundvattenståndssänkande

effekt.

Den grundvattenståndssänkande effekten som en dräneringsåtgärd har,

beror av hur undergrunden är uppbyggd och på hur lång tid dräneringen

har fått verka. L Bäckman har teoretiskt tagit fram förloppet hos en

grundvattenståndssänkning i ett tänkt tvärsnitt i undergrunden, se

figur 51. Förutom de geometriska grundantagandena har förutsatts tre

jordartstyper med olika permeabiliteter. Det rör sig om jordarterna

mellansand-finsand (permeabilitet 10'5 m/s) till grovsilt-mellansilt

(permeabilitet 10'7 m/s). Av figuren kan avläsas att för att dra ner

grundvattenytan 70 cm centralt i vägen, tar det, när avståndet mellan

djupdräneringarna på 1 m djup är 15 m i mellansand-finsandfallet något

dygn men i grovsilt-mellansiltfallet 60 dygn.
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Figur 51 Teoretisk beräkning av grundvattenståndssänkningen vid en
dubbel längsgående dräneringsledning. k=10'5 m/s motsvarar
genomsläppligheten hos en mellansand-finsand OCh k=10'7
m/s hos en grovsilt-mellansilt. Efter L Bäckman.

Härvid är förutsatt att vatten ej tidvis infiltrerar uppifrån, vilket är

förhållandet i praktiken, vilket motverkar grundvattenståndssänkningen.

Å andra sidan kommer dräneringsledningarna att verka kontinuerligt.
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Bäckman /56/ har också utfört praktiska försök med plastfilterdräne-

ring.

Med plastfilterdränering avses ett dräneringssystem där grundvatten

samlas upp i ett dränerande lager (kärna) mellan två filterdukar och

sedan leds ner till en konventionell dräneringsledning. Figur 52 visar den

uppmätta grundvattenytan i vägens tvärsektion i december 1985. Effek-

ten av dräneringsåtgärden är som synes klart tydlig.

VÄG 126 GOTTÃSA-BREDHULT, delen Moheda-Lidn'cis

 

VM

R0R RÖR RÖR
3 2 1

 

, é N -

A 4: IIIs/051115 EI/l:  

 

25 201510 5 0 51015 20 25 30m

TVÄRPROFIL, SEKTION 5/318,6

Figur 52 Dräneringsförsök vid Torpsbruk, Kronobergs län. Uppmät-
ning i december 1985. Efter L Bäckman /56/.

En överbyggnad skulle effektivt kunna dräneras genom en tjockare

porös matta (fiberduk eller liknande). Några direkta sådana försök har

ej gjorts i vårt land. Vissa typer av tunnare dukar (geotextilier) har dock
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provats, E Lindh /57/. De av Lindh provade dukarna verkade samtliga

som materialseparerande lager. Vissa av dukarna syntes också ha

kapillärbrytande egenskaper, vilket kan ha effekt vid tjälningen, så att

vattentransporten uppåt vid tjälningen till ovanförliggande lager redu-

ceras.

Meningen med den sänkta grundvattennivån är, förutom att höja bärig-

heten, att minska tjällyftningen. S Fredén har för några typfall beräk-

nat hur tjällyftningen beror av grundvattenavståndet. Beräkningsresul-

tatet redovisas i figur 53. Fredén har beräknat tjällyftningen som en

funktion av grundvattenavstândet vid en konventionell väg med 65 cm

överbyggnadstjocklek för olika undergrundstyper, där grundvattentill-

förseln antagits obegränsad. Några intressanta iakttagelser kan göras i

diagrammet. Tjällyftningen för "finmjälan" = en finmjälafraktion är

mycket liten och starkt beroende av grundvattenavståndet. Detta

överensstämmer med förhållandena i fält där denna typ av finsilt på

grund av mycket liten permeabilitet föranleder endast små tjällyft-

ningsbelopp. Den starkast tjällyftande jorden, en lerig mjäla (= fort-

farande finsilt) är mer genomsläpplig och ger också större och mycket

höga tjällyftningsvärden. Känsligheten för grundvattenavståndet är ock-

så mycket stor. En neddragning av grundvattenytan från 1 m till 2 m

under vägbaneytan ger en minskning av tjällyftningen från 29 cm till

21 cm. Tjällyftningarna gäller för en köldmängd av 1500 dygnsgrader.

Man erhåller då att tjällyftningskvoten höjs från 52 till 71 dygns-

grader/cm vid sänkningen av grundvattenytan på 1 m. De två testade

moränjordarna visar också stor känslighet för en grundvattenstånds-

sänkning. Tjällyftningsbeloppen är emellertid för dessa jordarter natur-

ligen lägre.
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Figur 53 Tjällyftningen som funktion av grundvattenavståndet. Be-
räkningar utförda av S Fredén.

Man har i princip att skilja mellan fyra olika terräng- och undergrunds-

typer där en neddragning av grundvattennivån har en motverkande

effekt på tjällyftningen och bärighet.

- Artesiska förhållanden, dvs grundvattenytan ligger högre än terrass-

 

ytan. Tjälfarligheten är här mycket stor. Tjällyftningsbeloppen blir

mycket höga om undergrundsmaterialen är mycket tjällyftningsbe-

nägna. Därjämte blir bärigheten mycket låg, inte bara under tjäl-
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lossningstiden utan också under resten av året. En neddragning av

grundvattennivån får därför en mycket god effekt både på tjällyft-

ning och bärighet.

- Högt grundvattenstånd i homogena finkorniga undergrundsprofiler av

siltkaraktär (sedimentjordar såväl som moränjordar). Även om i

sådana terränglägen grundvattenytan sjunker vid tjälningen, är det

en fördel om vid tjälningens start på hösten grundvattenytan genom

dränering fått en lägre nivå, vilket ger en mindre tjällyftning och en

större bärighet såväl under tjällossningstiden, som under resten av

året. Är grundvattenståndet lågt i denna typ av undergrund har en

dränering ingen funktion.

- Högt grundvattenstånd i en undergrundsprofil med tunna (ned till

20 cm) övre lager av siltartade jordar (sedimentjordar) underlagrat

av grovkornigare vattenförande lager (sand, grus, grovkornig morän).

