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FÖRORD

Föreliggande utredning om de dimensionerande egenskaperna hos tjäliso-

lerande material startade efter önskemål från bl a Svenska vatten- och

avloppsverksföreningen, som efterlyste möjligheter att bedöma material

av bl a typen styrencellplast vad gäller användning i tjälisolerade kon-

struktioner. Utredningen som nu är avslutad harbehandlat olika typer av

styrencellplaster men också i någon mån lättklinker och slagger samt

bark. Kostnaden för utredningen har täckts av bidrag från byggforsk-

ningsrâdet och genom uppdrag från fabrikanter.

Vid utredningen har tagits fram en metodik för att testa nya material

vad avser tjälisolerande egenskaper, en metodik som nu påuppdrag av

statens vägverk testas vid statens provningsanstalt i samarbete med

statens väg- och trafikinstitut.

Linköping, januari 1986

Rune Gandahl
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Dimensionerande egenskaper hos tjälisolerande material

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

SAMMANFATTNING

Ett material som har den egenskapen att det antingen är värmeisoleran-

de, dvs har liten värmeledningsförmåga, eller har stort frysmotstånd, dvs

kan binda stora köldmängder, definieras här som ett tjälisolerande

material. Av sådana material som kan byggas in i en konstruktion (väg

eller markförlagd rörledning) på eller i mark är styrencellplast, lätt-

klinker, vissa slagger (hyttsten, hyttsand) och bark särskilt lämpliga som

tjälskydd. Bark är ett frysmotståndsmaterial och har använts i många är

med gott resultat. Lättklinker och slagger tillhör gruppen minerogena

värmeisolerande material. Styrencellplast, som är ett organiskt material

och är relativt nytt, förekommer i ett flertal varianter och kvalitéer.

Huvudtyperna av styrencellplast är de expanderade och de extruderade.

De extruderade har visat sig ha de bästa tjälisolerande egenskaperna på

sikt.

Av ett tjälisolerande material måste man kräva att det har nöjaktiga

mekaniska egenskaper med hänsyn till de mekaniska påkänningarna det

utsätts för i den konstruktion det ingår i. Man måste också för de

värmeisolerande materialen fordra att värmeledningsförmågan ej över-

skrider ett visst högsta värde.

För att skilja de värmeisolerande materialen åt vad gäller de tjälisole-

rande egenskaperna måste man kunna beskriva utvecklingen av värme-

ledningsförmågan under en förutsatt följd av år.

Hos styrencellplaster ökar värmeledningsförmågan med tiden på grund av

vattenupptagning. Detta gäller såväl de expanderade som de extruderade

styrencellplasterna. För de extruderade styrencellplasterna tillkommer

också att värmeledningsförmågan ökar på grund av det cellgasutbyte,

som pågår undermycket lång tid. För de hittills kända kvalitéerna av

extruderad styrencellplast är dock värmeledningsförmågan alltid betyd-
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ligt lägre än för de hittills kända kvalitéerna av expanderad styrencell-

plast.

För bestämning av en dimensionerande värmeledningsförmåga för sty-

rencellplast, behöver vissa försök utföras, nämligen dels accelererade

försök på laboratorium och dels långtidsförsök i fält.

För detta har en metodik framtagits, som f.n. är under intrimning i

samarbete mellan statens provningsanstalt och statens väg- och trafik-

institut. Metodiken går ut på att studera fuktupptagningen där ång-

trycksgradienten är förhöjd jämfört med naturliga förhållanden. I de

extruderade styrencellplasterna bringas genom uppskivning av proven

cellgasutbytet att öka. De värden man får i laboratorium jämföres med

de värden man erhåller i fält. Det kan nu vara möjligt att genom

extrapolation bestämma utvecklingen av värmeledningsförmågan för

längre tid med ledning av kända teorier för fuktupptagning och cellgasut-

byte. Utifrån den kurva över värmeledningsförmågans förändring med

tiden som man sålunda erhåller kan man sedan välja uten dimensioneran-

de värmeledningsförmåga.

Den dimensionerande värmeledningsförmågan för lättklinkeroch slagger

är enklare att komma fram till. Man kan räkna med att efter en säsongs

lagring i en tjälisolerad konstruktion har jämvikt beträffande vatteninne-

hållet ernåtts. Den dimensionerande värmledningsförmågan blir alltså

den värmeledningsförmåga materialer erhåller efter ca ett år i konstruk-

tionen. Vid laboratoriebestämning av värmeledningsförmågan måste ma-

terialen ha samma kondition som i konstruktionen inte bara ifråga om

vatteninnehållet utan också ifråga om lagring, bindning och densitet.

De tjälisolerande egenskaperna för frysmotståndsmaterialen beror till

dominerande del av vatteninnehåll och endast till en mindre, i allmänhet

negligerbar, del av värmeledningsförmågan. Frysmotståndet för bark är

också av samma storleksordning även vid de variationer av vatteninne-

hållet som förekommer, när barken är inbyggd i en tjälisolerad konstruk-

tion.

För bedömning av ett nytt, föga känt material vad avser dess tjälisole-
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rande egenskaper föreslås en arbetsgång för testning av materialet i

laboratorium och vid provytor och till sist vid fältförsök.
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Dimensioning properties of frost insulating materials

By Rune Gandahl
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

Materials with heat insulation properties, with a low heat conductivity,

or with a great freezing resistance which can accumulate great amount

of freezing water, will here be defined as frost insulating materials.

Among such materials which can be built into a construction (road base

or culvert) upon or in the ground as frost protection measure are poly-

styrene foam, light weight aggregates, certain slags (blast furnace slags)

and tree bark especially suited.

Tree bark is a freezing resistance material and has been used for many

years with a good result. Light weight aggregates and slags belong to the

groupe of minerous heat insulating materials. Polystyrene foam, which is

an organic material, is relatively new and is prevalent in several

varieties and qualities. The main types of polystyrene foam are the

expanded and the extruded ones. The extruded type has shown up to have

the best frost insulating properties in the long run.

For a frost insulating material you have to claim that it has acceptable

mechanical properties in relation to that mechanic load, which will be

developed in the construction, of which the material is a part. You must

also claim that the heat conductivity will not exceed a certain maximum

value.

In order to discriminate between the different types of frost insulation

material, it must be possible to describe the development of the heat

conductivity during a proposed sequence of years.

By polystyrene foams the heat conductivity increases with time due to

the water take up. This is the fact both by the expanded and by the

extruded polystyrene foams. For the extruded polystyrene foam it must

VTI MEDDELANDE 477



also be added that the heat conductivity increases because of the cell

gas exchange, which goes on for a very long time. The heat conductivity

of the extruded polystyrene foams of the qualitites known until now is

however always lower than the heat conductivity of the expanded

polystyrene foams known until now.

In order to manifest a heat conductivity value of polystyrene foam for

dimensioning it is necessary to performe accelerated tests in the labora-

tory and long time tests in the field. To realize that, a procedure is

worked out which is now undergoing trimming in cooperation with the

National Testing Institute. According to that procedure the water take

up is studied when the vapor gradient is increased in comparison with the

natural conditions. Through an extra splitting of the boards the cell-gas

exchange is forced to accelerate. Values from the laboratory and from

the field are compared. By extrapolation it is now possible to determine

the development of the heat conductivity for longer time with help of

known theories of water take up and cell-gas exchange. From the curves

describing the changes of the heat conductivity by time it is possible to

evaluate a heat conductivity value for dimensioning.

The heat conductivity values for dimensioning of light weight aggregates

and slags are simpler to obtain. You can calculate with that fact that

after curing of the material in one season in a frost insulated construc-

tion an equilibrium of the water content will take place. The heat

conductivity for dimensioning will consequently be that heat conductivi-

ty value, which is obtained after approximately one year in the construc-

tion. By laboratory testing of the heat conductivity the test material

must be in the same condition as in the construction not only concerning

the water content but also concerning layering, binding and density. The

frost insulation properties of freezing resistance material is caused to

the greater part by the water content and to the smaller part by the heat

conductivity, the latter factor usually being neglected. The freezing

resistance of tree bark is also of the same order of magnitude even at

the variations of the water content which take place, when the tree bark

is built in into a frost insulated construction.

For appreciating frost insulating properties for a new and little known
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material a way of analysis is proposed by testing the materials in

laboratory, at small test surfaces and eventually at natural field test

areas.
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1 INLEDNING

Det har under senare år introducerats nya typer av material, som har

mycket god tjälisolerande verkan. Materialen är av organisk typ tillhö-

rande gruppen plaster. Det är de värmeisolerande egenskaperna som

plasterna får efter uppskumning som utnyttjas. Vid uppskumning uppstår

i plastmassan celler som är fyllda med gaser, luftgaser eller andra gaser,

som gör att den uppskummade plasten, cellplasten, får låg värmeled-

ningsförmåga. Den viktigaste cellplasten är styrencellplast.

Andra material, som på grund av relativt goda värmeisolerande egenska-

per, kan användas som tjälisolering är minerogena material, såsom

lättklinker och vissa slagger. En helt annan typ av material med liten

värmeisolerande förmåga men med stort frysmotstånd är bark och

liknande material, som också visat sig ge ett gott tjälskydd.

Man kan tjälskydda en konstruktion genom att införa ett tjälisolerande

material i denna. Tjälskyddsgraden kan genom dimensionering av tjäl-

skyddsåtgärderna anpassas till de tjälskyddskrav man uppställer.

Grundläggande måste vara att ett tjälisolerande material uppfyller

minimikraven för mekanisk hållfasthet. Dimensioneringen kan därför

begränsas till hänsynstagande till materialets värmeisolerings- och frys-

motståndsegenskaper. Eftersom dessa egenskaper skiljer sig mellan olika

material ger dimensioneringsresultatet sålunda en möjlighet att diskrimi-

nera mellan materialen.

Vid dimensioneringen kommer man säkerligen fram till att de skilda

materialen får olika lagertjocklekar för samma tjälskyddsgrad, vilket ger

underlag för en ekonomisk bedömning av kostnaderna för användandet av

materialen. Kostnaderna består förutom materialkostnaderna av kost-

naderna för transporter, inbyggning och framtida underhåll.

Den intressantaste materialtypen är styrencellplast på grund av sina

mycket goda värmeisolerande egenskaper. Styrencellplasten förekommer

i ett flertal varianter och fabrikat. Detta har därför fått stort utrymme i

denna utredning. Andra material som behandlas mer eller mindre utför-
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ligt är mineralull, masugnsslagg, lättklinker och bark. Därtill omnämnes

ett antal material, som kan vara lämpliga som tjälisolering.

De konstruktioner, på och i mark, som de tjälisolerande materialen

förutsättes ingå i är vägars överbyggnader och markförlagda rörled-

ningar, dvs sådana konstruktioner som är direkt utsatta för vinterkylan.

Isolerande uppvärmda byggnader behandlas alltså ej.

2 DEN TJÃLISOLERANDE FUNKTIONEN

När tjälen tränger ned i tjälkänslig undergrund blir tjälen aktiv och kan

föranleda skador på en vägöverbyggnad eller annan konstruktion på eller

i mark. Genom att i den primära konstruktionen införa ytterligare ett

materiallager, som har den effekten att tjälaktiviteten i den tjälkänsliga

undergrunden reduceras, kan tjälskadeverkan helt eller delvis elimineras.

De typer av materiallager som här avses är de som verkar på så sätt att

de isolerar undergrunden från skadande tjälaktivitet. Med den definitio-

nen kan man kalla lagren för tjälisolerande lager.

En tjälisolering, utförd av tjälisolerande lager, har alltså funktionen att

motverka skadande tjälaktivitet genom att isolera den tjälkänsliga

undergrunden från tjälens påverkan. Detta till skillnad från andra former

av tjälskydd som verkar på annat sätt såsom genom förstärkning av vägs

överbyggnad och dränering.

Tjälaktiviteten inleds på hösten när temperaturen i de tjälkänsliga under-

grundslagren går ner under O°C, varvid vid tjälnedträngning tjällyftning

sätter igång. Tjälisoleringens funktion består alltså närmare i att mot-

verka denna temperatursänkning. Detta kan ske antingen genom ett

värmeisolerande lager, som hämmar värmeströmningen eller ett frys-

motståndslager, inom vilket isbildningen koncentreras, så att tjälningen i

undergrunden fördröjs eller inte uppkommer.

På våren med stigande temperatur över O°C har i stort sett tjälisole-

ringen spelat ut sin roll. Men eftersom tjälningen i tjälkänslig undergrund

under föregående höst-vinter genom tjälisoleringen antingen till viss grad

reducerats eller helt eliminerats kommer bärighetsförhållandena under
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urtjälningsperioden att bli gynnsammare än jämfört med icke isolerande

förhållanden.

Till dessa gynnsammare bärighetsförhållanden bidrar den tjälisolering

som grundar sig på värmeisolering genom att den verkar urtjälningshäm-

mande. Ett frysmotstândslager har den positiva effekten att det åstad-

kommer hög bärighet genom att det håller sig fruset längre tid under

tjällossningsperioden.

3 TJÄLISOLERADE KONSTRUKTIONER

I en tjälisolerad konstruktion är tjälisolerande lager inbyggda. De kan

antingen vara av typen värmeisolerande lager eller frysmotstândslager

eller utgöra en kombination av de två. Figur 1 ger tre typexempel på

tjälisolerade överbyggnadskonstruktioner vid väg.

         

. Löttklinker

Bark Light weight
Bark , aggregates

fåtácf 24.:...sz

H 'U av // =// =//::\

// '_//Z//Z

a) b)

Cellplast
Plastic foam

    

 

Figur la-c Vägöverbyggnader med tjälisolerande lager, a) med bark, b)
med lättklinker och c) med styrencellplast.

Road bases with frost insulation layers, a) with tree bark, b)
with light weight aggregates and c) with polystyrene foam.

De tre överbyggnadstyperna skiljer sig principiellt från varandra. Konst-
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ruktionen lc uppbygges av tre huvudlager, nämligen påbyggnadslager på

det tjälisolerande lagret, tjälisolerande lagret självt som är värmeisole-

rande och ett underlager, isolerbädden. Isolerbädden tjänar som ett

frysmotständslager. Den mellersta figuren lb beskriver en konstruktion

där det tjälisolerande lagret, som är värmeisolerande men i mindre grad

är förlagt direkt på undergrunden (eller eventuell underbyggnad). Figur

la beskriver en uppbyggnad med frysmotstândsmaterialet bark som

bottenlager.

Av andra tjälisolerade konstruktioner visas här också exempel på isolera-

de markförlagda ledningar figur 2a-d, H. Mäkelä /7/. Det tjälisolerande

materialet i exemplen utgöres av styrencellplast och lättklinker.

Förutom att en tjälisolerad konstruktion skall ge en viss grad av

tjälskydd måste den uppfylla kraven på bärighet på grund av trafikering.

Detta gäller primärt alla trafikerade ytor och eftersom rörledningar kan

komma att förläggas i dessa gäller kravet också de markförlagda

rörledningarna.

Speciellt vid vägar och andra trafikerade ytor måste man också ta

hänsyn till att en risk för halka kan förekomma vid tjälisolering med

värmeisolerande material (styrencellplast, lättklinker etc). Jfr K. Gus-

tafson /42/.

4 TJÄLISOLERANDE MATERIAL

Det material som i ett tjälisolerande lager har den egenskapen att det,

antingen är värmeisolerande, dvs har liten värmeledningsförmåga, eller

har stort frysmotstånd, dvs kan binda stora köldmängder, definierades

som tjälisolerande material. I praktiken har ett tjälisolerande material

med stort frysmotstând hög vattenhalt, ett värmeisolerande material

liten.
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Figur Za-d Tre varianter för tjälisolering av rörledningar med styrencell-
plast och lättklinker, H. Mäkelä /7/.

Three types of frost insulation of small culverts with poly-
styrene foam and light weight aggregates, H. Mäkelä /7/.
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Dessutom måste området för tjälisolerande material begränsas till att

gälla endast sådana material som i en vägöverbyggnadskonstruktion eller

annan konstruktion på eller i mark i jämförelse med de minerogena

naturmaterial eller material med liknande egenskaper som ingår i

konstruktionen mest effektivt bidrar till konstruktionens tjälskydd. Utan

denna begränsning skulle man teoretiskt sätt kunna betrakta alla före-

kommande byggnadsmaterial som tjälisolerande. Man kan exempelvis

genom ett tillräckligt tjockt lager av sand förhindra tjälning i undergrun-

den vid en väg. Man kan då komma upp till lagertjocklekar på upp till ett

par meter i nordligare delar av landet. Ett sådant sandlager är tjälisole-

rande, men sanden skall inte anses som tjälisolerande material.

5 DIMENSIONERANDE MATERIALEGENSKAPER

Avgörande för tjälskyddseffekten hos en tjälisolerad konstruktion, dvs

för effekten ifråga om reducering av tjällyftningen och mildrande av

bärighetsnedsättningen vid tjällossningen, är materialets värmeisole-

ringsförmåga och vatteninnehåll. Värmeisoleringsförmågan kan anknytas

till värmeledningsförmågan ( Ai W/mOC). Ju lägre värmeledningsförmå-

gan är desto bättre blir värmeisoleringsförmågan och tjälskyddseffekten.

Höga vattenhalter hos ett material ger också hög tjälskyddseffekt.

Värmeledningsförmåga och vattenhalt är emellertid beroende av varand-

ra så att värmeldningsförmågan ökar starkt med stigande vattenhalt. I

praktiken är alltså antingen låg värmeledningsförmåga eller hög vatten-

halt dimensionerande. De mest intressanta tjälisolerande materialen är

främst styrencellplaster, men också slagger, lättklinker m fl som har

låga värmeledningsförmågevärden och låga vattenhalter. Värmelednings-

förmågan är därför den viktigaste dimensionerande egenskapen hos de

tjälisolerande materialen.