Vid dessa undergrundsprofiler har en dräneringsåtgärd, som dränerar

ut det grovkorniga lagret stor effekt i fråga om att reducera, kanske

eliminera, tjällyftningen, dvs om genom tömning av lagret åstad-

koms brytning av den kapillära vattenströmning till den tjälande

ytan.

- Högt grundvattenstånd i sidolutande terräng. I sådana lägen kan en

dräneringsåtgärd på bergsidan få en särskilt påtaglig effekt genom

att grundvattennivån sänkes under hela vägen.

5.3 Tjälisolering med frysmotståndsmaterial

Efter ett par inledande provvägsförsök med torv vid provvägarna

Öjebyn 1958 och Räktfors 1958, R Gandahl /58, 59/, började ett annat

frysmotståndsmaterial, nämligen maskinframtagen bark att provas i

fält. Barken provades vid ett antal provvägar, av vilka den mest

utbyggda var Nordmaling 1961, R Gandahl /60/. Försöksresultaten från

barkprovvägarna gav underlag för Vägverkets byggnadstekniska anvis-

ningar om byggande med bark i väg. Vägverkets anvisningar av år 1966

föreskrev en mittkilskonstruktion, se figur 54. Denna konstruktion med

förtjockande barklager mot vägmitt och därmed ökande tjälskyddsgrad i
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vägens centrala delar, användes då man ville motverka längsgående

tjälsprickor i vägmitt. I Vägverkets anvisningar från 1976 (och 1981+)

frângick man mittkilsidén och gjorde barklagret "planparallellt". Sam-

tidigt införde man köldmängden (se sid 7 och 214) som dimensionerande

faktor. Underlag för anvisningarna var bla en rapport från SVI,

R Gandahl /61/. I den senaste av Vägverkets byggnadstekniska anvis-

ningar (1984) /62/, inbygges barken i låda, se figur 55.
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Figur 514 Mittkil med bark från januari 1966, enligt VV BYA 1966.
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Figur 55 Tjälskydd med bark enligt VV BYA 84.

Barklagertjockleken i vägmitt anpassas efter köldmängden enligt tabell

nedan.
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Medelköldmängd Barklagertjocklek
d°C i vägmitt

m

< 200 -
200 - 400 0,2
400 - 600 0,3
600 - 800 0,14
800 - 1100 0,5

> 1100 0,6

 

Redan i dränerat läge, ovanpå ej vattenmättade sandlager får barken en

hög fuktighet inbyggd i väg. Frysmotståndet blir alltså stort. Det ökar

ej påtagligt om läget är fuktigt så som det blir när barken är inbyggd

enligt Vägverkets anvisningar, eftersom samtidigt värmeledningsför-

mågan stiger. Att leda in vatten i barklagret är därför onödigt. Det kan

dessutom vara skadligt genom att vattnet verkar urlakande på barken,

och därvid förorenande ämnen kan följa med när vattnet senare

strömmar ut från barklagret.

5.4 Dälisolering med värmeisolerande minerogena material

Värmeisolerande material med relativt låga värmeledningstal, men som

kan användas som tjälisolering är dels minerogena material såsom

lättklinker, lättbetong, masugnsslagg, skifferaska, flygaska och fuktig

mineralull och dels sådana material som utgör en blandning mellan

minerogent och organiskt material, vilket senare är värmeisolerande.

Exempel på sådan materialtyp är cellplastbetong med exempelvis

polystyren. De materialtyper som VTI har undersökt är lättklinker,

lättbetong, masugnsslagg och mineralull.

Av de provade minerogena materialen kan först nämnas lättbetong från

Ytong AB, som ingick vid två provvägar vid Hällabrottet respektive

Kilsmo i Örebro län. Lättbetongen inbyggdes i provvägarna som balkar,

R Gandahl /63/. Försöken blev ej lyckade. Visserligen bromsade lättbe-

tonglagren tjälnedträngningen och reducerade tjällyftningen, men väg-

banan sprack upp genom att skarvarna mellan blocken reflekterade sig i

ett spricknät på vägbanan.
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Masugnsslagg, som liksom lättbetong även ger ett bärighetsbidrag till

konstruktionen förutom att ge ett visst tjälskydd, har ej heller provats i

större omfattning. En kortare sammanställning av några tidigare sven-

ska erfarenheter före 1975 har gjorts av R Gandahl /64/. Vid en provväg

i Lästringe 1975 undersöktes stabiliserade blandningar av masugnsslagg,

som jämfördes med BG, H-E Carlsson och R Gandahl /65/. Hyttstenen

har en tämligen hög värmeledningsförmåga (Ä: 0.4 W/mOC) men ger i

större tjocklekar likväl ett gott tjälskydd.

En annan slaggprodukt är råkopparslagg från Rönnskär. Även denna

slagg har en hög värmeledningsförmâga (7x = 0.4 W/mOC). Den har bl a

provats vid provvägar i Skellefteå 1975. I större tjocklekar har den en

klart tjälisolerande effekt, R Gandahl /66/ .

Ett minerogent material med tämligen goda värmeisolerande egenska-

per är lättklinker. Den har provats i bituminiserad form och har då ett

värmeledningstal på 0.2 W/mOC. Lättklinker har provats vid ett flertal

provvägar, varav den mest utbyggda är Lasele 1973. Vid denna provväg

utfördes inte blott tjälundersökningar utan också undersökningar av

temperatur och halkförhâllanden. Vid provvägen förlades lättklinkerlag-

ren avsiktligt nära beläggningslagret för att kunna testa den halka som

man visste blev följden av lättklinkerlagrets höga läge. Friktionsmät-

ningar utfördes sedan på färdig väg.

Lättklinkern hade en klart tjälisolerande effekt, vilket tjäldjupsmät-

ningarna vid provvägen visade. Tjälundersökningarna vid provvägen är

redovisade av R Gandahl /67/. Härvid kunde tas fram ett preliminärt

förslag till dimensioneringstabell för lättklinkerlager i vägöverbyggnad,_

se tabell nedan.
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Isoleringsbåddens tjocklek, mm

 

Medelköldmängd, 100 200 300 400 500 600 700
0C-d Lättklinkerlagrets tjocklek, cm

< 500 21 18 15 12 - - -
500 - 600 24 21 18 15 12 - -
600 - 700 30 24 21 18 15 12 -
700 - 800 35 30 24 21 18 15 12
800 - 900 40 35 30 24 21 18 15
900 - 1000 45 40 35 30 24 21 18
1000 - 1100 50 45 40 35 30 24 21

> 1100 50 50 45 40 35 30 24

 

Vid beräkningarna har följande värden använts: För bärlager och isole-

ringsbädd ?x = 2.0 kcal/mOCh, för BLK-lager ?x = 0.187 kcal/mOCh.

Vattenhalt för bärlager 7-10 vol-%, för BLK-lager 4.1 vol-% och för

isoleringsbädd 7-14 vol-%.

Tabellen är avsedd att vara en utgångspunkt för dimensioneringsarbete

vad avser BLK-isolerad överbyggnad. Någon dimensioneringstabell för

lättklinker har dock inte utarbetats inom Vägverket, och har alltså ej

kunnat införas i BYA.

En utvärdering av temperaturmätningarna i vägbanan och i överbyggna-

den i övrigt har utförts vid provvägen Lasele av PLundgren /68/.

Speciellt intressant i Lundgrens bearbetning är den sammanställning

han har gjort över de ytliga temperaturförhållandena som visar att

temperaturerna som väntat ofta varierar starkt mellan de olika grad

isolerade och de oisolerade överbyggnaderna. Mera omfattande vägyte-

temperaturmätningar och friktionsmätningar på vägbana har gjorts

under försökstiden. Dessa mätningar har redovisats av K Gustafson

/69/ och /70/. Gustafsons utredning redovisas i det särskilda avsnittet

för halka, avsnitt 6.

Vid SVI och senare vid VTI har också mineralull provats som tjälisole-

ring i vägar. Resultaten har emellertid blivit mycket nedslående. En

första provväg byggdes i Jämtlands län, Såå 1962, R Gandahl /7l/.

Senare utfördes ett utspetsningsförsök med mineralull i Järvsö och
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slutligen mer utbyggda provsträckor vid provvägen Edsvalla 1966 och

1967, se R Gandahl /72/ och senare rapporter.

5.5 Tjälisolering med värmeisolerande organiska material

De organiska material som studerats mest ingående och som man tidigt

fick praktisk användning av är cellplast av polystyren, styrencellplast.

När det första gången presenterades för SVI och dåvarande VV var

materialet helt oprövat i väg. Man kände ej heller till hur den

överbyggnadskonstruktion skulle se ut där styrencellplasten skulle ingå.

Styrencellplast framställes genom uppskumning. I praktiken skiljer man

principiellt mellan två tekniska tillvägagångssätt. Enligt det första, som

gäller den expanderade typen, utgår man från fasta polystyrenpärlor

som innehåller gasen pentan finfördelad i polystyrenmassan som upp-

hettas med vattenånga, varvid gas- och cellbildning startar. Den

erhållna produkten är kulor uppbyggda av slutna celler innehållande

pentan. Pentanen diffunderar emellertid ut ur cellerna på 3-4 veckor

och ersätts av indiffunderande omgivande luft. Expansionen sker i två

steg, en förexpansion och en senare slutlig expansion. De förexpandera-

de kulorna behandlas vidare genom att de packas antingen i formar

motsvarande önskad produkts dimensioner eller meterstora formar för

senare uppsägning varefter de ännu en gång utsätts för het vattenånga

för slutlig expansion. Den första metoden kallas formgjutning, den

senare kallas blockgjutning.

En annan metod att framställa en färdig skivprodukt av förexpanderan-

de styrenkulor är stränggjutning, en kontinuerlig gjutningsprocess, där

man erhåller en ändlös skiva, som kan uppdelas i Önskade längder.

Man kan alltså erhålla skivor för tjälisolering av expanderad styrencell-

plast av tre olika typer: formgjuten, stränggjuten och blockgjuten. Den

tredje varianten skiljer sig från de två första genom att egenskaperna

hos skivorna växlar beroende på var i blocket skivorna är uttagna.

Skivor uttagna från blockets centrala delar har sålunda lägre densitet,

hållfasthet etc än de som är uttagna nära hörn, kanter och sidor.
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Det andra principiella tekniska tillvägagångssättet för att framställa

styrencellplast är extrudering. Extruderad styrencellplast framställs

tekniskt genom att smält polystyren tillsättes jäsmedel (bl a innehållan-

de freon) och får extrudera genom ett munstycke, varvid dethögre

trycket i polystyrenmassan går ned till atmosfärstrycket eller lägre.

Man erhåller därvid en produkt i form av en ändlös skiva, som kan kapas

i önskade längder. Den extruderade styrencellplasten uppbygges av ett

homogent system av slutna celler, som innehåller ursprungsgaserna.

Närmast skivans begränsningsytor blir cellerna tillpiattade och bildar en

tät hud. Hos vissa kvaliteter av extruderad styrencellplast kan denna

hud vara avlägsnad.

Freonen diffunderar med tiden ut ur cellerna, men med en allt mer

avtagande hastighet. Man kan praktiskt räkna med att det tar flera

hundra år innan freonen helt försvunnit från cellerna. Luftens syre och

kväve tränger däremot snabbt in i cellerna. Vid bedömning av extru-

derad styrencellplasts värmeisolerande förmåga måste man alltså ta

hänsyn till kvarvarande innehåll av freon. Den extruderade styrencell-

plasten har visat sig vara lämpligast som tjälisolering och används också

helt dominerande.

Undersökningarna för att bestämma möjligheterna att använda styren-

cellplast i väg startade i fält genom provvägarna Edsvalla 1966 och

senare 1967, där expanderad respektive extruderad styrencellplast

skulle provas. Resultaten från undersökningarna vid dessa provvägar och

senare byggda provvägar har lämnat underlag för de byggnadstekniska

anvisningar om användande av cellplast i väg, som utkom vid VV 1976

och 1984 /62/.