Ett mått på hur effektiv en vägöverbyggnad är att förhindra tjälning i

undergrunden är dess köldmagasinerande kapacitet, som utgöres av

summan av ingående lagers frysmotstånd. Köldmagasinerande kapacite-

ten anger hur stor köldmängd som vägöverbyggnaden kan lagra. Köld-

mängden är summan av dygnsmedeltemperaturerna under vintern. Sum-

man blir negativ, men anges med positivt tecken. Om en vinter köld-

mängden ej är högre än den köldmagasinerande kapaciteten är alltså
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tjälskyddet hundraprocentigt.

Den köldmagasinerande kapaciteten hos skilda överbyggnadskonstruktio-

ner kan i jämförande syfte enklast beräknas genom den klassiska

metoden enligt Skaven-Haug /8/. Den sammansättes av frysvärme och

jordvärmemängd enligt nedan.

 

.. .. qn . dn do

Frysvarmemangd- Qn = + qn - dn . z_ 0C . h

Åo

do
Jordvärmemängd E = k ° GTÅZ - c>C ° h

Ão

där n = n:te lagret

q = lagrets köldackumulerade förmåga (kcal/m3)

A = materialets värmeledningstal (kcal/m3 - 0C - h)

G = temperaturgradienten i marken (OC/m)

T : tid h

do .. .. ..
E T = summan av varmegenomgångsmotstånden for ovanfor n:te

O lagret liggande lagren

k = konstant = 0.7

Av dominerande betydelse är q för icke värmeisolerade överbyggnader. q

beror av lagrens vattenhalt och har enligt Skaven-Hang

för mineraliska material värdet 830 o WV + 300

och för organiska material värdet 830 - WV + 30

Wv är vattenhalten i volymsprocent, som alltså har stor betydelse för

den köldackumulerande förmågan, framför allt hos material som bark,

som innehåller stora mängder vatten. För värmeisolerande material

bidrar värmeledningsförmågan i hög grad till den köldmagasinerande

kapaciteten.

G som är temperaturgradienten under tjälgränsen är beroende av årsluft-

medeltemperaturen och även approximativt av köldmängden, och har

särskilt stor betydelse för de värmeisolerande materialen.
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'I' betecknar frosttiden, tidsperioden med negativa grader i luften under

vintern.

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

Av varje materiallager i en tjälisolerad konstruktion fordras att det

uppfyller bestämda minimikrav vad gäller hållfastheten. Det tjälisoleran-

de lagret är där inget undantag, men med lämplig påbyggnad, exempelvis

stabiliserad sådan, kan även tjälisolerande material av lägre hållfasthe-

ter komma till användning.

Hur den vertikala statiska tryckspänningen i en vägöverbyggnad föränd-

ras pâ grund av belastning från ett bilhjul framställes schematiskt i figur

3.

200

N
l
m
m
l

LOU

600

Figur 3

TRYCK PÃ ISOLERSKWAN (kPa)

200
STRESS ON INSUåâTlON BOARD

I. 600 800

 

Vnsm

            

 

   

.
n
u
.

E
0

.
L

m r 2

   

/

   

 

VTI MEDDELANDE 477

V: 875 kPa

_ _'14_ 3,* men mm
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INSULATION

E=15000 kPO

Vertikala statiska tryckspänningen i en vägöverbyggnad på

grund av belastningen från ett bilhjul.

Vertical static stress in a road base due to the load of a

vehicle wheel.



Vid en påbyggnad på 20 cm blir tryckspänningen på isolerskivan enligt

diagrammet 300 kPa. Ökar man påbyggnaden till 40 cm går tryckspän-

ningen ned till 100 kPa.

Isolermaterialet utsätts alltså för allt högre statiska tryckspänningar ju

högre upp i vägöverbyggnaden det placeras. Om isolermaterialet ges en

sådan statisk tryckhållfasthet att det tål de statiska tryckspänningar som

kan uppkomma i en vägöverbyggnad i den högsta möjliga nivån som

materialet kan placeras 1, blir inte den statiska tryckhållfastheten

dimensionerande. Därav följer att om det placeras i lägre nivåer blir det

överdimensionerat hållfasthetsmässigt.

För att undvika en tidsödande detaljerad genomgång av de mekaniska

egenskaperna hos de material som kan användas till tjälisolering förut-

sätts därför i denna utredning att materialen har tillräcklig mekanisk

hållfasthet för tänkta aktuella lägen 1 ex. en vägöverbyggnad. Mekaniska

egenskaper behandlas därför endast översiktligt. Utredningen koncentre-

ras därför på de tjälisolerande egenskaperna vilka i praktiken styrs av

värmeledningsförmågan och dess förändring. För att reducera antalet

material som skall studeras sättes en grov gräns för värmeledningsförmå-

gan på 0.5 W/mOC, vilket ungefär överensstämmer med värmelednings-

förmågan för en någorlunda torr sand. Material med högre värmeled-

ningsförmåga bedömes som ej intressanta som värmeisolerande-tjälisole-

rande material.

Ytterligare egenskaper, som kan ha dimensionerande betydelse gäller

åldring och föroreningseffekter. Materialen kan med tiden få försämrade

mekaniska och tjälisolerande egenskaper. Vissa material kan ha korrossiv

verkan eller vara förorenande genom sitt urlakningsvatten. De kan också

vara känsliga för yttre miljöfaktorer såsom solljus, luftens syre, petro-

liumprodukter m.m.

6 BESTÄMNING AV PRAKTISKT TILLÄMPBARA DIMENSIO-

NERANDE VÄRDEN PÅ VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGAN

Värmeledningsförmågan hos materialet är den egenskap som erfaren-

hetsmässigt med tiden kan undergå sådana förändringar som är av
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betydelse för dimensioneringen av de värmeisolerande-tjälisolerande

materialen. Hållfastheten antages här under aktuell livstid för konstruk-

tionen hålla sig inom minimikravet, vars nivå alltså motsvarar ett

dimensionerande värde. Värmeledningsförmågan är beroende av även små

förändringar i vatteninnehållet. Vatteninnehållet, vattenhalt och vatten-

haltsfördelning i ett tjälisolerande lager, ökar med tiden, vilket betyder

att värmeledningsförmågan ökar och den värmeisolerande förmågan

minskar och därmed att tjälisoleringseffekten hos konstruktionen går

ned. Vattenhalten hos frysmotståndsmaterial har redan från början

uppnått så höga värden, mättnadsvärden, att de inte påtagligt förändras

med tiden. Tjälisoleringseffekten för konstruktioner med frysmotstånds-

material förblir därför tämligen konstant i tiden.

En annan faktor, som påverkar värmeledningsförmågan är gassamman-

sättningen i hålrummen i materialet som kan vara slutna eller icke

slutna. Gassammansättningen hos ungt material förändras med tiden

genom diffusion, så att de ursprungliga gaserna diffunderar ut och de

yttre luftgaserna (syre, kväve och vattenånga) diffunderar in. Resultatet

blir i de flesta fall en ökande värmeledningsförmåga och en sämre

tjälisolerande verkan.

De mer i allmänt bruk varande materialtyperna för tjälisolering hör till

gruppen värmeisolerande material, där värmeledningsförmågan är den

dominerande tjälisolerande egenskapen. Det blir därför intressantast att

undersöka olika möjligheter att uppskatta ett dimensionerande värde på

värmeledningsförmågan, när denna varierar med tiden enligt olika för-

lopp.

Dimensioneringen innebär praktiskt att den tjocklek hos det tjälisoleran-

de lagret bestämmes, som säkerställer att tjälskyddskravet för vald

konstruktion uppfylles. Som tidigare utretts är detta tjockleksmått

beroende av värmeledningsförmågans storlek, R. Gandahl /314/. Är denna

konstant under konstruktionens livstid, säg 40 år fören väg, finns endast

ett värde på värmeledningsförmågan, som alltså är det dimensionerande.

Varierar värmeledningsförmågan med tiden uppstår problemet att välja

ett dimensionerande värde, som vid dimensionering uppfyller de tjäl-

skyddskrav, som kan vara lämpliga. l nedanstående figur i; har skissats
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ett antal kurvor, som beskriver värmeledningsförmågans tänkta föränd-

ring med tiden från år 0 till år 40.

Vönneledningsförmögu

Heat conductivity

W/m'C '
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Några exempel på hur värmeledningsförmågan kan förändras
hos ett tjälisolerande material inbyggt i en konstruktion i
eller på mark.

Figur 4

Exemples of the change of the heat conductivity of a frost
insulation material built into a construction in or upon the
earth ground.

Alla för10pp utom b, som ovan diskuterats, visar förändring av värmeled-

ningsförmågan med tiden. Kurva (a) är medtagen för fullständighetens

skull. Det är dock knappast realistiskt med en sjunkande värmelednings-

förmåga. Den streckade linjen anger gränsen för en högsta antagen

acceptabel värmeledningsförmåga. Kurva e representerar ett material

vars värmeledningsförmåga ökar så snabbt med tiden att det ej är

acceptabelt.

Uppgiften är nu att med ledning av dessa förlopp välja en dimensioneran-

de värmeledningsförmåga. Utgångspunkten är tjälskyddskraven. De kan

formuleras alternativt med avseende på tillåten tjällyftning, som är en
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proportionell funktion av värmeledningsförmågan.

- Tjällyftningen (dvs värmeledningsförmågan) får under 40 är aldrig

överskrida ett visst värde.

- Tjällyftningen får öka med tiden enligt ett kontrollerbart förlopp

motsvarande c och d och först efter 40 år uppnå sitt högsta värde.

Då det gäller bestämning av detjällyftningsvärden som kan accepteras

måste också hänsyn tas till den lokala köldmängdsstatistiken B. Fellenius

och F. Rengmark /44/. Det måste anges om den maximalt acceptabla

tjällyftningen skall gälla maximiköldmängden, eller exempelvis 10%-

eller 50%-köldmängden.

7 VÄRMEISOLERANDE ORGANISKA MATERIAL

Det finns ett flertal organiska material, som i form av skum är

användbara som tjälisolerande material. Det gäller närmast polymerer

(plaster) av olika kemisk typ, såsom polyeten, polystyren, polyvinylklorid,

polyuretan m fl. Den polymer, som visat sig mest användber till tjälisole-

ring är polystyren, som i skummad form benämnes styrencellplast.

Endast denna cellplast behandlas här närmare.

7 .l Styrencellplast

 

Styrencellplast är en uppskummad polystyren. Den uppbygges av slutna

celler och förekommer i två varianter, expanderad ochextruderad. Den

expanderade består av kulor med slutna celler, den extruderade är en

homogen massa med slutna celler. Bägge typerna förekommer i form av

skivor lämpliga att användas som tjälisolering.

7.1.1 gramställning

Polystyren kan skummas upp enligt olika metoder, varav egentligen

principiellt en funnit mer allmän teknisk användning. Metoden går ut på

att genom ett jäsmedel åstadkomma gasbildning i polystyrenmassan.

Jäsmedlet kan vara gaser eller flyktiga vätskor, som bringas att lösa sig i

polystyrenmassan under högt tryck. Genom att lätta på trycket eller
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genom upphettning uppkommer gasblåsor, som tillväxer och en produkt

uppbyggd av gasfyllda celler uppstår.

I praktiken skiljer man principiellt mellan två tekniska tillvägagångssätt

att genom uppskumning erhålla styrencellplaster. Enligt den första, som

gäller den expanderade typen, utgår man från fastapolystyrenpärlor som

innehåller gasen pentan finfördelad i polystyrenmassan som upphettas

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 ochersätts

av indiffunderande omgivande luft. Expansionen sker i två steg, en förex-

pansion och en senare slutlig expansion. De förexpanderade kulorna

behandlas vidare genom att de packas antingen i formar motsvarande

önskad produkts dimensioner eller meterstora formar för senare uppsäg-

ning varefter de ännu engång 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 förexpanderande

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, hållfast-

het etc än de som är uttagna nära hörn, kanter och sidor.

Det andra principiella tekniska tillvägagångssättet för att framställa

styrencellplast är extrudering. Extruderad styrencellplast framställs tek-

niskt genom att smält polystyren tillsättes jäsmedel (vanligen freon) och

får extrudera genom ett munstycke, varvid det högre trycket i polysty-

renmassan 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 ursprungsjäsmedlet. Närmast skivans be-
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gränsningsytor blir cellerna tillplattade 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 extruderad

styrencellplasts värmeisolerande förmåga måste man alltså ta hänsyn till

kvarvarande innehåll av freon. Den extruderade styrencellplasten har

visat sig vara lämpligast som tjälisolering och används också helt

dominerande. Erfarenheterna som redovisas här grundar sig till domine-

rande del på resultat från undersökningar av den extruderade styrencell-

plasten av fabrikatet Styrofoam HI från Dow Chemical AB. Undersök-

ningarna startade år 1966.

7-1-2 Mekaniâka sgsnâkapsr

De extruderade styrencellplasterna, som kan komma till användning i

tjälisolerade konstruktioner har en densitet av storleksordningen

40 kg/m3. För de expanderade styrenplasterna bör densiteten vara något

högre för att hållfasthetsmässigt motsvara de extruderade varianterna.

Vid val av lämplig styrencellplastprodukt är inte densiteten i sig självt

avgörande utan de mekaniska (och värmeisolerande) egenskaperna, som i

viss mån är beroende av densiteten.

Styrencellplaster har både elastiska och plastiska egenskaper. Inbyggd i

väg påverkas de avsåväl statisk som dynamisk last. Man kan skilja

mellan korttidspåverkan och långtidspåverkan. Från resultat av praktiska

provningar beskrives kompressionsförloppen hos en extruderad styren-

cellplast vid olika statisk belastning under en tid av ett halvår, figur 5.

Materialet är också testat vid korttidsförsök enligt standardiserat förfa-

rande och hade givit ett ungefärligt belastningsvärde 0.35 MPa vid 5%

sammantryckning. Det framgår klart av kurvan för tryckpåkänningen

0.35 MPa att kompressionen eller krypningen är stor, och för stor för att

i en väg utsättas för denna påkänning. Emellertidär den statiska

påkänningen (stående bilhjul) endast 0.1 MPa vid påbyggnad av 400 mm

grus enligt figur 3. Den verkliga statiska påkänningen i vägen skulle
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ärför endast kunna föranleda ett kompressionsförlopp motsvarande

urvan för 0.08 och 1.16 MPa. Kompressionen blir då på en50 mm skiva

.5 mm, vilket kan accepteras.
Korn pression
Com pression

      

mm
A

10--

9* 0,35 MP0

8__ Skivfjocklek 50mm

Thickness of board 50 mm
7-4..

6.0.

5-»

L."-

3-»

44 0,25 MPO
2

M/ 0.16 MP0; 0,08 MP0\
i

0 l : 4, : l ä 4 t å :
20 40 60 80 100 120 140 160 180

Figur 5 Exempel på kompressionsförlopp hos en extruderad styren- 3090?
nys

I

cellplast vid olika statiska belastningar.

Examples of compression curves of an extruded polystyrene
foam for different static load.

en väg som isolerats med styrencellplast utsätts styrencellplasten för

de största mekaniska påfrestningarna under byggnadstiden, då ofta tunga

f

f

ordon (sannolikt med överlaster) passerar cellplastlagret, som endast

örsetts med ett relativt tunt grus-sandlager (20-30 cm). Enligt L. Djärf

vid VTI kan tryckspänningen på skivan härvid bli av storleksordningen

0.35 å 0.40 MPa.

7.1.3 Erxsmotslånd

Frysmotståndsegenskaperna är försumbara jämfört med de värmeisole-

rande egenskaperna.
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7.1.4 Xärmgiâolering

Styrencellplasts värmeisolerande egenskaper bestäms av värmelednings-

förmågan. Denna påverkas av ett flertal faktorer men främst av

cellgasinnehållet. Hos de extruderade styrencellplasterna består cellga-

sen vanligen av någon form av freon (ex R 12) samt av luft med

vattenånga, hos de expanderade styrencellplasterna består cellgasen

enbart av luft med vattenånga. Vid 25°C är freonens värmeledningsför-

måga 0.010 W/mOC och torr lufts 0.025 W/mOC. Den torra luftens

värmeledningsförmåga är alltså drygt 2.5 ggr större än freonens, se

tabell 1.

De expanderade styrencellplasterna innehåller strax efter framställ-

ningen en drivgas av typen pentan, som emellertid snabbt (3-4 veckor)

genom diffussion utbytes mot omgivande luft. Expanderade styrencell-

plaster ingående i konstruktioner i eller på mark upptar med tiden

alltmer fuktighet, vilket har en höjande verkan på värmeledningsförmå-

gan. Hos de extruderade styrencellplasterna sker också fuktupptagning,

då de ingår i en tjälisolerad konstruktion. Dessutom sker en förändring av

gassammansättningen genom att freon långsamt diffunderar ut ur celler-

na och torra luftgaser snabbt går in, vilket sammantaget ökar värmeled-

ningsförmågan. Trots denna dubbla förhöjande effekt på värmelednings-

förmågan hos de extruderade styrencellplasterna, kommer dock i prakti-

ken värmeledningsförmågan alltid att vara betydligt lägre för de extru-

derade styrencellplasterna.

7.1.4.1 Cellgasutbytets betydelse för värmeledningsförmågan

Eftersom freonen i de extruderade styrencellplasterna i så hög grad

påverkar värmeledningsförmågan och freonhalten inte är konstant blir

det viktigt att studera freonhaltens förändring med tiden. Den som gjort

den bäst tillämpbara utredningen av problemet synes vara Francis J.

Norton som presenterar sina resultat i Journal of Celular Plastics 1982

/45/ i en artikel betitlad "Diffusion of chloroflourocarbon gases in

polymer films and foams". Norton lämnar här teoretisk-fysikaliskt under-

lag för beräkning av avgången av freon från den extruderade styrencell-

plastens celler.
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Nedanstående tabell 1 visar (enligt Norton) värmeledningsförmågan vid

25°C för en blandning av luft och frecn (CF2C12) när fraktionsvolymen

freon i förhållande till luftvolymen varierats.