Edsvallaprovvägarna har redovisats i en mängd rapporter. Från början

lämnades byggnadsrapporter, L-O Svensson /73, 74/. En första utvärde-

ring gjordes efter 2 respektive 3 tjälsäsonger, R Gandahl /75/, som

visade att det var en påtaglig skillnad mellan den expanderade och den

extruderade styrencellplasten. Det visade sig så småningom att såväl

vattenupptagning som kompression för den valda provade typen av

expanderad styrencellplast (blockgjuten) var så stor att materialtypen

bedömdes som ej användbar som tjälisolering i väg. Figur 56, R Gandahl
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/76/, är en illustration av hur ett lager av extruderad (strängsprutad)

styrencellplast påverkat tjällyftning och tjälnedträngning. Figuren visar

också den valda och sedermera reglementsenliga överbyggnadskonstruk-

tionen med bituminös beläggning, grusbärlager, lager av styrencellplast

och förstärkningslager (i BYA kallat för isolerbädd). Vid sträcka 11

(8 cm styrencellplast) och 12 (4 cm styrencellplast) har ej uppstått

någon tjällyftning. Tjälen har heller aldrig trängt ned i den tjällyft-

ningsbenägna undergrunden. Det har den däremot gjort vid sträcka 13

(2 cm styrencellplast) och sträcka ll; (ingen styrencellplast). Det är

naturligt att tjällyftning ej uppkommit även vid sträcka 12 eftersom

tjälningen endast gått ned till det icke tjälkänsliga förstärkningslagret.
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Figur 56 Tjäldjup och tjällyftning vid provvägen Edsvalla 1967,
sträckor med extruderad styrencellplast, åren 1969-1970.
Efter R Gandahl /76/.

Styrencellplast av samma extruderade typ som vid Edsvalla har provats

även vid andra senare provvägar. Vid provvägen Lasele 1972 provades

den extruderade cellplasten och en expanderad formgjuten variant av

styrencellplast i överensstämmande lägen och konstruktion. Detta gav

möjlighet att jämföra de två typerna av styrencellplast. Efter att denna

provväg legat i 12 år och provvägen Edsvalla 1966 i 16 år kunde

vattenupptagningskurvor uppritas som väl beskrev hur fuktigheten för-

ändrades med tiden i de skilda materialen, se figur 57. Av direkt

intresse vid dimensionering (bestämning av tjocklek hos lager av styren-
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cellplast) är emellertid värmeledningsförmâgan. Denna har bestämts vid

ett antal tillfällen under försöksperioden. Resultaten redovisas i fi-

gur 58. Se övrigt R Gandahl /77/.

Vollenholf v0l-°/o

164k

15-

'Ho-l

12- . Edsvalla 1966 (lvl.) cm Extruderod styrencellplost, Slyrofoum HI 35

11" o Losele 1972 (7 cm) Extruderud styrencellplost, Styrofoom Hl 50

  

Figur 57 Vattenupptagning med tiden hos olika styrencellplaster i
provvägar. Efter R Gandahl /72/.

Under antagande av en viss höjd på värmeledningsförmågan

( = 0.033 W/mOC) för styrencellplasten och bestämda standardegenska-

per hos övriga lager i väguppbyggnaden och med hänsyn till det lokala

klimatet och undergrundsförhållandena kan man räkna fram erforderliga

tjocklekar hos cellplastlagret och underliggande isolerbädd för att

förhindra skadande tjälning. Sådan metodik är använd av VV, som

bestämt sig för tjocklekar enligt nedanstående dimensioneringstabell.
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Vägverkets dimensioneringstabell för isolering av vägöverbyggnad med

Styrofoam H1 50.

 

Medelköldmängd Isoleringsbåddens tjocklek, mm

100 200 300 400 500 600 700

 

oC Grundvärden

200 - 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 25 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

 

Påbyggnaden på cellplastlagret är här antagen till en tjocklek av 40 cm.

Typ av styrencellplast är den extruderade varianten, som provats vid

provvägen Lasele 1972, se figur 58. Om den expanderade varianten från

provvägen Lasele användes måste på grund av dess högre värmeled-

ningsförmåga, de i dimensioneringstabellen angivna tjocklekarna ökas

med 50 %.

Vägverkets dimensioneringstabell gäller för statsvägar dvs vägar som

skall tåla tyngre och intensivare trafik. Inom bebyggda områden kan

kraven ofta sättas lägre. Prov med klenare överbyggnader gjordes under

åren 1973-1978 vid provvägarna Gammelstad 1973, 1974 och 1975,

R Gandahl /78/. Dessa undersökningar gav underlag för att kunna

reducera Vägverkets dimensioneringsvärden för bostadsgator med 25 %

och för gångvägar med 50 %.

Som exempel kan nämnas, att vid 900-1000 dygnsgrader blir cellplast-

tjockleken enligt VV-tabellen 80 mm om isolerbäddens tjocklek är

100 mm. Vid gata och gångväg blir motsvarande tjocklekar 60 och

40 mm. Tjockleken rekommenderas emellertid inte understiga 25 á

30 mm.
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- EdSV'lHO 1966 ((#10) Cm Evlruderod styrencellpldsf, Slym'num H! 38

o Losele 1972 (7 cm) Extruderod styrEncellplost, Styrcfoom H! SC'

A Losele 1972 (Gm) Stönggjulen styrencelloldsl, Slyrolif vdgskivo

Vörmeledningsformågo

W/m 'E A

004001

00350-

0,0300« //A__"_

00250-

  

Figur 58 Värmeledningsförmågans förändring med tiden hos olika
styrencellplaster i provvägar. Efter R Gandahl /72/.

Med tiden kommer värmeledningsförmågan att öka i styrencellplasten

dels på grund av vattenupptagning, men vad gäller den extruderade

varianten också på grund av cellgasutbyte. Cellgasutbytet består i att

luftgaser går in och cellgasen (freon) går ut ur cellsystemet. Freonav-

gången är en långsam process. Det kan ta upp till ett par hundra år

innan koncentrationen gått ned till hälften. Freoninnehållet gör emel-

lertid att styrencellplasten blir en god värmeisolator på grund av

freonens låga värmeledningsförmåga. Det är alltså viktigt att kunna

prediktera freoninnehållets (och annat gasinnehålls) förändring med

tiden. I samarbete med Statens provningsanstalt har på senare år tagits

fram och testats ett förfarande att på laboratorium accelerera cell-

gasförändringarna inklusive fuktighetsförändringarna. Översiktlig be-

skrivning av metodiken finns beskriven av R Gandahl /77/.
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6 HALKA VID VÄRMEISOLERADE VÃGAR

Genom värmeutstrålning på hösten avkyis vägbaneytan vid värmeisole-

rade vägpartier snabbare än vid icke isolerade på grund av att det

värmeisolerade skiktet bromsar den kompenserade värmeströmningen

från sommarvärmemagasinet i undergrunden. Härvid kan temperaturen

vid isolerade vägpartier tidigare gå ned under oC än vid icke isolerade

och vid vissa tillfällen föranleda isbeläggning och halka. Denna risk för

halka ökar när cellplastlagret förlägges närmare vägbaneytan. I BYA

1976 var för statsvägarna föreskrivet att cellplastlagrets avstånd till

vägbaneytan skulle vara minst 50 cm. I BYA 1984 är detta mått 40 cm.

Det har också visat sig att skillnaden i halkbenägenhet hos en på

normenligt djup isolerad väg och en konventionell väg är liten.

Att väg som tjälskyddats med värmeisolerande lager, särskilt om dessa

lager lades högt i överbyggnaden, skulle bli halkkänslig var en komplika-

tion, som måste undanröjas. Av den anledningen utfördes redan vid

Edsvallaprovvägarna (1976 och 1967) mätningar av vägytetemperatur

och friktion. Några sådana tidiga friktionsmätningar vid ett hösttillfälle

redovisas i figur 59, R Gandahl /75/. De friktionsvärden som anges i

figuren är relativa genom att friktionsvärdet för de konventionella

grus-sandöverbyggnaderna satts till värdet i. Figuren ger anledning till

en mängd kommentarer, som här måste begränsas till de mest närlig-

gande. Så är det helt klart att där styrencellplast ingår i vägen är den

relativa friktionen lägre än 1 och ju tjockare lagret är desto lägre är

värdet. Jämför exempelvis sträcka 2 med 4 cm cellplast (u: 0.85) med

sträcka 3 med 8 cm cellplast ([1: 0.77). Intressant är också att kunna

notera att friktionen är högre vid en CG-sträcka som nr 16 (p. = 0.77) än

vid en BG-sträcka som nr 15 (p: 0.73) osv. För att kunna renodla de
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m 1.0 0.85 0,77 m

                  

Mn

1'
+1,0

           

16 17 18 19 20

- = Ab, BG (bitumenstabiliserat grus) um = Medelfriktimslwot

HKD = CG (cementstabiliserat grus)

5:5 = Bärlagergrus

= Styrofoam

EÃU= Sand

Figur 59 Medelfriktionskvot för friktionsmätningar utförda hösten
1972 vid provvägen Edsvalla 1967. Efter R Gandahl /75/.

förhållanden som framkallar halka vid begynnande kallt väder på hösten

beslöts vid VTI att anlägga ett halkprovningsfält. Ett första inledande

försök startades i Stockholm är 1974 med 6 st provytor. Försöken gav

positiva resultat, se R Gandahl och M Ljunge /79/. I Linköping gavs

större möjligheter att bygga ett mer omfattande halkprovningsfält,

halkfält Linköping 1976. Samtidigt fortsattes halkmätningarna vid ett

antal värmeisolerade vägar. K Gustafson har redovisat halkundersök-

ningarna vid provvägarna Lasele 1972 och 1973 /69, 70/. Vid provvägen

Lasele 1973, som innehåller det minerogena värmeisolerande materialet
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lättklinker i högt läge, vidtogs en motåtgärd mot halkan, nämligen

genom att förse beläggningsytan med en friktionshöjande ytbehandling.

Åtgärden hade den första vintern en mycket god effekt, se K Gustafson

/70/. Vad man vinner med en ytbehandling är att friktionen aldrig blir

lägre än u = 0.2, men att i övrigt ytbehandlingen inom det icke så

kritiska friktionsområdet |.l = 0.2-1 är något sämre än en asfaltbetong,

se figur 60.

Vid halkfältet Linköping 1976 fanns utrymmesmöjligheter för ett större

antal enskilda provytor. Några frågor som man hoppades få besvarade

vid undersökningarna vid halkfältet var följande:

- Är halkrisken större, och i så fall hur mycket större, på en isolerad

väg än på en oisolerad?

- Är halkrisken under några betingelser eller vid någon tidpunkt större

på en oisolerad väg?

- Var i överbyggnaden skall ett isoleringslager placeras för att inte

medföra en ökad halkrisk vid jämförelse med en oisolerad väg?

- Hur stor betydelse har det värmeisolerande lagrets tjocklek?

- Hur stor betydelse har materialen i lagren ovanför isoleringen?

- Hur stor är halkrisken på en väg med bergkrossöverbyggnad med

respektive utan isolering?
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% Sträcka 1. Y'j Ab
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Figur 60 Kumulativa fördelningen av friktionstalet för sträcka 1 och
9 vid provvägen Lasele 1973. Efter K Gustafson /70/.

De skilda provytorna, representerande var och en av en bestämd

överbyggnadskonstruktion, uppbyggdes i med styrencellplast isolerade

kvadratiska boxar om ca 1.5 m sida nedsänkta i marken, så att

beläggningsytorna kom att ligga i markplanet (för detaljer, se

K Gustafson /80/). Figur 61, K Gustafson /81/, är ett exempel på en
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situation vid halkfältet med rimfrostbildning, som hade inträffat en

morgon hösten 1979. Man kan lägga märke till den rikliga rimfrostbild-

ningen på ytor där styrencellplasten ligger högt och frånvaron av

rimfrostbildning där styrencellplasten ligger lågt eller saknas.

Ab

BG

Barlagergrus

Makadam

  
  

    

   

Bergkross

Sand

Cellplastä
I
E
E
l
E
D
I

 

              

Figur 61 Situationsbild Över VTI Halkfält 1976 klockan 10.00
1979-12-10. Efter K Gustafson /8l/.

Undersökningsresultaten från halkfältet i Linköping gav underlag för en

gruppering av de olika överbyggnadstyperna avseende risk för tidig
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hösthalka genom rimfrost- eller liknande isbildning. Figur 62 grupperar

de olika överbyggnadstyperna efter relativ halkbenägenhet i 5 grupper.