Tabell 1 Värmeledningsförmågan vid 25°C i relation till fraktion freon
(CF2C12) i extruderad styrencellplast enligt Norton /45/.

  

Fraktiön av Värmelednings- Anmärkning
CF2C12 förmåga
i luft W/mOC

1.0 0.010 bara CF2C12
0.9 0.010
0.8 0.011
0.7 0.012
0.6 0.013
0.5 0.014
0.4 0.016
0.3 0.017
0.2 0.019
0.1 0.022
0 0.025 bara luft

 

I nästa tabell 2 visas ett av Nortons beräkningsexempel. Det gäller en

5 cm (2 am. tum) tjock skiva av extruderad styrencellplast, lagrad vid

25°C. Tabellen beskriver den fraktionsvolym (i förhållande till luft) av

freon som återstår efter vissa antal år för några densiteter av styren-

cellplast.
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Tabell 2 Fraktion kvarvarande freon (CFZCIZ) efter visst antal är hos
en 5 cm tjock skiva av extruderad styrencellplast enligt

Norton /45/.

  

År Densitet, kg/m3
20.7 33.6 48 64

0 1.0 1.0 1.0 1.0
1 0.92 0.945 0.95 0.99
5 0.83 0.875 0.90 0.93
10 0.76 0.82 0.85 0.875
15 0.70 0.78 0.82 0.85
20 0.66 0.74 0.78 0.8
40 0.51 0.64 0.70 0.75
60 0.42 0.55 0.64 0.69
80 0.32 0.48 0.58 0.64
100 0.26 0.43 0.58 0.64
120 0.21 0.38 0.49 0.56
140 0.17 0.33 0.45 0.52
160 0.13 0.29 0.41 0.49
180 0.11 0.25 0.7 0.46
200 0.08 0.22 0.34 0.43

 

Tabell 2 ger anledning till följande kommentarer. Den kvarvarande

fraktionsvolymen av freon är efter 40 år så hög som 0.51 för den lättaste

styrencellplasten (21 kg/m3). För den tyngsta är den 0.75 (64 kg/m3).

Alltså, ju tyngre produkten är desto längre stannar freonen kvar i

styrencellplasten. Anmärkningsvärt är att efter så lång tid som 200 år

kvarstår fraktionsvolymen 0.34 för produkten med densiteten 48 kg/m3,

som närmast motsvarar den kvalitet, som är lämplig för vägar. En tzngre

produkt av extruderad styrencellplast bör alltså på sikt, av denna

 

anledning, ha bättre värmeisolerande egenskaper.

 

I tabell 3 kan avläsas värden som för tabell 2, men för en skiva av

styrencellplast, som är 2.5 cm (1 am. tum) tjock.
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Tabell 3 Fraktion kvarvarande freon (CFZCJZ) efter visst antal är hos
en 2.5 cm tjock skiva av extruderad styrencellplast enligt
Norton /45/.

  

År Densitet, kg/m3
20.7 33.6 48 64

0 1.0 1.0 1.0 1.0
1 0.85 0.87 0.91 0.93
2 0.79 0.84 0.86 0.89
3 0.73 0.81 0.84 0.87
4 0.69 0.77 0.81 0.84
5 0.66 0.75 0.79 0.82
6 0.63 0.72 0.77 0.80
8 0.57 0.68 0.73 0.77
10 0.51 0.64 0.70 0.75
15 0.41 0.55 0.64l 0.69
20 0.33 0.49 0.58 0.54
40 0.13 0.29 0.41 0.50

 

Det kan noteras att freonavgången skett hastigare i denna tunnare skiva.

Jämför exempelvis fraktionsvolymen 0.13 vid 40 år för den tunnare

skivan med densiteten 21 kg/m3 med den tjockare skivans fraktionsvolym

på 0.50 efter samma tid och med samma densitet.

En tjockare skiva av en och samma kvalitet av extruderad styrencellplast

bör alltså på sikt, av denna anledning ha bättre värmeisolerande egenska-

ae:-

Ur tabell 3 kan uppskattas hur lång tid det tar innan halva freonmängden

avgått i en skiva av tjockleken 2.5 cm. För de olika densiteterna blir

denna tid, halveringstiden, 10.6 år (21 kg/m3), 19 år (34 kg/m3) och 24 år

(48 kg/m3). Enligt tabell 1 har därvid värdena på värmeledningsförmågan

hos blandningen luft/freon gått upp från 0.010 till 0.014 W/mOC, dvs med

40 %.
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Figur6 Effekten av temperaturen på halveringstiden för freonav-
gången (CFzClz) i en 5 cm tjock skiva av extruderad styren-
cellplast, F.J. Norton /45/.

The effect of temperature on the half-life of Freon content
(CF2C12) i a 5cm thick extruded polystyrene board, FJ.
Norton /45/.

Hur temperaturen inverkar på freonavgången i en 5 cm tjock skiva av en

extruderad styrencellplast har Norton beskrivit i ett diagram, figur 6.

Kurvan visar att halveringstiden ökar starkt med sjunkande temperatur.

Jämför exempelvis halveringstiden som för +25°C är 65 år, för +lO°C är

210 är och för +5°C är 360 år. De beräkningar som Norton hänvisar till

(tabeller 2 och 3) är utförda för temperaturen +250C, medan vid vägar

medeltemperaturen hos styrencellplasten håller sig vid 5-lOOC, dvs
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halveringstiden för freonkoncentrationen i extruderad styrencellplast vid

vägar kommer att ligga vid 200-300 år att jämföra med Nortons fram-

räknade halveringstid på 65 år (vid +250C). Det tar alltså vid vägar 5 till

6 gånger längre tid för freonhalten att gå ned till halva sitt värde än

under normala laboratorieförhållanden.

De möjligheter som Norton öppnat att kunna förutse värmeledningsför-

mågans förändring i extruderade styrencellplaster på grund av gasutbytet

i cellerna genom att freongas avgår och luftgaser går in har F. Buttler

och 3. Radlinsky utnyttjat /46/. De har för en extruderad styrencellplast

av tjockleken 2.5 cm och densiteten 36 kg/m3, beräknat gasutbytet och

därvid uppskattat värmeledningsförmågans förändring med tiden. Resul-

taten är presenterade vid The 9th International foamed plastic sympo-

sium on May 17, 1979 in Düsseldorf. Figur 7 är ett exempel på

beräkningsresultaten. Värdet på värmeledningsförmågan startar vid

0.020 W/mOC och avslutas vid 0.032 W/mOC vid 40 år. Vid beräkningarna

har man utgått ifrån att styrencellplasten lagrats vid en temperatur av

+240C, dvs vid en mycket högre temperatur än som i genomsnitt råder i

en väg. Man skulle få mer realistiska värden, dvs lägre värden på

värmeledningsförmågan om beräkningarna anpassades till dessa lägre

temperaturer i vägen. Vid beräkningarna har hänsyn tagits förutom till

det bidrag som cellgasen ger även till värmeledningen i väggarna och

värmeledningen på grund av strålning och konvektion.

VTI MEDDELANDE l+77



22

Vdrmeledningsförmñgo
Heat conductivity
W/m'C

0,035

 

\ \ \

   

0,025

                

    

0020
L.

l-

l l 1 ll J J 1 År
0'015 1 2 3 1.5 10 20 30 SOYeors
12351023510223510323510420ygn

Tid Days
Time

Figur 7 Beräknad förändring av värmeledningsförmâgan med tiden för
en extruderad styrencellplastskiva med hud. Skivans tjocklek
var 2.5 cm, densiteten 36 kg/m3, cellstorleken 0.4 mm. Lag-
ringstemperatur och temperaturförutsättning för beräkning
24°C. F.J. Norton /ä5/, F. Buttler J. Radlinsky /46/.

Calculated thermal conductivity versus time for extruded
Polystyrene foam skinboards. Nominal thickness 25 mm, den-
sity 36 kg/m3, cell size 01: mm, storage and means of tempe-

rature 24°C. FJ. Norton /45/, F. Buttler J. Radlinsky /#6/.

7.1.4.2 Vatteninnehâllets betydelse för värmeledningsförmâgan

Skivor av styrencellplast, som ligger som tjälisolering i exempelvis en

väg ökar sitt vatteninnehåll med tiden. I extruderade styrencellplaster

sker detta enbart genom kondensation av den vattenånga som vandrar in

i skivan. I expanderade styrencellplaster, som är uppbyggda av styren-

cellplastkulor, tillkommer dessutom det fria vatten som kan fylla
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porerna mellan kulorna. Vatteninnehållet är fördelat på Olika sätt i

skivor av expanderad resp extruderad styrencellplast. Medan den expan-

derade styrencellplasten lagrar vattnet jämnt fördelat genom skivan är

vatteninnehållet anrikat mot över och undersidan av skivan och med

största vattenanrikningen mot undersidan hos den extruderade styren-

cellplasten. Dessa typiska vattenhaltsfördelningar, som uppkommer när

skivorna är lagrade i mark och funktionerar som tjälisolering, kan

uppskattas genom en beräkning.

Sådana beräkningar har utförts av P1 Sandberg vid statens provningsan-

stalt i Borås. Vid beräkningarna har därvid förutsatts att luften i de

jordlager, som omger skivorna av styrencellplast har 100% relativ

fuktighet, vilket för vägar med "tät" beläggning är ett realistiskt

antagande. Den drivande kraften för fukttransporten angavs vara enbart

beroende av ångtrycksskillnaden över skivan. Till eventuellt fritt före-

kommande vatten tages alltså icke hänsyn.

Förutsättningarna för beräkningarna av fuktfördelningen i skivorna har i

detalj anpassats till förhållandena vid VTI halkprovningsfält, som byggdes

år 1976, och varifrån temperaturuppgifter finns från perioden 1976-1983,

K. Gustafson /42/. Vid halkfältet, som ej var trafikerat, har provskivor

upptagits av en extruderad styrencellplast. Provskivorna har uppskivats

ytterligare varefter vattenhalten har bestämts på delskivorna. På så sätt

har fuktfördelningen genom den ursprungliga provskivan kunnat uppritas

och en jämförelse blivit möjlig mellan uppmätta och beräknade värden.

Resultaten redovisas i figur 8. Som framgår av figuren kan man klart

konstatera att uppmätta och beräknade värden väl överensstämmer och

detta trots att uppskivningen ej blev helt likartad för uppmätnings- resp

beräkningsfallet.

Denna goda överensstämmelse av resultaten från uppmätta och beräkna-

de värden av den fuktfördelning, som byggs upp i en skiva av styrencell-

plast under en följd av 7 år (1976-1983), visar på möjligheten att för ett

material som ej utsatts för fältförhållanden, uppskatta fuktupptagning

och fuktfördelning om miljön är känd.
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Vottenholt vol .-°/o

Water content
% by volume

'i __

Beräknad
6 .r Colculoted

    

Upp <-- Tjocklek 50 mm --> Ned
Thickness -u -
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Figur 8 Beräknad och uppmätt vattenhaltsfördelning hos en 5 cm
tjock skiva av extruderad styrencellplast, som legat 7 år vid
halkprovfält vid VTI i Linköping. Beräkningarna har utförts av
PI Sandberg, Statens provningsanstalt i Borås.

Calculated and measured water profile in a 5 cm 7 years old
extruded polystyrene board from a test field at VTI,
Linköping. The calculations are performed by PI Sandberg,
National Testing Institute, Borås, Sweden.
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Den viktigaste uppgiften man måste känna till i miljön kring en skiva av

styrencellplast, som används som tjälisolering gäller luftfuktighet och

temperatur. Luftfuktigheten kan, som tidigare anmärkts för läget i en

väg sättas till 100% relativt. Temperaturen över och under skivan

kommer dock att variera. Den är över skivan hög och positiv under

sommaren och låg och negativ under vintern. Temperaturen under skivan

varierar mindre och ligger omkring OOC. Temperaturförloppen under året

blir beroende av var i landet isoleringen är belägen. De är också

beroende av skivans tjocklek och värmeisolerande förmåga.

PI Sandberg har vid beräkningarna av fuktfördelningen i den extruderade

styrencellplastskivan nyttiggjort den genomsnittliga temperaturfördel-

ning, som kunna registreras vid halkfältet i Linköping.

Tabell 4 Genomsnittliga värden för perioden 1976-1983 på temperatu-
ren på vägytan och på ömse sidor om tjälisolering med
extruderad styrencellplast jämte motsvarande ångtryck vid
VTI halkfält.

  

Månad Vägyta Skivans översida Skivans undersida
temperatur temperatur ångtryck temperatur ångtryck
0C 0C Torr/0C °C Torr/OC

jan -5.3 -3 0.25 4 0.44
febr -4.2 -2 0.26 4 0.44
mars 2.0 3 0.38 6 0.50
april 9.4 9 0.60 8 0.53
maj 18 .6 17 0.94 11 0.64
juni 23.6 22 1.25 13 0.75
juli 25.0 23 1.26 14 0.75
aug 22.7 21 1.14 14 0.75
sept 15.9 15 0.85 13 0.75
okt 7.5 8 0.53 10 0.64
nov 1.8 3 0.40 7 0.52
dec -3.4 -1 0.36 7 0.50

 

Tabell 4 anger för halkfältet, dels uppmätta vägytetemperaturer, dels

beräknade temperaturer för ovan- och undersidan av skivan, de senare

värdena verifierade genom direkt uppmätta värden.
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Om man Överför temperaturerna till ångtryck, se tabell 4, (jfr Handbook

of tables for applied engineering science /47/), och tar fram ångtrycks-

skillnader över skivan, finner man att ångtrycksgradienten är uppåtriktad

under vintern (oktober-mars) och nedåtriktad under sommaren. Ång-

trycksgradientens genomsnittliga siffervärde är för vintern 0.03 och

försommaren 0.06. Sommarvärdet är alltså dubbelt så stort. Den snab-

baste fuktvandringen och största kondensationen bör därför ske under

sommaren. Av denna anledning bör kondensationen bli störst i nedre

delen av skivan och vattenhalten där blir störst. Fältmätningar visar

också'detta. Se figur 8.

Fuktupptagning i skivor av extruderad styrencellplast sker som nämnts

enbart genom kondensation. PI Sandberg har i sin uppsats som presente-

rats inom en arbetsgrupp för fukt och värme vid CIB W 40 Holzkirchen

mötet 1985 beskrivit kondensationsförloppet sålunda /48/:

"Resultat från beräkningarna visar att

- medelfukthalten i skivorna ökar linjärt med tiden och

- fuktprofilen blir i princip enligt figur 9.

      

 

  

 

Vattenhalt Vattenhalt
Water content Water content

Extruderad Expanderad
Extruded Expanded /

\

Tjocklek Tjocklek
Thickness Thickness

Figur 9 Fuktfördelning i extruderad och expanderad styrencellplast,
efter PI Sandberg /48/.

Moisture distribution and expanded polystyrene, Pl Sandberg

/48/.
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Ganska snabbt stiger fukthalten i materialet över den hygro-

skopiska, dvs ånghalten i materialets porer blir snart 100%.

Ånghalten är då lika med mättnadsånghalten som är en

funktion av enbart temperaturen. På grund av det icke linjära

sambandet mellan temperatur och mättnadsånghalt blir vid

linjär temperaturkurva mättnadskurvan alltid något krökt, se

figur 10.

Temperatur Halt av vattenånga
Temperature Water vapour content

        

Tjocklek Tjocklek
Thickness Thickness

Figur 10 Fördelning av temperatur och mättnadsånghalt i en skiva av

styrencellplast, Efter P.I. Sandberg /48/.

Temperature and vapour content distribution, PJ. Sandberg

/48/.

Ånghaltskurvan är alltså alltid konvex nedåt oavsett rikt-

ningen på temperaturgradienten. Därav följer indirekt att

fuktökningen per tidsenhet är positiv. Fukthalten ökar stän-

digt och ökningen under varje år är lika stor. Beräknings-

mässigt finns inget skäl att tro att fukthaltstillväxten skulle

avta förrän materialets porer är fyllda med vatten.

De olika fuktprofilerna för extruderad och expanderad sty-

rencellplast beror på att den extruderade har en ythud som

ger ett extra diffusionsmotstånd i ytan, vilket bromsar både

uppfuktning och upptorkning."
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Det finns talrika exempel på hur vatten anrikats i den nedre delen av

skivan av extruderad typ då den legat inbyggd i väg som tjälisolering.

Som ett exempel presenteras här uppmätta fuktfördelningar från en

provväg (Jorvas) i Finland /49/ figur ll. Styrencellplasten är av extrude-

rad typ och i detta fall försedd med en plastfolie på översidan.

Plastfolien hindrar ytterligare fuktinträngning ovanifrån (jfr den extru-

derade styrencellplastens egen "täta" ythud). Ytterligare ett par exempel

skall lämnas. De är från provvägar i Gammelstad invid Luleå. I figur 12

och 13 redovisas några av de fuktighetsprofiler som T. Braekkan och E.

Johansen publicerar i ett examensarbete /50/. Figur 12 beskriver fukt-

fördelningen uppdelat till 2 a 3 skikt av skivan för en extruderad

styrencellplast. I figur 13 redovisas samma författare fuktprofiler för en

expanderad styrencellplast. För den extruderade styrencellplasten kan

noteras att vattenupptagningen är störst i den nedre delen av skivan. I

den expanderade Styrencellplasten är fuktfördelningen mera jämn ge-

nom skivan.
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Figur 12 Fuktfördelning i skivor av extruderad styrencellplast från
provvägar i Gammelstad 1973 och 1975, Efter T. Braekkan
och E. Johansson /50/.