Som var att vänta är de rena sandgrusuppbyggnaderna deminst halkbe-

nägna och de med högt liggande styrencellplast de mest halkbenägna.

Till denna senare grupp hör också en uppbyggnadstyp med djupt liggande

styrencellplast men där i påbyggnaden på cellplasten ingår lager av

bergkrossmaterial. Bergkrossen (yta 4) ensamt är också halkframkallan-

de (tillhör halkgrupp 4) och lika halkbenägen som styrencellplast med

35 cm påbyggnad (yta 7). Man kan alltså likställa bergkrossuppbyggna-

den med den enligt BYA reglementsenliga överbyggnaden med styren-

cellplast, där påbyggnaden på styrencellplasten är 40 cm (50 cm).
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Figur 62 Halkbenägenheten hos väguppbyggnader representerade vid
Haikfält Linköping 1976. Sammanfattning av mätningar
1976-1980. Efter K Gustafson /81/.

K Gustafson /81/ framhäver de faktorer, som betyder mest för halkupp-

komsten sålunda:

- Av de oisolerade väguppbyggnaderna har bergbitumenöverbyggnader

(BBÖ) den klart största halkbenägenheten beroende på bergkross-

materialets relativt
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Skillnaderna mellan övriga oisolerade överbyggnader är relativt små.

Tjockare BG-lager ger dock en något förhöjd halkrisk i förhållande

till en uppbyggnad med grusbärlager.

Isoleringens läggningsdjup har avgörande inverkan på halkbenägen-

heten. Mycket högt isolerade vägar har en mycket hög halkbenägen-

het. Placeras isoleringen på ca 35 cm djup är halkbenägenheten stor

i förhållande till de flesta oisolerade väguppbyggnader, men är

ungefär densamma som för en oisolerad bergbitumenöverbyggnad.

För normenligt isolerade vägar, dvs isoleringsdjupet 50 cm eller

mer, är halkrisken relativt liten, men dock något förhöjd i förhållan-

de till flertalet oisolerade.

Vid isolering högt upp i vägkroppen har isoleringslagrets tjocklek en

viss inverkan, som dock är relativt liten, på halkbenägenheten,

medan betydelsen däremot är ännu något mindre vid isolering på

lägre djup. Tjockare isoleringslager innebär en något högre halkrisk

än för tunnare lager.

För de värmeisolerade vägtyperna har materialen i lagren ovanför

isoleringen stor betydelse för uppkomsten av halka. Överbyggnader

med grova och relativt torra material t ex bergkross och grovkornigt

bärlagergrus, medför högre halkbenägenhet än för vägar med finkor-

nigare material med högre vatteninnehåll, t ex finkornigt bärlager-

grus och sand.

ALTERNATIVA TJÄLSKYDDSKONSTRUKTIONER

Som tidigare redogjorts (avsnitt 5) är några huvudmetoder för att

motverka tjälens skadliga verkningar:

Ökning av överbyggnadstjockleken med icke tjälkänsliga material

Dränering

Tjälisolering
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Varje metod motsvaras av ett antal olika konstruktionstyper, vad gäller

vägar, huvudsakligen av olika överbyggnadskonstruktioner. Vid VTI har

som tidigare redovisats framtagits en metodik, som möjliggör beräkning

av tjällyftning för valda uppställda förutsättningar, se S Fredén och

L Stenberg /5, 6/. Däremot kan bärighetsnedsättningen under tjälloss-

ningstiden ej uppskattas beräkningsmässigt.

För att exemplifiera den praktiska möjligheten att utnyttja beräknings-

metodiken har tjällyftningen beräknats för några överbyggnadstyper, se

figur 63.

Tjällyftningen är avsatt som funktion av tjockleken hos vissa lager, i

fallA med grus-sanduppbyggnadzden totala överbyggnaden och de

övriga överbyggnadsexemplen av tjockleken av de isolerande lagren av

bark, lättklinker och styrencellplast. Vintern har antagits motsvara en

normalvinter med medelköldmängden 1000 dygnsgrader. I övrigt har

använts standardvärden på materialegenskaperna, som vattenhalt, vär-

meledningsförmåga etc. Resultatet av beräkningarna framgår av fi-

gur 64-65. Man kan ur figuren avläsa de erforderliga tjocklekarna för

att tjällyftningen skall gå upp till högst ett visst valt värde. Som

exempel tas tjällyftningsvärdet 3 cm. För att tjällyftningen skall uppgå

till högst detta värde under den antagna normalvintern på 1000 dygns-

grader gäller tjocklekarna, för grus-sandöverbyggnaden (A) 145 cm, för

barkuppbyggnaden barklagertjockleken 38 cm, för lättklinkeruppbyggna-

den lättklinkertjockleken 17 cm och för uppbyggnaden med styrencell-

plast en tjocklek hos cellplastlagret på 3 cm.
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Figur 63 Överbyggnadstjocklek (relativt) vid Olika tjäiskyddsmetoder.
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Figur 64 Beräknade värden på tjällyftningen vid olika tjocklekar hos
lager i konstruktionerna enligt figur 63. Vid beräkningarna
har använts vissa valda standardvärden på materialegen-
skaperna. Efter 5 Fredén.
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Beräkningarna ovan är utförda för en hel vinter, normalvintern med

1000 dygnsgrader. Om vintern blir kallare kommer samtliga tjällyft-

ningsvärden att öka, men ej helt i samma takt. I figur 65 presenteras

resultat från beräkningar, där tjällyftningsökningen satts som funktion

av den ökande köldmängden under vintern. Beräkningarna har i detta

fall skett med utgångspunkt från en köldmagasinerade kapacitet mot-

svarande medelköldmängden 600 dygnsgrader. Vid utgångspunkten har

alltså ingen tjällyftning skett. Den inträder först då den köldmagasi-

nerande kapaciteten överskrides. Kurvorna i figur 65 beskriver alltså

t jällyftningsförloppet efter denna tidpunkt. Se också R Gandahl /82/.

Tjñllyftning
cm

zod Tjöllyftning vid Tjöllyftningskvot
1450'C-dygn 'C-dygn/cm

A = grus 7,4 115

C = lättklinker 3,4 250

1 D = cellplast 5,8 147
/

12 '* / /

 

/

/ z
_ /

,

,

r 1 I I[ II 1 T

100 500 1500 ° c- dygn

Figur 65 Beräknad tjällyftsökning vid ökning av köldmängden från 600
till 1450 dygnsgrader under förutsättning att tjällyftningen
vid 600 dygnsgrader är noll. Jämför figur 64. Efter 5 Fredén.