Moisture distribution in boards of extruded polystyrene foam
from test roads Gammelstad 1973 och 1975. T. Braekkan och

E. Johansen /50/.
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Figur 13 Fuktfördelning i skivor av expanderad styrencellplast från
provvägar Gammelstad 1973 och 1975. Efter T. Braekkan och
E. Johansen /50/.

Moisture distribution in boards of expanded polystyrene foam
from test roads Gammelstad 1973 och 1975, T. Braekkan and

E. Johansen /50/.
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Ytterligare ett exempel lämnas på vattnets fördelning i extruderade och

expanderade styrencellplaster. Denna gång enligt norska bestämningar,

figur 14, från samlingsverket Frost i Jord /22/. Det kan här noteras att

vattenanrikningen är störst vid under- och ovansidan i de två Styro-

foam-proven, trots att den "täta" huden är avlägsnad från detta prov.

STYROFOAM lB 50 mm

   

     

 

   

medelvärde

1:5:I:5:1:5$:3:1:3:3:3: :1:5:':22:3521:1:1:1:1:1:5:3:1:i:1:5 :22:1:1:?:=:5:1:5:3:5:5:3:1:5: 1:15:55:5:21:15???:3:

0 5 10

STYROFOAM IB 100 mm
;.;.;.;.;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;. .;;;.;.;. ;2;;;;;:;;::;;;:;:;:; :;:;:;:;:;:::ç:::::::::-:-:-:-: :-:-:-:;:;:-:-:-:-:§:-:2:J:l:lrit :Itlrlzizi'i'i'lzi'i'I-I-2-11

""" medelvärde

      

z. 6 8 10

SUNDOLIT

    

0 10 20 30 40 50
Vottenholt vol%
Water content % by volume

Figur 14 Fuktfördelning i skivor av extruderad (Styrofoam IB) och
expanderad (Sundolitt) styrencellplast enligt norska under-
sökningar. Frost i Jord /22/.

Moisture absorption in boards of extruded (Styrofoam IB) and
expanded (Sundolitt) polystyrene board from Norwegian in-
vestigations /22/.
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Det är inte betydelselöst för värmeisoleringsförmâgan hur vattnet i en

styrencellplastskiva är fördelad. Man kan göra en liten snabbskiss genom

att anta att allt vatten är lagrat i ett enda skikt invid en ytteryta

på skivan. Utgående från värdena på värmeledningsförmâgan för vatten

0.56 och för torr styrencellplast 0.022 kcal/thC och vattenhalten 10 -

vol-% erhåller man en värmeledningsförmâga för den tvåskiktade skivan

(vattenskikt och torrt cellplastskikt) på 0.0243 kcal/thC. Detta mot-

svarar ett vattenhaltsvärde på 2.5 vol-% enligt 3. Paljack /54/ figur 15.

Nu var vattenhalten 10 val-% i räkneexemplet. Värmeledningsförmâgan

borde därför ha hamnat på 0.030 kcal/thC. Anledningen därtill är att

Paljack utförde uppfuktningen praktiskt laboratoriellt vilket givetvis inte

gav den extrema fuktighetsanrikningen i ett enda skikt, som förutsattes i

räkneexemplet, utan gav en mer utjämnad naturlig fördelning av det

absorberade vattnet, vilket förde med sig ett högre värde påvärmeled-

ningsförmågan.
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Heat conducfivity
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Figur 15 Värmeledningsförmâgan som funktion av vattenhalten. Enligt
3. Paljack /51/.

Heat conductivity in relation to water content. I. Paljack
/51/.
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Man har kunnat få en god uppfattning av skillnaderna i fuktupptagning

hos olika typer av styrencellplaster genom de talrika försök som utförts i

norska uppfuktningsapparater.

Redan tidigt konstruerades i Norge en uppfuktningsapparat av A. Skog-

seid och CJ. Wöhlk /58/, som först hade formen av en vattenbad med

två rum med temperaturerna +l5°C och +25°C och med provskivor av

styrencellplast som skiljeväggar. Senare modifierades apparaturen och

består nu i princip av ett ångbad. Exempel på fuktupptagning i det norska

vattenbadet ges i figur l6a och b.

I figur 16a har uppritats de fuktfördelningar, som uppmätts i vattenbadet

efter 8, 33 och 61 veckor för extruderad (Styrofoam) och expanderad

(Styrolit) styrencellplast av tjocklekarna 2 och 4 cm. Figur l6b ger en

motsvarande beskrivning, men för större tjocklekar på skivorna, 6 och

8 cm. Fuktprofilerna bör betraktas som illustrativa exempel. Bland annat

kan man lägga märke till den skiljande futkfördelning i figur 16a mellan

extruderad och expanderad skiva av tjockleken 4 cm, fördelningen är

mera jämn över skivan hos den expanderande.

Vid Veglaboratoriet (statens Vegvesen, Oslo) har under årens lopp utförts

en mängd uppfuktningsförsök på styrencellplaster i de skilda typerna av

uppfuktningsapparater. Man har samlat resultaten (Geir Refsdal, Vegla-

boratoriet) och jämfört dessa, varvid man räknat om alla värden till det

ursprungliga SW5-värdet, som uttryckes i vattenupptagning i vol-96 10'

3/h för en skiva av tjockleken 5 cm. Materialet omfattar ca 200

mätvärden. Om man tar fram medeltalet för SWS-värdet för olika typer

av styrencellplaster erhåller man för:

extruderad 0.65 - 10'3 vol-%/h

expanderad-formgjuten 6.04 - 10'3 vol-%/h

expanderad- stränggjuten 3.91 0 10"3 vol-%/h

Detta betyder att expanderad-formgjuten styrencellplast tar upp 9 ggr

mer och expanderad-stränggjuten 6 ggr mer fukt än den extruderade

styrencellplasten. Den extruderade styrencellplasten ligger alltså klart

över de expanderade styrencellplasterna i fråga om motståndsförmåga

mot fuktabsorption.
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Figur 16a Fuktfördelning i skivor av extruderad (Styrofoam) och expan-
derad styrencellpiast genom försök i norska "vattenbadet"
enligt Skogseid-Wöhlk /58/.

Moisture distribution in boards of extruded (Styrofoam) and

expanded polystyrene foam by testing in the Norwegian
"water bath", Skogseid-Wöhlk /58/.
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7 .1.5 åkadandejgrkningar_

Styrencellplast är ett kemiskt indifferent ämne, dvs det reagerar svårli-

gen med andra ämnen, i varje fall icke i den miljö som gäller vid

markisolering. De extruderade plasterna innehåller en gas eller gasbland-

ning som kan frigöras i mindre mängder exempelvis vid kapningsarbete.

Utföres detta i ett mindre och slutet utrymme kan frigjorda gaser

föranleda irritation och fysiska besvär hos dem som vistas i lokalen. För

att undvika detta rekommenderas att följa fabrikantens anvisningar vid

all bearbetning av materialet.

7.1.6 Eegbrytning

Även om polystyren är ett stabilt kemiskt ämne kan det brytas ned

kemiskt i viss miljö. Polystyren är sålunda lösligt i vissa organiska

lösningsmedel såsom pentan, xylen, tuluol, trikloretylen, etylacetat, ace-

ton och tinner. Effekten av lösningsmedlen är närmast fysikalisk, dvs de

primära polymerkedjorna kvarstår intakta /52/. Polystyren är å andra

sidan svårlösligt i sådana starka syror som saltsyra och svavelsyra, även i

humussyror, vilket senare är att notera som en fördel eftersom använt

som markisolering kontakt med humussyror i marklagren kan förekomma.

Polystyren är också indifferent till vatten även salt- eller kalkhaltigt

vatten. Det tål också ammoniak och natronlut. Vad gäller bensinproduk-

ter, som kan vara hotande vid en väg t ex vid tankbilolyckor, föreligger

en viss känslighet.

Polymerer såsom polystyren kan åldras genom oxidation vilket underlät-

tas av solbestrålning (ultraviolett ljus) och hög temperatur. Styrencell-

plast mjuknar vid högre temperatur, över 80°C, och förlorar då sin

mekaniska styrka och kan alltså icke användas strax under en bituminös

beläggning med ex läggningstemperatur 130°C. Använd som tjälisolering

med ett temperaturspann upp till 25°C behåller det emellertid sin

styrka.

Styrencellplast är brännbart och väl antänt brinner det intensivt. Genom

att fabrikanterna tillsätter vissa brandhämmande ämnen blir i praktiken

styrencellplasterna svårantändliga.
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Utsättes styrencellplaster för tillräckligt stor mekanisk påkänning kan de

successivt brytas ned och slutligen kollapsa. Varje kvalitet av styrencell-

plast tål mekaniskt påkänning (statisk eller dynamisk last exempelvis

genom trafikering) till en viss gräns. Överskrides denna gräns sker en

knäckning i cellväggarna, som för all framtid försvagar materialet. Det

är därför av största vikt att aldrig överskrida gränsvärdet och tillåten

belastning. Vid en vägisolering infaller den kritiska tiden under byggnads-

tiden, då byggnadstrafik kan komma att gå fram på icke färdig väg, där

cellplastlagret är täckt med endast de nedre och tunna lagren i över-

byggnaden.

Det i figur 5 tidigare redovisade laboratorieförsöket illustrerar mekanisk

"nedbrytning" hos en styrencellplast. Vid ett påförande av en långtidslast

motsvarande tryckpåkänningen 0.35 MPa sker en kontinuerlig kompres-

sion. Tryckpåkänningen 0.08 och 0.16 MPa ger också en kompression men

obetydlig. Styrencellplaster har alltså den egenskapen att de inte kan

belastas till brott. Något bestämt brottvärde finns ej. Icke desto mindre

kan en nedbrytning genom kompression ske successivt även vid en

synbarligen liten långtidslast eller på kort tid genom en last av stor

intensitet.

Följden av att skivorna deformeras, trycks samman, är en snabbare

vattenabsorption. Vid provvägen Edsvalla 1966 kunde sålunda en vatten-

halt på 8 vol-% uppmätas hos en lokalt skadad skiva av extruderad

styrencellplast, medan de oskadade skivornas vattenhalter i övrigt låg

vid 2 vol-%. Särskilt belysande är den ökade vattenupptagning som kan

uppmätas under syllarna vid en järnväg. Vid symposiet Fjellsprengnings-

teknik i Oslo 1982 /53/ har K Saetre redovisat resultat från 50

provställen. Se figur 17. Vattenhalten är som synes markant högre under

syllarna än mellan dessa för både expanderad och extruderad styrencell-

plast. Man kan också här notera att vattenupptagningen är högre för den

expanderade styrencellplasten, vilket också betyder ett högre värde på

värmeledningsförmågan.
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Figur 17 Vattenhalten hos skivor av styrencellplast under och mellan
syllarna. Efter K. Saetre /53/.

Moisture in boards of polystyrene foam under and between
the sleepers. K. Saetre /53/.

Styrencellplast är ett organiskt material, men är på grund av de hårda

bindningarna inom molekylerna och frånvaron av viktiga ämnen såsom

kväve inte något substrat för bakterieverksamhet. Några som helst

angrepp på styrencellplaster som legat inbyggda 1 vägar upp till 16 år har

heller inte kunnat upptäckas. Miljön i en väg är också mycket steril. Men

även i mera näringsrik jord har någon mikrobiell nedbrytning av styren-

cellplast inte kunnat noteras enligt de undersökningar som utförts vid

Skogshögskolan, N. Nykvist och T. Troedsson /54/.
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Man torde därför våga påstå att de rena styrencellplasterna, som

används för tjälisolering, inte under livstiden för de tjälisoierade kon-

struktionerna, för väg minst 40 år, kommer att undergå skadande

kemisk-fysikaliska förändringar på grund av mikrobiell verksamhet. Jäm-

för också utlåtande i appendixet av B. Rånby som går i samma riktning.

7.1.7 Erfarenhgtgrjy styrencellplast_ som tjälisolgring

Styrencellplast används som tjälisolering i vägar, landsvägar och järnvä-

gar, samt till markförlagda rörledningar. Det används också till upp-

värmda eller inte uppvärmda byggnader, fryshus, isbanor m.m., men

detta tas inte upp här.

De mer grundläggande erfarenheterna i vårt land om styrencellplasters

användningsmöjligheter i väg kommer från provvägarna Edsvalla 1966

och 1967, R. Gandahl /27/. En senare provväg eller snarare försöksväg,

eftersom den byggdes "konventionellt", med erfarenheter från provvägs-

försöken i Edsvalla som grund, är Lasele 1972. Vid denna senare provväg

inleddes en jämsides testning av två typer av styrencellplast. I övrigt har

försök med styrencellplast utförts vid ett större antal vägar i landet

samt i grannländerna Norge och Finland. Vad gäller markförlagda rörled-

ningar har provningar också utförts, men de har inriktats inte så mycket

på själva styrencellplasten, som på konstruktionerna och ger alltså inte

så mycket upplysningar om materialegenskaperna. Där är vägförsöken

bättre på grund av de större påkänningarna styrenplasterna utsätts för i

en väg.

Provvägssträckorna vid Edsvalla från 1966 och 1967 avsåg enhård

provning av styrencellplast. Av den anledningen valdes en tunn påbygg-

nad på cellplastlagret, 30 cm eller mindre. Påbyggnaden utgjordes av,

förutom bituminös beläggning, av normenligt bärlagergrus eller av BG

eller CG, helt eller delvis. Toppbeläggning lades först sommaren 1971.

De ojämnheter i första beläggningen, som är vanlig vid en nybyggd väg,

har sålunda ej _avjämnats. På vissa skadade avsnitt har dock utförts

reparation genom påförande av ny beläggning, E. Lindh /55/.

Under åren 1968-1971 har genom provtagning av cellplasten kunnat
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konstateras att vattenhalten ökat och cellplastskivorna sammantryckts.

Sprick- och krackeleringsskador i beläggningen har uppstått och ökat

med tiden.

I figur 18 och 19 redovisas ett par exempel på vattenhaltens och defor-

mationens = sammantryckningens förändring med tiden och skadegraden

hos beläggningen uppskattad för vissa tidpunkter, för de två typerna av

styrencellplast, expanderad, (blockgjuten och skuren) och extruderad som

provats vid provvägarna. Se R. Gandahl och M. Ljunge /56/.

Figur 18 beskriver förloppen hos den expanderade styrencellplasten. Man

kan här notera en jämn ökning av vattenhalten under tre år till ca 10

volymsprocent samtidigt som sammantryckningen hos skivorna uppmätts

till små belopp. Efter 3 år har dock tydligen något inträffat som starkt

ökat vattenupptagningen (från 10 till ca 25 volymsprocent) och i viss mån

sammantryckningen. Man kan också observera att vägbanan är skadad,

men ej i högre grad. Det som skett tyder på att cellplastskivorna

kollapsat. Den största skadan har tydligen inträffat hos överskivan. Lägg

dock märke till att tidigare (0-3 år) var vattenupptagningen störst hos

underskivan, vilket tyder på att denna skiva hade lägre kvalitet (ex lägre

volymvikt och hållfasthet).
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Figur 18 Fuktighetsökning och deformation hos expanderad (blockgjutenoch skuren) styrencellplast vid provvägen Edsvalla 1966. EfterR. Gandahl och M. Ljunge /56/.

Moisture and deformation of expanded polystyrene foam at thetest road Edsvalla. R. Gandahl and M. Ljunge /56/.
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gur 19 Fuktighetsundersökning och deformation hos extruderad styrenceiipiast
vid provvägen Edsvaiia 1967A. Efter R. Gandahi och M. Ljunge /56/.

Moisture and deformation of extruded poiystyrene foam at the test
road Edsvaiia 1967A. R. Gandahi and M. Ljunge /56/.
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Figur 19 visar förändringar i vattenhalt och tjocklek hos skivor av

extruderad styrencellplast. Det kan noteras att på samma sätt som för

den expanderade (figur 18) är vattenupptagningen jämn för den första

tiden (2.5 år) men stegras därefter. Vattenhaltsvärdena jämfört med den

expanderade styrencellplasten är däremot små, lvolymsprocent till

högst drygt 3 volymsprocent hos överskivan. Observera att skalorna för

vattenhalten är olika i figur 18 och 19. Jämfört med den expanderade

styrencellplastens utveckling är dock sammantryckningen större. Anled-

ning härtill kan man se i den accelererade skadeutvecklingen hos

vägbanan, där för den extruderade styrencellplasten uppnås högsta

skadepoängen 5 medan den för den expanderade styrencellplasten är

drygt 1.

Man kan också göra andra intressanta iakttagelser vid provvägen i

Edsvalla. Figur 20 visar fuktighetsfördelningen i vägens tvärsnitt hos en

tjälisolering av extruderad styrencellplast, K. Enkell /57/. Av fuktighets-

fördelningarna kan man utläsa att fuktupptagningen i den övre skivan av

de två, som uppbygger det tjälisolerade lagret, är högre och att

fuktigheten stiger inemot centrum på vägen. Det senare skulle kunna

förklaras av att en viss "uttorkning" sker sommartid via vägslänten. Att

den övre skivan upptagit mera vatten beror, som tidigare nämnts på att

den utsatts för större mekaniska pâkänningar genom trafikeringen än den

undre. Detta är speciellt markant i figur 20b, där övre skivlagret dels

skadats dels glidit isär. Vattenhalterna är där markerat högre. Prov från

styrencellplastlagret i detta parti av provvägen har testats i det "norska"

vattenbadet, A. Skogseid och CJ. Wöhlk /58/. Resultaten redovisas i

figur 21. Värdena ger klart besked om att den skiva (19 ö) i överlagret

som skadats har den utan jämförelse största vattenupptagningen. Därnäst

kommer den skiva (20 u) som underlagrar den skadade skivan. De två

skivorna vid sidan om det skadade partiet tar upp minst vatten, den övre

skivan (l7 ö) mer än den undre (18 u). Vattenupptagningsförsöken över-

ensstämmer alltså väl med fältförsöken.
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Figur 20a E-modul, tvärprofil, tjocklek och vextruderad styrencellplast vidten 1976. Efter K. Enkell /57/.