I figuren ges en tabell över tjällyftningsvärdena vid en uppnådd köld-

mängd av 1450 dygnsgrader. Genom att dividera köldmängden med

tjällyftningen erhåller man tjällyfningskvoten. Denna är lägst för bark-

uppbyggnaden (80°C.dygn/cm) och högst för lättklinkeruppbyggnaden

(250°C.dygn/cm). En väg med tjälisolerande barklager, som genomtjälat

vid 600 dygnsgrader, tjällyfter alltså 3 gånger så mycket som en
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motsvarande väg med lättklinker vid den fortsatta genomtjälningen vid

högre köldmängder än 600 dygnsgrader. Känsligheten vid genomtjälning

av den cellplastisolerade vägen är större än för den lättklinkerisolerade.

Man hade här kunnat väntat sig att den cellplastisolerade vägen skulle

vara mindre känslig eftersom cellplastens värmeledningsförmåga är

mindre än lättklinkerns. Förklaringen till förhållandena är den isoler-

bädd av grus-sand som underlagrar cellplastlagret, som visserligen

bidragit starkt till en hög köldmagasinerande kapacitet, men efter

genomtjälning har mindre tjällyftningshindrande effekt på grund av sin

låga värmeisolerande verkan i fruset tillstånd.

Den använda beräkningsmetoden för bestämning av tjällyftningen hos

skilda konstruktioner är fullt användbar då det som här är fråga om att

jämföra ett antal konstruktioner. Å andra sidan kan man fn inte utgå

ifrån att man helt korrekt kan räkna fram tjällyftningsvärden för en

speciell enskild konstruktion i visst klimat och terrängläge. Beräknings-

resultatet kan inte bli bättre än uppskattningarna av de ingående

parametrarna (vägytetemperatur, densiteter, värmeledningsförmåga,

tjällyftningsegenskaper), vilka inte alltid är så lätta att göra.

Att kunna jämföra de tjällyftande egenskaperna hos ett antal definiera-

de konstruktioner, tex vägöverbyggnader, betyder att ett underlag

finns för att kunna välja bland dem. Eftersom konstruktionerna är

dimensionerade så att de ger samma tjälskyddsgrad, blir nästa steg att

bedöma möjligheterna till tekniskt utförande av de skilda konstruk-

tionerna och kostnaderna för detta. Jämför också R Gandahl /82/.

8 OM TJÄLFORSKNING

Tjälforskningen var redan från början en del av den väggeologiska

verksamheten. Själva upprinnelsen till en väggeologisk verksamhet i

vårt land kan man lämpligen datera till år 1925, då i Luleå på initiativ

av dåvarande Svenska väginstitutet (VI) anordnades ett diskussionsmöte

i tjälfrågan. Deltagare vid detta möte var bla överdirektören och

chefen för Sveriges geologiska undersökning (SGU) A 0 Gavelin och

statsgeologen Simon Johansson. Att till detta möte kallats företrädare
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för SGU visar att man var införstådd med att tjälfrågans lösning

erfordrade geologisk expertis. Året därpå, 1926, träffades också en

överenskommelse mellan SGU och SVI om samarbete rörande tjälproble-

met. SGU anställde 1927 statsgeologen fil dr Gunnar Beskow som ledare

för tjälforskningen. Därmed säkerställde man en "geologisk" upplägg-

ning av tjälforskningen och som resultat därav återfinner man bland

Beskows tidigare arbeten uppsatsen "De geologiska faktorernas betydel-

se för Vägarnas tjälförhållanden". Tidigt kommer man också in på

materialfrågor såsom grusvägbanors sammansättning. Det gäller här

såväl materialkvaliteter som materialens förekomst i naturen. Det

löpande uppdraget från SVI (Svenska väginstitutet omändrades år 1934

till Statens väginstitut, SVI) till SGU namnändrades fr 0 m 1934/35 till

"väggeologisk forskning" för att bättre täcka verksamhetens faktiska

innehåll.

År 1938 överfördes den väggeologiska forskningen från SGU till SVI,

som år 1939 fick en egen väggeologisk avdelning. År 1949 inrättades

även en bärighetsavdelning.

Genom denna nya organisation förbättrades möjligheterna att uppfylla

de uppgifter, som ålåg SVI, nämligen att utföra geologiska och bärig-

hetstekniska undersökningar inom vägområdet. Uppgifterna för SVI

väggeologiska avdelning har med tiden utökats och har kommit att

omfatta frågor om markförhållandenas betydelse för val och dimensio-

nering av överbyggnadskonstruktioner, frågor rörande olika typer av

tjälskydd, bergmekaniska frågor, frågor rörande kvaliteter och före-

komst av naturliga material, materialinventeringar och liknande.

När SVI år 1971 omvandlades till VTI (statens väg- och trafikinstitut)

inrangerades den speciella väggeologiska avdelningen plus övriga väg-

tekniska avdelningar i den nybildade vägavdelningen. Den väggeologiska

markeringen upphörde därmed. Verksamhtens innehåll inom den "väg-

geologiska" gruppen har dock varit av samma karaktär som tidigare.