E-modulus, cross profile,
extruded polystyrene foam
1966, the autumn 1976.
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Figur 20b Se figur 20a.
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Det_ mellersta diagrammet i figurerna 20a och b som består av staplar

visar de inbördes tjocklekarna på styrencellplastskivorna. Det kan spe-

ciellt noteras att sammantryckningen, som är att betrakta som en skada

eftersom den föranlett ökad vattenupptagning överensstämmer med den

spårbildning, som kan avläsas i den inritade tvärprofilen av vägbanan.

Det översta diagrammet i figurerna anger den i laboratorium bestämda

E-modulen för de skivor man uttagit för speciell fuktighetsundersökning.

Som väntat blev E-modulen störst (figur 20b) för det skivpar (l7 ö och

18 u), som ligger utanför det skadade området, men skillnaden blev

störst mellan överskivorna (l7ö och 19 ö). Detsamma gäller för i

figur 19a presenterade värdena. Lägg särskilt märke till skivan (7 ö)

bortsett från mindre sammantryckning i spårläge, har en låg E modul,

dock icke så låg som överskivan (19 ö) i figur 20b, som är tagen från ett

mer skadat parti.

Det man lär av ovanstående undersökningsresultat är att fuktupptagning

är relaterat till skadegraden hos styrencellplastskivorna, vilken kan

uppskattas med ledning av sammantryckningen av skivan. Även de

mekaniska egenskaperna, uttryckta genom en E-modul kan härledas till

skadegraden.

Man kan fortsätta jämförelsen mellan sammantryckning av skivorna och

vattenupptagningen och använda hela det tillgängliga materialet av

värden på vattenhalterna från provvägen Edsvalla 1966. En sådan jämfö-

relse göres i figur 22. Tendensen att större sammantryckning räknat från

projekterad tjocklek hos skivan på #0 mm ger ökad vattenupptagning är

här klart avläsbar. Det måste dock erkännas att den exakta tjockleken

hos skivorna vid inläggningen i vägen inte är känd, men som allmän

upplysning om en samvariation mellan sammantryckning av skivan och

vattenupptagning är diagrammet tillfyllest.
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Figur 21 Vattenupptagning i skadad (196) och ej skadade skivor av
extruderad styrencellplast vid provvägen Edsvalla 1966 efter
test i norska "vattenbadet" (Skogseid-Wöhlk /58/).

Moisture absorption in a damaged (196) and undamaged
boards of extruded polystyrene foam from the test road
Edsvalla 1966 after testing in the Norwegian "water bath"
(Skogseid-Wöhlk /58/).
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Går man på genomsnittsvärden på skivtjocklekarna och vattenhalterna

erhåller man för sektionen i figur 20a med 50 cm påbyggnad på styren-

cellplasten tjockleken 37.1 mm för övre skivlagret och 38.4 mm (skillnad

1.3 mm) för det undre med motsvarande vattenhalter på 3.0 och

2.6 vol-96 (skillnad 0.4 vol-96). För sektionen med endast 30 cm påbygg-

nad på styrencellplasten i figur 20b erhåller man i samma ordning

tjocklekarna 35.2 och 38.1 mm (skillnad 2.9 mm) och vattenhalterna 3.7

och 2.0 vol-96 (skillnad 1.7 vol-96). Värdena är en illustration av hur

sammantryckning och vattenupptagning ökar när den mekaniska påkän-

ningen ökar genom att påbyggnaden på styrencellplastlagret förtunnas.

Se i övrigt K Enkell /57/.

Vid provvägarna Edsvalla 1966 och 1967 som inledde fältförsöken med

styrencellplast i väg i vårt land, var avsikten att studera hur styrencell-

plasten förändrade sina egenskaper efter längre tid i väg. Prov togs

därför av de två typerna, expanderad (blockgjuten) och extruderad

styrencellplast som ingick i provvägarna vid skilda tillfällen under åren

1967 till 1980. Provtagningen har koncentrerats till den äldre av prov-

vägarna, Edsvalla 1966. Prov har i allmänhet tagits kontinuerligt i halva

tvärsektionen, som framgår av figurer 20a och b. Den viktigaste egen-

skapen som bestämmer värmeledningsförmågan är vatteninnehållet. Där-

för har vattenhalten bestämts på samtliga upptagna prov. Vid ett par

tillfällen har också värmeledningsförmågan bestämts på laboratorium

(statens provningsanstalt). Prov för bedömning av vatteninnehåll och

värmeledningsförmåga har också upptagits vid andra provvägar, varav

den viktigaste är provvägen Lasele 1972, där ävenledes de två typerna av

styrencellplast (expanderad-stränggjuten och extruderad) är inbyggda.

Figur 23 är ett diagram, där utvecklingen av vatteninnehållet för de

olika typerna avstyrencellplast vid de två provvägarna beskrivs.

l figur 23 visar kurvan för den expanderade-blockgjutna den kraftigaste

vattenupptagningen upp till 10 vol-96 på 2.5 år och rätlinjigt ökande mot

20 vol-96 vid6 år. Orsaken till denna snabba fuktupptagning är den dåliga

sammansvetsningen mellan kulorna, som lämnat hålrum mellan dessa

vilket inneburit låg mekanisk hållfasthet, varför skivorna starkt skadats

genom trafikeringen på den tunna påbyggnaden. Skadorna och vattenupp-

tagningen blev så stora att materialtypen uteslöts för vidare provningar.
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Vid andra provsträckor fast med extruderad styrencellplast fortsatte

provtagningarna. Sista provtagningstillfället var efter 16 år, då genom-

snittsvattenhalten i vägens tvärsektion gått upp till 4 vol-%.

Vottenholt vol.-°/o

Water content % by volume
A

8.0 -4

7.0'-

6.0 -

5.0*

b.0-

3.0-

2.0'

1.0'*

   

0 I I I I I I I I 1 ;
30 3.10 3.20 3.30 3.1.0 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 1.'00cm

Styrofoomskivornos tjocklek
Thickness of polystyrene foam boords

Figur 22 Fuktupptagning i relation till sammantryckning av skivor
(ursprunglig tjocklek 4.0 cm) av extruderad styrencellplast
vid provvägen Edsvalla 1966. Efter K. Enkell /57/.

Moisture absorption in relation to compression of boards
(design thickness 4.0 cm) of polystyrene foam at the test road
Edsvalla 1966. K. Enkell /57/.

Den expanderade styrencellplasten vid Lasele har upptagit endast mindre

mängd vatten under de 8 år som fuktighetsobservationerna utförts. Ännu

mindre vattenupptagning har den extruderade styrencellplasten uppvisat.

Efter 8 år var värdet strax under 2vol-°/o. Det syns också som om
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vattenhaltsökningen avtar med tiden. Av mera direkt intresse är emel-

lertid den effekt vattenupptagningen (och andra förändringar) kan ha på

värmeledningsförmågan. Denna är bestämd vid vissa tidpunkter för de

tre typerna av styrencellplast. Resultaten redovisas i figur 24. Det som

är mera anmärkningsvärt vid jämförelse av utvecklingenav värmeled-

ningsförmâgan med tiden är de höga värdena för den expanderade

styrencellplasten vid Lasele, som under senare delen av mätperioden

ligger ca 50% över värmeledningsförmâgan för den extruderade styren-

cellplasten. Man kan också genom kurvförloppen spåra en viss avmatt-

ning av ökningen av värmeledningsförmågan.

Vattenhalf vol-96
Water content 96 by volyme

l

     

A
16- x

15-

1104

13_ x Edsvalla 1966 (lvl.) cm Blockgjufen styrencellplasf
Expanded polystyrene foam

12- o Edsvalla 1966 (lvl.) cm Extruderad styrencellplasf
Exlruded polys'ryren foam

11' o Lasele 1972 l7cm) Exfruderad styrencellplasf
10_ Extruded polys'ryren foam

A LOSEle 1972 (Om) Extruderad styrencellplast
9"' Expanded polystyren foam

8..

7.

6..

5-4

lr_ -

3_ O

O . A

2-| 0 M

A 0

1-vl x

1 r v 1 1 j 1 T f 1 1 1 I 1 1 1 I 1 ;År

1 2 I. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15 16 17 18 Years

Fuktupptagning hos styrencellplast vid provvägarna Edsvalla
1966 och 1967 och Lasele 1972.

Figur 23

Moisture absorption in polystyrene foam at the test toads
Edsvalla 1966 and 1967 and Lasele 1972.
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Expanded polystyrene foam

. Edsvalla 1966 (10+ 1.) cm

0 Lasele 1972 (7 cm)
Exfruded polystyren foam

A Lasele 1972 (6 cm)

Exfruderad styrencellplast
Extruded polystyren foam

Extruderad styrencellplast

Extruderad styrencellplast
Expanded polystyren foam

Varmeledningsformåga
Heat conductivity
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Figur 24 Värmeledningsförmâgans förändring med tiden hos styren-
cellplast vid provvägen Edsvalla 1966 och Lasele 1972.

The changing of heat conductivity of polystyrene faam at the
test roads Edsvalla 1966 and Lasele 1972.

7- l .8 âeâtêmninaax dimegsionezaads egenâkâpsr

Man ställer på ett tjälisolerande material det primära kravet att det

skall ha en viss bestämd minimihâllfasthet och en låg värmeledningsför-

måga, i praktiken lägre än 0.5 W/mOC, vilket uppfylles av styrencellplas-

ten.

7.1.8.1 Mekaniska egenskaper

Det förutsättes att styrencellplasten har tillfredsställande mekaniska

egenskaper.

7.1.8.2 Värmeisolerande egenskaper

De Värmeisolerande egenskaperna styrs av värmeledningsförmâgan, som

skall vara så låg som möjligt. Hos de extruderade styrencellplasterna
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ökar värmeledningsförmågan med tiden, dels på grund av fuktupptag-

ningen och dels på grund av gasutbyte i cellerna genom att drivgasen

freon avgår och luftgaser intränger. Värmeledningsförmågan hos expan-

derade styrencellplaster förändras i höjande riktning enbart på grund av

fuktupptagningen.

Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts mellan statens provningsan-

stalt (SP) och statens väg- och trafikinstitut (VTI) om bästa sättet att

bestämma med vilken hastighet värmeledningsförmågan förändras då

styrencellplasterna lagras i väg som tjälisolering. Diskussionerna har

mynnat ut i förslag till ett testprogram, som nu är under utarbetande

inom ett projekt som bekostas av statens vägverk och statens provnings-

anstalt. Projektförslaget är författat av PI Sandberg vid provningsanstal-

ten. Den analysgång, som skall testas i projektet föreslås här gälla för

bedömning av värmeisolerande egenskaperhos styrencellplaster. Analys-

gången beskrives genom följande utdrag ur projektförslaget.

"Värmeledningsförmågan förändras av två orsaker, dels tar ma-

terialen upp fukt från marken, vilket påverkar isolerförmågan

och dels förändras gassammansättningen i materialets porer.

Extruderade styrencellplaster får vid tillverkningen en högmole-

kylär gas i cellerna, vilket gör att de har bättre värmelednings-

förmåga än de expanderade cellplasterna, som har luft i cellerna.

Gassammansättningen ändras emellertid successivt genom att

gasen diffunderar ut ur materialet samtidigt som luftens kväve

och syre diffunderar in och effekten av detta blir en försämring

av värmeledningsförmågan. Denna effekt kallas ofta åldring. De

två påverkningarna fuktupptagning och ändring av gassamman-

sättningen antas kunna behandlas var för sig och effekterna

summeras, dvs:

>
/ In _ Åo + AAfukt + AÃåldring

>
2

:3

I- praktiskt tillämpbar värmeledningsförmåga

ÃO = värmeledningsförmåga för torrt, oåldrat material

AÅfukt = fuktpåslag

AÃåldring = åldringspåslag
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SXfte

Syftet med projektet är att utveckla provningsmetoder och

bedömningsregler för fuktupptagning och förändring av gas-

sammansättningen samt hur detta påverkar värmelednings-

f örmågans förändring i tiden.

Fuktupptagning

 

För accelererad uppfuktning på laboratoriet, figur 25, före-

slås den på Veglaboratoriet i Norge använda apparaten, där

provskivans ena sida gränsar mot luft med 100% RH och 60°C

och den andra sidan mot en kall platta med temperaturen

10°C. En annan variant som också är tänkbar är den schwei-

ziska metoden enligt figur 26.

Efter en inledningsfas blir uppfuktningen mycket nära linjär

med tiden, se figur 27.

För att åstadkomma en fukthaltsfördelning som något så när

överensstämmer med den man får vid verklig exponering, bör

provet vändas ett antal gånger under uppfuktningen. Detta

för att efterlikna förhållandena i marken där värmeströmmen

är uppåtriktad under resten av året. Eventuellt kan två

dagars uppfuktning, vändning, fem dagars uppfuktning, vänd-

ning, två dagars uppfuktning etc ge en realistisk fukthaltsför-

delning. Detta bör undersökas i projektet.
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Figur 25 Norska Veglaboratoriets apparat för uppfuktning av styren-
cellplaster.

The apparatus from Norwegian States Road Laboratory for
moisture absorption of polystyrene foam.
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Figur 26 Schweizisk apparat för uppfuktning av styrencellplaster.

Swiss apparatus for moisture absorption of polystyrene foam.
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Vatten halt

Water content

    

Tid
Time

Figur 27 Fuktupptagning i styrencellplast i laboratorium.

Moisture absorption in polystyrene foam in laboratory.

Uppfuktningsförsök bör göras på skivor av några olika tjock-

lekar t ex 2, 4 och 8 cm.

För att få en korrelation mellan uppfuktningen i laboratoriet

och i vägen bör ett antal äldre markisoleringar grävas upp

och fukthaltbestämmas. Därefter torkas de och uppfuktas

äter - nu i laboratorieutrustning. Eventuellt kan även andra

data från fältförsök utnyttjas, se t ex figur 28.

För olika tjocklekar kan nu uppfuktningshastigheten i labo-

ratorium och mark jämföras, se figur 29.
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Figur 28 Fuktupptagning i styrencellplast från olika fältlokaler.

Moisture absorption in polystyrene foam from different field
sites.

Ur figur 29 erhålles relationen mellan uppfuktning i väg och

laboratorium uttryckt som accelerationsfaktor

K = tz / tl

dvs uppfuktningen i laboratorium går K gånger så fort som i

verkligheten. Storleken på K bör bli i storleksordningen 10-

20 och förmodligen ungefär lika för alla tjocklekar. K skall
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variera med geografisk belägenhet och väguppbyggnad men

på nuvarande stadium kommer vi inte att ha underlag för

bestämning av mer än ett värde påK.

Vid tidpunkter motsvarande t ex 5, 10 och 20 år i vägen tas

proverna ur uppfuktningsapparaten och värmeledningsförmå-

gan bestäms. De värden som då erhålles är påverkade både

av fuktupptagning och av ändring av gassammansättningen

(åldring) under uppfuktningen. Värdena skall korrigeras med

hänsyn till åldringen och därför skall åldringen bestämmas

genom parallellförsök utan uppfuktning eller antas försum-

bar genom att uppfuktningen görs på redan åldrat material,

se figur 30.

       

Vottenholt
Water content

OY*

\o°°ç0\
. Wi

olloçw
69°?

Vag.F°°d

Tid
h 1'2 Time

Figur 29 Uppfuktning i laboratorium och i väg för en tjocklek av
styrencellplast.

Moisture absorption in laboratory and in a road for one
thickness of polystyrene foam.
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Ur figur 30 kan fuktpåslaget, AÅfukt sedan bestämmas.

Vdrmeledningsförmdgd
Heat conductivity

 

Uppmdtt
Measured

Korrigerdt e'inQ
Correcfed $ 'Marinng

.. piuklmrlgn
M fukt u Moisluvm

     

Tid i väg
§ 19 1:5 Time in rond

S/K 10/K 15l/K Tid iuppfuktningsappdrdt
Time in "moisture'hpporotus

Figur 30 Samband mellan värmeledningsförmåga och tid för styren-
cellplast i väg resp uppfuktningsapparat.

Relation of heat conductivity and time for polystyrene foam
in a road base and in a moisture absorption apparatus.

Förändring av gassammansättning i cellerna (åldring)

Åldringstakten är beroende av

i. materialegenskaper (cellstruktur)

2. tjocklek

3. diffusionsmotstånd hos ev ytskikt (gjuthud)

q . omgivningsklimat (temperatur och fuktighet)

Vi föreslår att den här problematiken behandlas så att man i

samråd med materialproducenterna tar fram troliga åldrings-

kurvor för resp material, för några olika tjocklekar och

gällande för de omgivningsförhållanden som är aktuella i en

väg, se figur 31.
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Vdrmeledningsförmågd
Heat conductivity
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Figur 31 Värmeledningsförmâgan som funktion av tiden för olika
tjocklekar av styrencellplast.

Heat conductivity of polystyrene foam as a function of time
for different thickness of the material.

Riktigheten av dessa kurvor kontrolleras sedan genom någon

form av accelererad laboratorieâldring. Ett sätt att accelere-

ra âldringen är att förvara materialet i högre temperatur än

vad som är aktuellt i vägen. Ett annat och kanske säkrare

sätt är att accelerera genom att lagra materialet i tunnare

tjocklekar än de som används i vägen. En 2cm skiva bör

åldras ungefär 16 ggr snabbare än en 8 cm skiva. Någon form

av matematiskt samband som uttrycker åldringen som funk-

tion av tjocklek och diffusionsmotstând hos eventuella ytskikt

bör utvecklas. Detta kan ske genom teoretiska analyser

kompletterade med laboratorie- och fältförsök. På detta sätt

kan NWaldr ing bestämmas."

VTI MEDDELANDE 477

Tid,1'ime

 



62

Vid bedömning av ny variant eller fabrikat av styrencellplast med

avseende på praktiskt dimensionerande värmeledningsförmâga blir ana-

 

lysgången följande:

A.

B.

De mekaniska egenskaperna bestämmes.

De värmeisolerande egenskaperna bestämmes för expanderade och

extruderade styrencellplaster

genom accelererad fuktupptagning i fuktupptagningsapparat,

genom bestämning av värmeledningsförmâgan på uppfuktade prov,

genom kontinuerlig bestämning av vattenhalten på prov i mark,

genom beräkning av fuktupptagningen för längre tid och uppskatt-

ning av värmeledningsförmågan

och dessutom för extruderade styrencellplaster

genom accelererat cellgasutbyte enligt viss rutin,

genom bestämning av värmeledningsförmâgan på prov där cellgas-

utbytet accelererats,

genom beräkning av värmeledningsförmägans :förändring med tiden

med hänsyn till cellgasutbytet.

De mekaniska egenskaperna bestämmes enligt gängse rutiner, de värme-

isolerande egenskaperna enligt de förfaranden som tidigare diskuterats.

Den accelererade fuktupptagningen utföres på SP 1 Borås.

Värmeledningsförmägan pâ laboratorieuppfuktade prov utföres vid

SP i Borås.

Kontinuerlig bestämning av vattenhalter på prov i mark utföres av

VTI eller annan provningsinstitution.

Beräkning av fuktupptagning för längre tid och uppskattning av

värmeledningsförmågan utföres av SP i Borås.

Försök med accelererat gasutbyte utföres av SP 1 Borås.

Bestämning av värmeledningsförmâga på prov där cellgasutbytet

accelererats utföres av SP i Borås.

Beräkning av värmeledningsförmâgans förändring med tiden utföres

av resp materialfabrikant.

Genom en speciell metodik, exempelvis enligt FJ. Norton /45/ och F.

Buttler och 3. Radlindsky /46/ kan värmeledningsförmâgans beroende av
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cellgasinnehållet och dess förändring för den extruderade styrencellplas-

ten vid lagring i mark beräknas för längre tid i väg (40-50 år), se figur 7.

Det framräknade förloppet jämföres i första hand med de accelererade

laboratorievärdena, som i sin tur måste verifieras med aktuella värden

från fälten, från tjälisolerad väg eller annan tjälisolerad konstruktion i

mark.

För en styrencellplastvariant, som varit i bruk i några år finns fältvärden

på värmeledningsförmâgan och en jämförelse mellan beräknade och

accelererade värden är möjlig. Säkerheten i jämförelsen blir givetvis

större ju längre styrencellplasten varit i bruk. Vid skillnader mellan

fältvärdena och de på annat sätt framtagna värdena finns här möjlighet

att göra korrigeringar, varvid korrigering av de beräknade värdena är

intressantast.

Hänsynstagande till drivgasen är endast aktuell för de extruderade

styrencellplasterna, än så länge. De i handeln förekommande expandera-

de styrencellplasterna innehåller efter kort tid endast luft, varför

värmeledningsförmâgans förändring helt domineras av fuktupptagningen.

Vad gäller värmeledningsförmâgans beroende av vatteninnehållet måste

man både för expanderade och extruderade styrencellplaster förfara på

motsvarande sätt. Man beräknar med utgångspunkt från resultaten av

uppfuktningsförsöken och värmeledningsförmågebestämningarna på de

uppfuktade proven ochmed hänsynstagande till temperatur och fuktpå-

känningar i fält vatteninnehållets och värmeledningsförmâgans föränd-

ring med tiden. De beräknade värdena verifieras genom fältvärden från

prov, som legat längre tid som tjälisolering i väg eller mark. Man kan

utgå ifrån förändring i värmeledningsförmåga på grund av cellgasutbyte

och på grund av fuktupptagning är additativa. Figur 32 visar de summe-

rade förloppen hos värmeledningsförmåga man med dessa förutsättningar

kommer fram till. Kan man sträcka ut kurvförloppet hos värmelednings-

förmågan till 40 år har man fått underlag för att uppskatta den dimen-

sionerande värmeisolerande förmågan enligt någon av deprinciper, som

diskuterades i föregående avsnitt.

I figur 33 har som ett exempel sammanställts de skilda uppgifter på
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värmeledningsförmågan man enligt ovanstående tillvägagångssätt kom-

mer fram till. Varje kurvförlopp och punkt i diagrammet representerar

värmeledningsförmågan för en och samma materialkvalitet och en tjock-

lek av materialet. Andra förutsättningar är en standardiserad kon-

struktion (ex. vägöverbyggnad) och standardiserade mark- och klimatför-

hållanden. Eftersom man knappast kan satsa på fältmätningar över hela

landet bör man gå in för ett typiskt klimatläge. Då det gäller att bedöma

den tjälisolerande kvaliteten för isolering av vägar kan Västernorrland,

närmare bestämt Lasele (invid Junsele), rekommenderas på grund av att

där redan finns mångåriga mätresultat från provning av två typer av

styrencellplast och att Lasele ligger centralt inom det område som från

klimatisk synpunkt är mest aktuellt för tjälisolering. Vägöverbyggnaden

är också i huvudsak överensstämmande med Vägverkets anvisningar och

markförhållandena mycket tjälfarliga. Resultat från mätningar i Lasele

av vattenhalt i styrencellplasten redovisas i figur 23 och värmeldnings-

förmågan i figur 24.

Med hjälp av värden på värmeldningsförmågan bestämd exempelvis på

fältprov (ex. från Lasele, figur 24) och de två kurvorna i figur 33 över

värmeledningsförmågans förändring kan en sannolik kurva över värme-

ledningsförmågan i relation till tiden uppritas. Den bör få en form som

överensstämmer med kurvorna som visas i figur 24.

Kurvorna över värmeledningsförmågans förändring med tiden för tre

skilda materialkvaliteter av styrencellplast i figur 2# illustrerar möjlig-

heter att särskilja materialen vad avser värmeisoleringsförmågan.

Så kan man exempelvis ur figur 21+ för Laselematerialen ta fram

förhållandet mellan värmeledningsförmågan för den expanderade styren-

cellplasten och den extruderade styrencellplasten, vars förhållande blir 1

till 1.4. På så sätt kan man för varje nytillkommande styrencellplastkva-

litet genom jämförelse med värmeledningsförmågan för en tidigare

provad kvalitet av styrencellplast uppskatta ett förhållande mellan de

två materialkvaliteternas värmeledningsförmågor. Allt eftersom nya

mätvärden kommer till genom framför allt fältobservationer kan det

först uppskattade förhållandet mellan värmeledningsförmågorna justeras.
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Figur 32 Värmeledningsförmâgans förändring med tiden hos styrencell-
plast på grund av fuktupptagning och cellgasutbyte.

The variation of heat conductivity of polystyrene foam as a
function of time due to moisture absorption and changing of
the cell gas content.
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Figur 33 Värmeledningsförmâgan hos styrencellplast som funktion av
tiden enligt olika bedömningsmetoder.

The heat conductivity of polystyrene foam as a function of
time for different methods of estimation.

VTI MEDDELANDE l+77



66

De tjälisolerande egenskaperna hos en helt nytillkommande extruderad

styrencellplast som ej tidigare provats i fält kan man med beskriven

metodik få en viss upplysning om genom att utföra vissa provningar

såsom fuktupptagning i uppfuktningsapparat jämte bestämning av värme-

ledningsförmåga och accelererat laboratorieförsök för bestämning av

cellgasutbytets betydelse för värmeledningsförmågan. I en framtida typ

av styrencellplast måste man också räkna med att drivgasen inte är

freon (typ R12) utan någon annan gas, som diffunderar genom cellväggar-

na med en annan hastighet. Det blir då ännu viktigare att bestämma

cellgasförändringens påverkan av värmeldningsförmågan för de nya sty-

rencellplasterna.

Avgörande för de tjälisolerande egenskaperna hos ett tjälisolerande-

värmeisolerande material är som tidigare påpekats enbart värmeisole-

ringsförmågan som främst beror av cellgasen och vatteninnehållet. Även

om en viss samvariation kan förekomma mellan värmeledningsförmågan

och en del andra parametrar såsom mekaniska egenskaper, densitet,

cellstorlek, cellväggtjocklek, andel öppna resp slutna celler etc så kan

uppgifter om dessa egenskaper endast tjäna till en översiktlig beskrivning

av styrencellplaster och jämförelser med andra styrencellplaster. Så kan

två till synes identiska extruderade styrencellplaster (samma hållfasthet,

densitet, etc) uppvisa skilda värden på värmeledningsförmågan. En orsak

till ett högre värde på värmeledningsförmågan hos den ena styrencell-

plasten kan vara att andelen öppna celler hos denna är större, vilket ger

ett snabbare cellgasutbyte.

Utredningar för att komma fram till praktisk tillämpbara värden på

värmeledningsförmågan har ägt rum i alla de kallare nordiska länderna

Finland, Norge och Sverige. En mängd rapporter har också utgivits.

Så har R. Orama vid Väg- ochvattenbyggnadsstyrelsen i Finland gjort en

intressant utredning angående egenskaperna hos styrencellplast efter

lång tid i väg, R. Orama /59/. Orama redovisar kurvor över värmeled-

ningsförmågan i relation till vattenhalterna för olika styrencellplaster,

där bestämningstemperaturen legat vid -3.5°C till +lO°C, figur 34.

Diagrammet i figur Bl; utnyttjar Orama för att komma fram till en

dimensionerande värmeledningsförmåga. Denna är avhängig luftens år-
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liga medeltemperatur på ifrågavarande område. Orama anger två fall där

isoleringens dimensionerande temperatur skall motsvara endera den

kallaste vinter som inträffar en gång på 20 är, nämligen temperaturen:

Td = Tiv - 2.5 0C

och en som gäller för medelvintern

Td = - 004 0C.

Tiv betyder här luftens årliga medeltemperatur inom ifrågavarande

område. Genom att gå in i diagrammet i figur 34 erhålles direkt eller

genom interpolation mot temperaturen motsvarande värmeledningsför-

måga som blir den dimensionerande.

Eftersom värmeledningsförmågan är beroende av temperaturen är det

givetvis viktigt att känna till temperaturförhållandena för styrencell-

plasten lagrad i väg och mark. Vid bestämning av värmeledningsförmågan

på laboratorium måste alltså hänsyn tas till de rådande temperatur-

förhållandena i fält, för att en praktisk temperaturanpassning till de

laboratoriebestämda värdena skall kunna göras.

Temperaturmätningar i väg har utförts i Sverige, Norge och Finland bl a

genom VTI vid vägar tjälisolerade med styrencellplast. Mätresultaten

kommer att av VTI bearbetas inom ett följdprojekt vid statens vägverk

och statens provningsanstalt. Det kan emellertid förutsättas att den

kritiska temperaturen kommer att ligga kring årsluftmedeltemperaturen

med en korrektion av den typ som Orama anger. Vid halkprovfältet i

Linköping, K. Gustafson /42/ kunde en medeltemperatur hos ett 5 cm

tjockt lager av extruderad styrencellplast för åren 1976-1983 för de

värden som redovisas i tabell 4 bestämmas ett medelvärde på +9.4°C.

Årsmedeltemperaturen för Linköping är enligt SMHI '+6.8°C. I detta

klimatläge och läge av provytorna är alltså lagret av styrencellplast

varmare än luften i genomsnitt. Man måste förutsätta att den tempera-

tur ettlager av styrencellplast erhåller inbyggt i en konstruktion i eller

på mark blir beroende av klimatläge, väderförhållanden (ex insolation),

konstruktionens utförande (ex. vägbeläggningens typ), konstruktionens

lokala belägenhet (skugga, nord-eller sydsida av berg etc) och snöröj-

ningstyp m.m.
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Figur 34 Värmeledningsförmågan för styrencellplast som funktion av
vattenhalten vid olika bestämningstemperaturer. R. Orama
/59/.

The heat conductivity of polystyrene foam as a function of
the water content at different temperature of testing. R.
Orama /59/.

7 .1.9 Dimensioneringjv _konstruktioner_m_ed_sly_rencgllpla§t

Gemensamt vid alla beräkningar för dimensionering av en tjäiisolerad

konstruktion, vägöverbyggnad eller markförlagd rörledning är att värme-

ledningsförmâgan för styrencellplasten ingår som en dominerande varia-

bel. Figur 35 är resultatet av några beräkningar som utförts av L.

Stenberg /31/ och 5. Fredén /32/. Ritningarna i figuren visar tjocklekar

hos olika lager i en vägöverbyggnad med styrencellplast. Överbyggnader-

na är tjälskyddsmässigt underdimensionerade, dvs viss tjällyftning upp-
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står under de antagna vintrarna med köldmängderna 1300, 2000 och

2400 0C - d. Man kan givetvis effektivast reglera tjällyftningsbeloppen

genom att variera tjockleken hos lagret av styrencellplast, men samma

är möjligt genom att variera tjockleken hos underliggande sandlager.

Jämför överbyggnad 9 och 10 samt ll och 12 där man genom att enbart

ha ökat underliggande sandlagertjocklek med 10 cm reducerat tjällyft-

ningen med 0.5 cm.

Figur 35
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Beräknad tjällyftning för olika lagertjocklekar hos en väg-

överbyggnad isolerad med styrencellplast. L. Stenberg /31/,
S. Freden /32/.

Calculated frost heaving for different layer thicknesses of a
road base insulated with polystyrene foam. L. Stenberg /31/,
S. Fredén /32/.

Betydelsen av värmeledningsförmâgans storlek framgår klart av en annan

beräkning som L. Stenberg utfört, se figur 36, Lagertjockleken för en

styrencellplast (eller motsvarande material) har beräknats för två värden

på värm

grad av

eledningsförmâgan, som ger en vägöverbyggnad en viss bestämd

tjälskydd. Ur kurvorna i figur 36 kan exempelvis utläsas att vid
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en tjälskyddsgrad motsvarande 4 cm tjällyftning blir lagertjockleken för

Å: 0.045 W/mOC 3.50 cm och Å =0.033 W/mOC 2.55 cm. Kvoten

Å 0.045/ Å 0.033 blir 1.50 och kan jämföras med kvoten

3.50/2.55 = 1.37. Reduceringen av tjockleken hos styrencellplasten blir

alltså något mindre än ökningen av värmeledningsförmågan.

           

' BeläggningTJollyftmng .
Frost heave Sgt-_lâäguce

A
cm Beoring course
12-*

Sund
Sond

10* T

W Z Styrencellplost
. /\/ Polystyrene foam

84 1:0,045 W/ C m _I_
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6- Sand
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I I 1 T 1 7 T T :
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Figur 36 Tjällyftningen som funktion av lagertjocklek och värmeled-
ningsförmäga hos en med styrencellplast isolerad vägöver-
byggnad. Beräkningar enligt L. Stenberg.

The frost heave as a function of the thickness and the heat
conductivity at a road base insulated with polystyrene foam.
A calculation by L. Stenberg.

Vägverket har i sina anvisningar, VV BYA 84 /24/, angett tjocklekarna
för isolering med den extruderade styrencellplast, som förekommit
längst i marknaden. Vägverkets dimensioneringstabell framgår av ta-
bell 5.
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Tabell 5 Vägverkets dimensioneringstabell för isolering av vägöver-
byggnad med Styrofoam HI 50.

Medelköldmängd Isoleringsbäddens tjocklek i mm
100 200 300 400 500 600 700

dOC 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 isolerlagret har en tjocklek av 40 cm. Styrofoam HI 50,

som bl a provats vid provväg i Lasele har åsatts tjockleksfaktorn 1.00.

Den andra provade styrencellplasten vid provvägen i Lasele har tjock-

leksfaktorn 1.50 och skall alltså läggas i tjocklekar som är 1.50 gånger

större än de i tabell 5.

Statens Järnvägar tjälisolerar med extruderad styrencellplast av typ

Styrofoam HI 50, men vill ha en större säkerhetsmarginal än vägverket,

varför isolertjocklekarna blir större, E. Sandgren /6/. I Norge vid

Statens Vegvesen har man på grund av den även lokalt växlande

vinterkylan gått in för att ange isolertjocklekarna efter geografisk ort,

Statens Vegvesen, Normaler för Vegbygging /23/.

Vad gäller dimensionering av olika konstruktioner för tjälisolering av

markförlagda rörledningar får man gå till Frost i Jord /22/, eller

lämpligen till Rockwools AB broschyr "Frostisolering av VA-ledningar i

mark" 1982 som sanktionerats av VAV (Vatten- och avloppsverksföre-

ningen) /5/.

I de anvisningar och informationer för användning av styrencellplast

som tjälisolering som ovan refererats till har endast den extruderade

varianten av styrencellplast varit aktuell. Försök vid provvägar och

erfarenheter från vägar och andra trafikytor visar också att den
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extruderade styrencellplasten är pålitlig. De kvalitéer av expanderad

styrencellplast som provats har i vissa fall varit odugliga, men någon

har haft acceptabel standard, men avgjort sämre än den extruderade.

På grund av den långa beräknade livstiden för en väg bör man i första

hand använda extruderad styrencellplast av de kända kvalitéerna till

tjälisolering av väg. Då det gäller isolering av markförlagda ledningar

skulle man kunna tycka att de lägre kvalitéerna av styrencellplast

skulle kunna användas, men med tanke på önskemål om hållbarheter i

100-150 år och att markförlagda rörledningar kan förekomma vid tra-

fikytor med även tung trafik, bör en högre kvalitet väljas, dvs extrude-

rad styrencellplast som vid vägar.

8 VÄRMEISOLERANDE MINEROGENA MATERIAL

Minerogena värmeisolerande material innehåller oorganiska kemiska

föreningar av varierande slag. De är mer eller mindre porösa, vilket gör

att de ger motstånd mot värmegenomströmning. Det finns ett flertal

typer av värmeisolerande minerogena material som provats i vägar.