Inom den vägbyggnadstekniska forskningen är tjältekniken av samma

paritet som beläggningstekniken och bärighetstekniken. För att komma

fram till tekniska lösningar på de problem, som tjälaktiviteten ger
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anledning till, måste man kunna tjälprocesserna och känna till hur man

kan ingripa i dessa för att tämja de skadande processerna. Tjälens

skadande aktivitet härrör övervägande från undergrunden, men kan

mildras genom adekvata tjälskyddsåtgärder. Man kommer fram till att

man kan angripa tjälproblemen inom områdena:

- Tjälfysik och tjälmekanik

- Förutsättningar i undergrunden för tjälaktivitet

- Tjälskyddsteknik

Forskningsverksamheten samordnas enligt FoU-principen dvs F (=

grundläggande forskning) ger underlag för U (= utveckling). Här gjorde

G Beskow redan tidigt en betydande insats. Hans arbete / 1/ gav ett

underlag för den mera praktiskt tekniska verksamheten, som står sig än

i dag. Beskow går igenom alla aspekter av tjälaktiviteten. Han beskriver

jordfrysningens mekanik, inklusive jordfrysningsprocessen, han redogör

för tjällyftningen i alla dess aspekter, inte minst tjällyftningen med

hänsyn till vattenuppsugningen till tjälgränsen. Han går noga in på

tjällyftningens hydrodynamiska förutsättningar och påpekar grund-

vattenförhållandenas betydelse. Till sist tar han också upp temperatur-

förhållandena i mark. Beskows grundläggande arbete behandlar - men

det är omfattande nog - huvudsakligen tjälbildningen, ej urtjälningen i

så hög grad. Han har dock under sin långa verksamma tid gått in på

tjällossningsproblematiken, och angett lösningar för att klara av de

praktiska problemen på vägarna. Efter Beskow har forskningsverksam-

heten gällt utveckling för att ta fram åtgärder mot tjälskador (längsgå-

ende tjälsprickor) och åtgärder i form av tjälskydd mot tjälskador med

olika material såsom frysmotståndsmaterial och värmeisolerande mate-

rial, som måste karaktäriseras som utvecklingsverksamhet (U) och

endast i mindre grad som grundläggande forskning (= F). På senare tid

har av L Stenberg och S Fredén gjorts ett vackert arbete genom att ta

fram metodiken att beräkna tjällyftningen för godtyckliga överbygg-

nader och undergrunder för skilda klimatlägen. Metodiken framkom

under en period, då tjälforskningen var lågt prioriterad av uppdrags-

givare (VV och "VTI") varför resurser saknades för ett djupare utveck-

lingsarbete.
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Den del av tjälforskningen, som handlar om tjällyftningsprocesser har

varit relativt väl bevakad, vilket man däremot inte kan säga om de

tjälprocesser och andra processer, som försiggâr vid tjällossningen.

Eftersom intresset på senare tid alltmer börjat inriktas på vägars

bärighet och då i synnerhet under tjällossningstid har på VTI startats

planering av en FoU-verksamhet, som skall utreda de grundläggande

problemen vid tjällossningen, för att därmed skapa en grund för ett

utvecklingsarbete vad gäller lämpliga åtgärder med hänsyn till tjälakti-

viteten och andra därav beroende aktiviteter under tjällossningstiden.

Viss översiktlig planering har utförts av R Gandahl /83, 84/ som lade

fram nedanstående grovstruktur och idéer om FoU-verksamheten.
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Översiktlig tablå över FoU-verksamheten inom problemområdet bärig-

het under tjällossningen.

Tablå över huvudprojekt, aktiviteter och ungefärliga rela-

tiva tidsförlopp för de skilda projektverksamheterna

    

mig
Material _

Bärighetstillständ

Undergrund

Åtgärder

Byggnad

 

Värdering avåtgärder

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

  

Värdering av konstruktioner

 

Framtagning av konstruktioner, provning
i VTI klimathall och vid väg

Studier av undergrundens bärighets-och
tjältekniska egenskaper

Fältundersökningar, bestämning av egenskapen' klassificering

 

Studier av vägtillständet och dess orsaker

Hetodikframtagning, observationer, uppskattning av orsaker

  

Studier av materials bärighetsmekaniska och tjälfysikaliska
egenskaper

  

Laboratorieförsök

Bärighetsmekaniska och tjälfysikaliska studier

  

Teoretiskt arbete, verifierat genom praktiska försök

Tid
>

 

KG. VTI 1987
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FoU-verksamheten inledes med inriktning på F (= grundläggande forsk-

ning), som sedan bibehålles under hela verksamhetstiden. U-delen

(utvecklingsdelen) kommer successivt igång, när F-resultat kan bilda

underlag. Detta hindrar inte att inom vissa delområden där FoU-under-

laget 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.

De enskilda projekten inom FoU-verksamheten förutsättes omfatta

FoU-problem inom både bärighets- och tjäldisciplinerna och andra

discipliner såsom exempelvis geoteknik, hydrologi, geologi, som kan

betraktas som kompletterande och nödvändiga discipliner.

Ett projekt som innefattar fler problemområden och alltså omfattar

fler discipliner betraktas här som övergripande. Det är också övergrip-

ande i den meningen att varje disciplin representeras av en bestämd

specialist. Projektarbetet får alltså en övergripande karaktär. I det

följande diskuteras ett par projekt med övergripande verksamhet.

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

VTI MEDDELANDE 546



126

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 /85/. Plan och program

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

led av den större FoU-verksamheten på tjäle-bärighetsomrâdet, 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.

Bärighets- och tjälstudier i VTI 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 frân uppdragsgivare från exempelvis Vägverket. En grundförut-

sättning för attkunna 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

flertal av dem, som kommer att bli involverade i hallförsöket.

Några mer konkreta större huvudprojekt inom området bärighet vid

tjällossningen, som framåt i tiden kommer att vara aktuella är följande:

- Trafikens verkan på väg vid tjällossning

- Bärighetsförloppet i relation till tjälförloppet

- Tjälprocesser och andra fysikaliska processer

- Bärighetsmekaniska processer

- Mekaniska egenskaper och fysikaliska processer hos tjälade upp-

tinande jordlager i väg och undergrund

- Överbyggnadsmaterials och naturliga jordmaterials tjälkänslighet
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- Tjälens inverkan på bärigheten vid Olika undergrundstyper

- Tjälens inverkan på bärigheten vid olika grundvattenförhållanden

- Tjälens inverkan på bärigheten vid olika klimat- och vädertyper

- Bedömning av och förbättring av vägars bärighetstillstånd

- Framtagning av metodik för bestämning av bärighetsförbättrande

åtgärder

- Metoder för bedömning av framkomligheten vid tjällossning

- Metoder och tekniker för framkomlighetshöjande åtgärder

- Metodiker för insättande och borttagande av bärighetsbevarande

åtgärder vid tjällossning

- Metoder för bärighetshöjande byggnadstekniska åtgärder

Det sista projektet betyder värdering av en hel mängd nyframtagna och

gamla metoder. Jfr avsnitt 5 och R Gandahl /35/.
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