Först provades mineralull med negativt resultat, senare lättklinker och

olika typer av slagger, som alla har en positiv verkan vid användning

som tjälisolering i väg.

8.1 Mineralull

Den mineralullsprodukt som provats tidigast är en stenullsprodukt

tillverkad av diabas. Det har emellertid visat sig att där denna

mineralullstyp använts vid trafikerade ytor har, vid bla provvägen

Edsvalla 1966, R. Gandahl /27/, den med tiden förlorat sin tjälisoleran-

de effekt. Mineralull av denna typ och i övrigt av de typer som för

närvarande är tillgängliga rekommenderas därför ej för trafikerade

ytor.

8.2 Masugnsslagg

 

Masugnsslagg erhålles som restprodukt vid tackjärnsframställning i

masugn. Man kan skilja mellan följande slaggsorter användbara som

VTI MEDDELANDE l+77



73

tjälisolering.

Hyttsten, som är en luftkyld masugnsslagg, och förekommer styckevis

och är porös.

Hyttsand, som är en vattenkyld, granulerad masugnsslagg, där partiklar-

na till övervägande del är glasiga och innehåller gasblåsor.

Pelletiserad masugnsslagg, som är en expanderad produkt med mer eller

 

mindre kulformade partiklar, som är lätta och porösa. Slaggpellets

tillverkas emellertid inte längre.

Masugnsslagg av ovanstående typer har tillfredsställande mekaniska

egenskaper för användning i väg, icke skadande verkningar på omgiv-

ningen och brytes ej ned, så att användbarheten försämras. Dimensione-

ringen blir därför enbart de värmeisolerande egenskaperna uttryckt

genom värmeledningsförmågan.

8.2.1 Värmeisolerande egenskaper

8.2.1.1 Hyttsten

Hyttsten från NJA har använts flitigt 1 vägar i regionen kring Luleå.

Bland annat har år 1980 anlagts en provväg i Ängesbyn, Norrbottens län.

På provmaterial från provvägen har värmeledningsförmåga bestämts till

0.07-0.08 W/mOC i torrt tillstånd och 0.07-0.13 W/mOC vid en volyms-

vattenhalt på ca 3%. Bestämningarna av värmeledningsförmågan var

utförda enligt "sondmetoden", R. Eriksson /33/ vid höskolan i Luleå.

Bestämningar av värmeledningsförmågan på hyttsten uppfuktad till

7 volym-% har också utförts på särskilt anordnade provkroppar. Be-

stämningarna utfördes vid statens provningsanstalt. Genomsnittligt er-

hölls ett värde på värmeledningsförmågan på 0.440 W/mOC, R. Gandahl

/34/. Det värde påvärmeledningsförmågan man erhåller beror dels på

bestämningsmetodiken, som är olika i de två fallen, och på vatteninne-

hållet. Detta bör vid provningen motsvara det som gäller för vägen. Vid

en provväg i Luleå med hyttsten från NJA byggd 1974 kunde på

upptagna prov i juni 1975 en genomsnittsvattenhalt på 7.5 volym-%
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bestämmas, R. Gandahl /35/ .

Den skillnad i värmeledningsförmåga man erhåller vid de två bestäm-

ningsmetoderna är stor. Eriksson säger också i sin rapport att han synes

ha fått för låga värden på värmeledningsförmågan i laboratoriet än den

som bör gälla för fältförhållandena vid provvägen. Enligt den senare

metoden som använts av provningsanstalten, där förhållandena vid

vägen simulerats (ungefär samma temperaturfall över det planparallella

provet som i vägen), torde de erhållna värdena bättre överensstämma

med de riktiga.

Hyttsten från Oxelösund har kommit till viss användning i vägar. Några

värden på värmeledningsförmågan på denna hyttstenstyp finns dock

ännu ej.

8.2.1.2 Hyttsand

Hyttsand har levererats från Domnarvets järnverk. Provväg anlades

1975 vid Kopparhyttan i K0pparbergs län, H-E Carlsson och R. Gandahl

/36/. Värmeledningsförmågan på den typ av hyttsand som användes i

provvägen bestämdes på statens provningsanstalt till 0.25 W/mOC, R.

Gandahl /34/. Vattenhalten hos provmaterialet var ca 8.5 volym-96.

8.2.2 Erfalenhgtgrjy masugnsslaggjgm_tiäli§oler_i_ng

Några tidigare slaggvägar har översiktligt beskrivits av R Gandahl /37/.

Det gäller provvägarna Bensbyn 1966 (BD län) med hyttsand från NJA,

Vikmanshyttan 1973 (W län) med hyttsand från Domnarvet, Luleå l97l$

(BD län) med hyttsten från NJA, Gammelstad 1974, (BD län) med

hyttsten från NJA och Flen 1974 (D län) med en blandning av hyttsten-

och slaggprodukter från Oxelösund. Resultat från provvägen Luleå 1974

redovisas 1976 av R. Gandahl /35/.

En djupgående litteraturstudie utfördes av P. Höbeda 1976 /38/, där

samtliga typer av masugnsslagg behandlades i ett flertal för väganvänd-

ningen betydelsefulla aspekter, dock ej med hänsyn till användningen

som tjälisolerande material.
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Höbeda går mycket noggrant igenom olika kritiska egenskaper hos

slaggerna bla den kemiska och minerologiska sammansättningen. Om

den kemiska sammansättningen säger han:

"Den kemiska sammansättningen hos masugnsslagg varierar

alltefter karaktären hos järnmalmen, fluxmedlet m m. I

stort sett överensstämmer den med sammansättningen hos

de basiska bergarterna basalt och diabas. Man skiljer mellan

sura och basiska masugnsslagger alltefter förhållandet mel-

lan halter av CaO och SiOz. Om kvoten CaO/SiOZ >l anses

masugnsslaggen vara basisk. Sura slaggsmältor är viskösa,

basiska däremot mer lättflytande."

Masugnsslagg från Oxelösund är tämligen basisk då CaO/SiOZ >1 medan

slagg från NJA tenderar att vara sur. Både hyttsten och hyttsand är

hydrauliska, dvs har bindande egenskaper, hyttsand i högre grad.

Värmeledningsförmågan och kompressionsegenskaperna hos hyttsten

från NJA har undersökts av S. Knutsson 1979 /39/. Knutsson har mätt

värmeledningsförmågan enligt värmesondmetoden, se figur 37. I värme-

sonden finns en motståndstråd samt två termoelement. Av dessa är ett

placerat på sondens yta, medan det andra monterat några millimeter

bakom ytan. Normalt används endast termoelementet som är ytmonte-

rat, medan det andra fungerar som kontroll och reserv. Genom att låta

en elektrisk ström passera motståndstråden kan sonden hettas upp.

Temperaturstegringen på ytan blir en funktion av värmeledningsförmå-

gan hos mediet som omger sonden. Genom att registrera temperaturök-

ningen kan värmeledningsförmågan hos det omgivande mediet beräknas.

Avsikten med värmeledningsförsöken har varit att direkt mäta värme-

ledningsförmågan i hyttsten. Eftersom denna varierar med materialets

lagringstäthet och vatteninnehåll har dessa storheter varierats. I figur

38 visas de av Knutsson uppmätta värdena på värmeledningsförmågan

hos ofruset och fruset material som funktion av torrdensiteten. Resul-

tatet visar med stor tydlighet hur viktigt det är att känna till den

torrdensitet som hyttstenen uppnår i vägen, och att laboratoriebestäm-

ningarna av värmeledningsförmågan utföres vid denna densitet. Figuren
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visar också den centrala roll som vatteninnehållet har för värmeled-

ningsförmâgan. För att klarare illustrera denna inverkan har figur 39

uppritats. Lagringstätheterna har här uppdelats i "Lös" Och "Fast". Det

är alltså likaså viktigt att utföra laboratoriebestämningarna av värme-

ledningsförmâgan för hyttsten vid den vattenhalt hyttstenen kommer

upp till i vägen.
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Figur 37 Schematisk skiss av provbehâllare och värmesond, S. Knuts-
son /39/.

Schematic drawing of an apparatus før testing heat conduc-
tivity, S. Knutsson /39/.
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Figur 38 Värmeledningsförmâgan hos hyttsten från NJA som funktion

av torrdensiteten för olika vattenhalter, S. Knutsson /39/.

The heat conductivity of blast furnace slag from NJA as a

function of the dry density for different values of the water

content, S. Knutsson /39/.
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Värmeledningsförmâgan hos hyttsten från NJA som funktion
av vattenhalten vid lös och fast lagring, S. Knutsson /39/.

The heat conductivity of blast furnace slag from NJA as a

function of the water content for loose and firm condition,

S. Knutsson, /39/.
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Roland Eriksson /33/ har i ett examensarbete enligt den av Knutsson

använda metodiken bestämt Värmeledningsförmågan hos hyttsten från

NJA av den typ som använts vid provvägen Ängesbyn 1980 i Luleåtrak-

ten. Syftet med Erikssons undersökningar var:

- Belysa hyttstenens (0-300 mm) värmeisolerande förmåga som funk-

tion av vattenhalt och lagringstäthet.

- Med de laboratoriemässigt erhållna värdena på den värmeisolerande

förmågan och med prover tagna ur provvägen göra en beräkning av

maximalt tjäldjup.

- Utvärdera data från provvägen.

Eriksson drar bl a följande slutsatser:

- Värmeledningsförmågan för torr hyttsten (fraktion 0-300 mm) har i

laboratoriet uppmätts till 0.07-0.08 W/mOC.

- Värmeledningsförmågan för fuktig hyttsten, med vattenhalt ca 3.1-

3.3% har i laboratoriet uppmätts till 0.07-0.13 W/mOC.

- Värmeledningsförmågan ökar med ökad lagringstäthet och vattenhalt.

- Värmeledningsförmågan ökar med ökad vattenmättnadsgrad.

- Värmeldningsförmågan minskar med ökad porositet.

- Hyttsten i en vägkropp tycks ha högre värmeledningsförmåga än det

laboratoriemässigt bestämda värdet. Den i vägkroppen bestämda

Värmeledningsförmågan är ca 0.2 W/mOC.

Den aktuella Värmeledningsförmågan i vägen har av Eriksson bedömts

som högre änden som bestämts på laboratorium troligen bl a beroende

på att densiteten är högre i vägen än den som använts vid laboratorie-

bestämningarna. Detta understryker ännu en gång hur viktigt det är att

de provmaterial, som undersökes laboratoriemässigt har samma kondi-

tion som materialet i vägen.

Förutom att vid ett laboratorieförsök för bestämning av värmelednings-

förmågan, vatteninnehåll och densitet måste motsvara nivån i vägen

måste också bestämningarna utföras så att förhållandena i övrigt så

mycket som möjligt överensstämmer med de i vägen. PI Sandberg

/#0/ har studerat problemet och föreslagit en provningsmetodik för

bestämning av Värmeledningsförmågan i fuktiga material, där risk för

fuktvandring under försöket kan finnas.
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För genomsläppliga material såsom t ex mineralull eller lättklinker,

som alltså bör vara tillämpligt på deporösa masugnsslaggerna hyttsten,

hyttsand och slaggpellets, kan Sandberg tänka sig några olika provnings-

metoder:

- Icke-stationära metoder bör kunna användas om temperaturgradien-

terna är små.

- "Stationära-stationära" metoder (både temperatur och fuktjämvikt),

dvs ingen fukttransport, se figur #0. Metoden är huvudsakligen

lämpad för det hygroskopiska området.

Provet delas i tunna skivor och temperaturgivare placeras mellan

skivorna. En viss fuktmängd tillsätts provet.

G) VÄRMEFLÖDESMÄTARE
HEAT FLOW INDICATOR

TERMOELEMENT
THE RMO COUPLE

 

6

Figur #0 "Stationär-stationär" metod för bestämning av värmeled-

ningsförmåga enligt PJ. Sandberg /40/.

"Stationary-stationary" method for determinating heat con-
ductivity according to P.I. Sandberg /140/. '

Efter någon tid har fukten vandrat mot den kalla sidan och ett

jämviktstillstånd inställt sig så att ånghalten är lika i hela provet.

Temperaturfallet över varje skiva och värmeflödet genom skivorna

mäts upp, varefter värdet på värmeledningsförmågan för varje skiva

kan beräknas.

Fukthalten i varje skiva bestäms sedan genom vägning-torkning-vägning
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eller beräknas med hjälp av adsorptionskurvor för materialet.

Vid en annan metod är temperaturen konstant på ena sidan och

svängande på den andra. Om man t ex väljer +20 0C på "varma" sidan

och en svängning mellan +10 och +30 0C på "kalla" sidan kommer fukten

ständigt att vandra fram och tillbaka. Genom att tillföra olika mängder

fukt och välja olika temperatursvängningar bör det vara möjligt att

skapa olika fuktförhålladen i materialet, se figur #1. Metoden är

primärt inte avsedd att simulera verkliga förhållanden, även om sådana

förhållanden kan råda under vissa perioder höst och vår, men den ger

möjlighet att skapa kontrollerade och väldefinierade förhållanden under

längre perioder. Det blir naturligtvis nödvändigt att göra en noggrann

teoretisk analys av mätresultaten för att kunna separera effekter av

"fuktiga material", "fuktflöde och fasändringar".

SVÄNGANDE
TEMPERATUR

/\_/ OSCILLATlNG
TEMPERATURE

YJAI/Lyi'z//J//z -af/4 //4 :ca'1/1 'Aid--w- VÄF? M E F LÖ DE S MÄTA RE
p « HEAT FLOW INDICATOR

PROVSTYCKE
[EST_SPECIMEN

x..- ANGTATT SKIKT
VAPOUR IMPERMEABLE F0|L

[7///1 7////////////Z/JH///Z/AIZJ_ VÄRM E FLÖ D E SMÄTA RE
HEAT FLOW INDICATOR

      

KONSTANT

TEMPERATUR
CONSTANT
TEMPERATUR E

   

Figur 41 Metod med svängande temperatur för bestämning av värme-
ledningsförmâga enligt PI Sandberg /40/.

Method of determining the heat conductivity with oscilla-
ting temperature according to PI Sandberg /40/.
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De bestämningar av värmeledningsförmågan som utförts på masugnsslag-

ger vid statens provningsanstalt har skett genom att över provet

anbringa en temperaturgradient (i en riktning) av samma storlek som

den genomsnittliga i vägen.

8.2.3 _Bestämninng dimensionerandg egenskaper

Masugnsslagg av typerna hyttsten och hyttsand uppvisar en god bärighet

inbyggda i väg. De mekaniska egenskaperna är därför icke primärt

dimensionerande. Avgörande för dimensioneringen blir då enbart de

värmeisolerande egenskaperna som styrs av vatteninnehåll och densitet.

Därtill kommer att bindningarna mellan mineralpartiklarna något ökar

under den första tiden efter inbyggningen, som ökar hållfastheten och

möjligen också kan höja värmeledningsförmågan. Man kan i praktiken

räkna med att såväl densitet och vatteninnehåll som bindning stabilise-

rats efter ett år, dvs hösten efter det vägen byggdes.

Den värmeledningsförmåga som slaggmaterialet uppvisar för den kondi-

tion det har i vägen efter ett år kan därför rekommenderas som den

dimensionerande. Den mest riktiga metoden är då att bestämma värme-

ledningsförmågan på prov, som upptagits ur vägen.

8.3 Lättklinker

Den lättklinkerprodukt som är mest känd och som fortfarande produce-

ras i Sverige är Leca lättklinker från Linköping.

Råmaterialet till Leca lättklinker är finkornig, kalkfattig lera. Leran

torkas och expanderar i roterande ugnar under hög temperatur ca 1100-

1200 0C. Slutprodukten blir expanderad lera med ett hårt keramiskt

skal runt en inre struktur med små luftfyllda celler.

83-1 Xäzmsiâolesands ggsnâkapsr

Svenska Leca AB har testat sin lättklinkerprodukt vid statens prov-

ningsanstalt vad avser värmeledningsförmåga. Produkten var en lösleca

av fraktionen 12-20 mm. Volymvikten var 320 kg/m3. Bestämning av
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värmeledningsförmâgan utfördes vid olika vattenhalter och redovisas i

nedanstående tabell:

Tabell 5 Värmeledningsförmågan hos lättklinker från Linköping vid
olika vattenhalter. Bestämningarna utförda vid statens prov-

  

ningsanstalt.

Vattenhalt Värmelednings-
förmåga

volym-% W/mOC

14 0 . 17
10 0 .15
7 O . 13
5 0 .13
2 O . 12
0 O . 12

 

Lättklinker kan behandlas med bitumen, varvid de enskilda kornen får

en vattentät ythud. Så behandlad lecalättklinker från Linköping har

testats i provväg Lasele 1973 (R. Gandahl /41/). På nedfrysta prov från

denna provväg har värmeledningsförmågan bestämts. Bestämningarna,

som utfördes vid Norges tekniska högskola har gett det resultat som

redovisas i figur #2. För de två prov, som bestämningarna gäller, var

vattenhalten 4.1 volym-96. Som synes har kurvorna ett stigande förlopp

med högre temperatur och med avbrott vid 0 0C. Detta avbrott saknas

för kurvorna för den upptorkade lättklinkern.
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Figur 42 Värmeledningsförmågan hos bituminiserad lättklinker från
provvägen Lasele 1973 i relation till temperaturen, R.
Gandahl /4l/.

Heat conductivity of bitumen treated light weight aggrega-
tes from the test road Lasele 1973 in relation to tempera-
ture.

Värdena på värmeledningsförmågan är för det fuktiga, frusna tillståndet

(inom intervallet O - -10 0C) högre än i det upptinade tillståndet (0 -

+10 0C). Skillnaden vid 0 0C är såpass stor som 0.03 W/mOC. Fördelak-

tigare vore om det var tvärtom. Ett högt värde på värmeledningsförmå-

gan under den ofrusna tiden (sommaren) ger möjlighet till uppbyggande

av ett större sommarvärmemagasin och ett lågt värde under den frusna

tiden (vintern) gör att detta sommarvärmemagasin avtappas saktare,

dvs skadande tjälaktivitet kan reduceras.
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8.3.2 _Dimensioneragdg tjälisglerandejgenskaper_

Lättklinker uppvisar en god bärighet inbyggt i väg. De mekaniska

egenskaperna är därför icke dimensionerande.

8.3.2.1 Värmeisolerande egenskaper

Genom inblandning av ett bindemedel av bituminös typ kommer värme-

ledningsförmågan att omedelbart förhöjas men knappast ytterligare

stiga med tiden. Däremot kommer det med tiden upptagna vattnet i det

bitumenbundna lagret att öka värdet på värmeledningsförmågan. Efter-

som lättklinkerkulorna genom bituminiseringen försetts med en prak-

tiskt taget vattentät hud är det dock inte frågan om något långtidsför-

lOpp. En praktisk koncentrationsjämvikt vad avser vatteninnehållet bör

ha uppnåtts efter någon tjälsäsong. De värden på värmeledningsförmå-

gan som redovisas i figur #2 hänför sig till 3-åriga prov från väg och bör

därför vara praktiskt giltiga. Man erhåller ur kurvorna i figuren de två

värdena på värmeledningsförmågan för -5 0C 0.21 W/mOC och för +5 OC

0.19 W/mOC som för denna lättklinkerproduktvariant kan bedömas som

dimensionerande.

Då det gäller obehandlad lättklinker eller lättklinker stabiliserad med

cement kommer vatteninnehållet att öka med tiden, men slutligen

uppnå ett praktiskt genomsnittsvärde. För löst utfylld lättklinker er-

hölls från 61 prov och lokaliteter (vägar) sammanställda av statens

geotekniska institut en genomsnittsvattenhalt på 12.6 volym-% figur 43,

vilket enligt tabell 5 skulle ge värdet på värmeledningsförmågan

0.16 W/mOC. Det är sannolikt att dessa värden på värmeledningsförmå-

gan för bituminiserad lecalättklinker resp ostabiliserad ger både rätta

storleksordningen och storleksskillnaden. Värdet för den bituminiserade

lecalättklinkern är säkrare eftersom bestämningen av värmelednings-

förmågan har skett på materialprov, som tagits direkt ur vägen. Det

uppskattade värdet på värmeledningsförmågan för den ostabiliserade

lättklinkern är osäkert, därför att de bakomliggande vattenhaltsvärdena

gäller olika varianter av lättklinker i olika lagertjocklekar i lättbankar

och i olika höjdlägen i förhållande till grundvattenytan. De rätta

värdena på vattenhalterna erhåller man från vägar där obehandlad
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lättklinker tjänar som tjälisolering. Sådana värden saknas emellertid.

Vad man kan lära av fördelningen av vattenhaltsvärdena i diagrammet

figur #3 är att man inte gör något avgörande fel om man vid uppskatt-

ningen av värmeledningsförmâgan för lättklinker utgår från den vatten-

halt lättklinker får efter ett år i vägen.

Vatten halt vol .-°/o

Water content
°/o by volume

   

A

0
25* 0

1

20 -F

. ° ' ° :
8 - °

15 " . 0 E Medelvarde 12,6 .
0 0 3 ' ' Mean value 12,6

0 . i
. . . .C. 0. g .

10 4' . . 0 0
O

Q 0 O

O

5 3
O

O

O
O

. 1 1 l 1 I 1 4 1

1 2 3 L. 5 6 7 , a
Ar, years

Figur 43 Vattenhalt hos obehandlad lättklinker upptagen ur vägar av
olika ålder.

Water content of untreated light weight aggregates from
roads of different age.
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Den värmeledningsförmåga som kan bestämmas på ett lättklinkermate-

rial, som har samma kondition (ifråga om vattenhalt, densitet etc) som

det har efter ett år i vägen, dvs höstkonditionen, kan därför rekommen-

deras som dimensionerande. Den mest riktiga metoden är då att

bestämma värmeledningsförmågan på prov som upptagits ur vägen.

8.3.3 Dimensioneringjv _konstruktioner_m_ed_lättk_li_nkgr

Lättklinker kan med fördel användas vid vägar och andra trafikytor.

Figur 44 visar sex överbyggnader med lättklinker som bottenlager

direkt på tjälkänslig undergrund, så som de utfördes vid provvägen

Lasele 1973, R. Gandahl /4l/. Påbyggnaden består av vanligt bärlager-

grus resp bitumenstabiliserat grus (BG) och i olika tjocklekar. Tjockle-

ken av påbyggnadslagren (beläggning, bärlager och eventuellt sandför-

stärkningslager) bestäms med hänsyn till bärighetskraven, som här

förutsättes uppfyllda, och vägytans halkbenägenhet. Denna senare egen-

skskap har utretts vid VTI halkfält 1976, K. Gustafson /42/ och vid

provvägen Lasele 1973, K. Gustafson /6l, 62/.

Halkbenägenheten är störst för de påbyggnader som är bitumenstabili-

serade, och så pass stor att dessa inte generellt kan rekommenderas.

Däremot är halkbenägenheten relativt låg där påbyggnadslagren består

av bärlagergrus.

När man valt en påbyggnad till typ och tjocklek, som uppfyller både

bärighets- och halksäkerhetskraven, kan tjockleken hos det tjälisoleran-

de lättklinkerlagret bestämmas. Detta har utförts för en överbyggnads-

tid bestående av tunn bituminös beläggning och ostabiliserat bärlager

direkt på bituminiserat lättklinkerlager. Resultaten från beräkningarna

framgår av tabellen nedan.
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35 cm BLK 35 cm BLK 35 cm BLK

Figur #4 Sex provsträckor vid provvägen Lasele 1973 med lättklinker
som tjälisolering, R. Gandahl /4l/.

Six test sections from the test road Lasele 1973. AB =
bituminous surface, Grus = gravel, BLK = bitumen bound
light weight aggregates, BG = bitumen bound gravel, R.
Gandahl /4l/.
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Tabell 6 Dimensioneringstabell för isolering av vägöverbyggnad med
bituminiserad lättklinker. Påbyggnad av beläggning, bärlager
och förstärkningslager 50 cm.

 

Isolerbäddens tjocklek, mm

 

Medelköld- 100 200 300 400 500 600 700
mängd
oC - 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
1000-1000 50 45 40 35 30 24 21

>1100 50 50 45 40 35 30 24

 

Vid beräkningarna har följande värden använts:

För bärlager och isoleringsbädd = 2.3 W/mOC för BLK-lager =

0.22 W/mOC. Vattenhalt för bärlager 7-10 volym-%, för BLK-lager

4.1 volym-% och för isoleringsbädd 7-14 volym-°/o. Tabellen är avsedd

att vara en utgångspunkt för dimensioneringsarbete vad avser BLK-

isolerad överbyggnad.

9 FRYSMOTSTÅNDSMATERIAL

Ett frysmotståndsmaterial är ett sådant tjälisolerande material, där det

dominerande bidraget till tjälisoleringen kommer från materialets frys-

motstånd. Detta är särskilt stort på grund av ett högt vatteninnehåll i

materialet. Värmeisoleringens bidrag är försumbar. Högt vatteninnehåll

får materialet, som kan vara bark av tall eller gran, då det är inlagrat i

en tjälskyddad konstruktion i fuktigt läge, som exempelvis i en vägöver-

byggnad.

Bark från tall och gran är det frysmotståndsmaterial, som funnit störst

användning inom tjälskyddstekniken. Andra liknande material är torv,

sågspån och träflis.
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9.1 Bark

 

Bark har använts som tjälisolering i vägar främst i Sverige och Norge

sedan 60-talet. Dess användbarhet har ingående undersökts i de bägge

länderna. De norska undersökningarna är de mest omfattande och

resultaten från dessa beskriver väl barkens egenskaper som tjälisoleran-

de material.

De norska undersökningarna startade 1969. De frågor man då ställde sig

vad gäller barken var:

- har barken nöjaktigt frysmotstånd (frostackumulerande förmåga),

- har den tillräckliga lastfördelande egenskaper,

- brytes den ned mikrobiellt,

- kan barken komprimeras nöjaktigt under byggnadstiden,

- vilken påbyggnad är nödvändig på barklagret,

- hur är långtidsstabiliteten.

Genom de undersökningar som genomfördes i Norge och tidigare och

samtidiga undersökningar i Sverige kunde positiva svar ges på alla dessa

fr ågor .

9-1-1 Mekaaiâkâ sgsnåkapsr

Bedömning av de lastfördelande egenskaperna gjordes efter försök

genom provvägar. Dessutom erhölls erfarenheter från andra barkisole-

rade vägar. Vid alla dessa vägar kunde konstateras att barken hade en

god hållfasthet som gav vägen en god bärighet om påbyggnaden på bark

av grus-sandmaterial låg över 40 cm, Å. Knutson /21/.

Slutligen kan nu om långtidsstabiliteten efter några decennier sägas att

tunna tjälisolerande lager är helt intakta, men även de höga

bankar - lättbankar - som uppbyggts med bark bl a i Värmland har efter

en inledande kort sättningsperiod förblivit helt stabila.

9.1.2 Erxsmotstånd

Som framgår av diagram i figur #5 har en barkisolerad överbyggnad sin
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högsta och jämnaste köldmagasinerande kapacitet när vattenhalten

pendlar mellan 50 och 80 volym-%. Enligt norsk undersökning har

barkens vattenhalt för 11 olika prOVplatser angetts variera mellan 56

och 71 volym-%. Detta stämmer också väl med svenska erfarenheter.

Så uppmättes vid en svensk provväg i Nordmaling i en barkprofil med en

tjocklek av 73 cm vattenhalten 44-63 volym-% ovan grundvattenytan

och 82 volym-% under grundvattenytan, R. Gandahl /26/. I praktiken

påverkar alltså variationen i vattenhalt i en barkisolerad överbyggnad

inte dess köldmagasinerande kapacitet i avgörande grad.

Vid den fortsatta frysningen, då överbyggnaden genomtjälats och den

köldmagasinerande kapaciteten utnyttjas, får värmeledningsförmågan

dominerande betydelse för den fortsatta tjälningen i undergrunden.

Eftersom värmeledningsförmågan är tämligen hög för frusen bark ( =

0.734.145 W/mOC) ger tjälningen i tjälaktiv undergrund relativt stor

tjällyftning.

9.1.3 Xärmgisolering

Barken har endast vid låg vattenhalt värmeisolerande egenskaper, som

visas i diagrammet figur #5. Det är först vid volymsvattenhalter undere

stigande 50 volym-% som värmeisoleringseffekten börjar få betydelse.

Eftersom bark i väg håller vattenhalter på mellan 50 och 80 volym-% är

den värmeisolerande effekten praktiskt försumbar. Vid 50 volym-96 är

värmeledningsförmågan 0.75 W/mOC, ett relativt högt värde, som över-

stiger de 0.5 W/mOC som angetts som högsta värde för att ett material

skall betraktas som värmeisolerande i väg.

9.1.4 förorenande urlakningsvatten

Det är helt klart att urlakningsvatten från barklager innehåller ämnen

såsom tanniner, polysackarider, terpener, fenoler, m fl av skilda slag

som verkar förorenande, K.E. Eriksson /16/. Urlakningsvatten som läm-

nar barklager kan komma ut i vägdiken och senare avrinna ytligt och

hamna i vattendrag, som inte får förorenas eller infiltreras i undergrun-

den och då förorena grundvattnet. Barkisolering kan sålunda inte

rekommenderas där sådana föroreningsrisker föreligger.
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Figur 45 Sammanlagda frysmotstândet eller köldmagasinerande kapa-
citeten hos två överbyggnader med bark som tjälisolerande
lager, där barkens vattenhalt varieras. Efter beräkningar
utförda vid Veglaboratoriet, 0510.

The total freezing resistance or frost accumulation capacity
with tree bark, where the water content of the bark is

varied. After calculations performed at the Road Labora-
tory, Oslo.
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9.1.5 Mikrgbielljgdbrytning

Bark är ett organiskt naturligt material och kan vid lämplig miljö

undergå förmultning. Det användes idag t o m som jordförbättringsma-

terial.

Undersökningar av barks mikrobiella nedbrytning har bl a skett vid

Skogshögskolan i Stockholm N. Nykvist / 17/ och M. Olsson /18/ och

Norskt Institutt for Skogsforskning Kn. Solbraa /19/. Vid det senare

institutet beskrivs barks nedbrytning på följande sätt:

"Nedbrytning av bark sker huvudsakligen genom mikrobiell

aktivitet. Nedbrytningen sker snabbast i närvaro av syre.

Även utan tillgång till syre kan nedbrytning ske men den

sker långsammare och kan genom anhopning av nedbryt-

ningsprodukter helt stoppa upp. Den färska barken består av

dels lätt nedbrytbara och vattenlösliga ämnen dels svårned-

brytbara som uppbygger cellväggarna".

Solbraa har utfört förutom laboratorieförsök för nedbrytning av bark

också observation av nedbrytningsförloppet av bark inbyggd i väg.

Solbraa kommer genom sina undersökningar till den slutsatsen att risken

för skadande mikrobiell nedbrytning efter det barken legat ett år i

vägen är obetydlig och alltså i praktiken försumbar.

Sammanfattningsvis gäller alltså att befrämjande för barkens nedbryt-

ning är hög temperatur och hög syrehalt. Den höga temperaturen under

sommaren kan man inte göra så mycket åt. Däremot kan syrehalten

hållas låg genom att se till att barken har en hög vattenhalt (stationärt

vatten) eller är täckt av "täta" dvs finkorniga minerogena lager av

exempelvis finkornig sand eller sandig-grusig morän. Om inte syre

kontinuerligt tillföres barklagret kommer syrekoncentrationen att gå

ned. Nedbrytningsprodukter, koldioxid (och vatten) kommer däremot att

öka vilket hämmar nedbrytningsprocessen. Prov från bark, som legat

många år i väg, visar heller icke att någon skadande nedbrytning skett.
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9.1.6 Erfarenhgtgrjv bagk_sgm_tjä_1_i_s_oleri_ng

Det var först efter det de moderna barkningsmaskinerna kom i mer

allmänt bruk inom skogsnäringen på 50-talet som större mängder

barkavfall samlades på samma plats. År 1960 projekterade man den

första barkprovvägen vid statens väginstitut, Klinten B 1960, R.

Gandahl, /9/. Den följdes påföljande år av en mer omfattande provväg

vid Nordmaling i Västerbottens län, Nordmaling A 1961, R. Gandahl

/lO/. Denna provväg gav för praktiskt bruk så goda resultat att Väg'-

och Vattenbyggnadsstyrelsen år 1962 kunde rekommendera de nordli-

gaste vägförvaltningarna att försöksvis börja använda bark i väg, varvid

barklagret skulle ha formen av en mittkil.

Mer regelrätta anvisningar för överbyggnadskonstruktioner med bark

utkom år 1967 vid statens vägverk. Dessa anvisningar innehöll normal-

sektioner för överbyggnader med barkmittkilar för olika vägbredder.

Kilens tjocklek skulle normalt uppgå till värden, som var beroende av

vinterkylan i skilda regioner i landet.

Senare har ett flertal kompletterande fältförsök utförts med bark som

tjälskydd. På grund av de nya erfarenheterna frångick man på statens

vägverk anvisningarna från 1967, där ett barklager i mittkilsform

föreskrevs, vars ursprungliga syfte var att förhindra längsgående tjäl-

sprickor. I de senare anvisningarna från 1976 och 1984 är barklagerfor-

men planparallell. Tjockleken i vägmitt var dock liksom tidigare anpas-

sad till ortens köldmängd.

De mer ingående undersökningarna om bark som tjälisolerande material

har under åren 1969-1976 utförts i Norge vid Statens Vegvesens

Veglaboratorium. Redan tidigare hade emellertid Sv. Skaven-Haug vid

Norges Statsbaner framfört idéer om att använda bark som tjälskydd.

Han diskuterar med utgångspunkt från några fältförsök möjligheter att

använda såväl löst utfylld bark som barkbalar som tjälskydd vid i första

hand järnvägar, Sv. Skaven-Haug /8/.

De norska undersökningarna utfördes till stor del av Å. Knutsson vid

Veglaboratoriet. Knutson gjorde på laboratorium försök för bestämning
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av permeabilitet, kapillaritet och vattenabsorption, Å. Knutson /ll/.

Dessa försök gav upplysning om varierande kvalitéer. En intressant

iakttagelse som Knutson gör är att barken även utan direkt vattentill-

försel i luft upptar fuktighet och uppnår höga vattenhalter, inemot

70 volym-%. Detta överensstämmer med de vattenhalter man kunnat

uppmäta hos bark i även "torra" lägen i en väguppbyggnad.

Korrosion av stål i bark har också varit föremål för Knutsons intresse.

Hans försök tyder också på att bark verkar korroderande på stål och att

man alltså bör undvika att bark kommer i kontakt med stålkonstruktio-

ner, Å. Knutson och N.E. Askheim /lZ/.

Intressanta resultat har Knutson funnit vid bestämning av böj-draghåll-

fastheten hos frusna barkbalkar. Han kom därvid upp till en brotthåll-

fasthet på 50-130 kg/cmz, att jämföras med oarmerad betongs motsva-

rande värden på 40-50 kg/cmz, Å. Knutson /13/. Förutom dessa under-

sökningar har Knutson studerat komprimeringsegenskaper och utfört

skärförsök på laboratorium, Å. Knutson / 14, 15/.

Man kom tidigt att intressera sig för om barken multnade då den låg i

vägen. Man kunde ju lätt iaktta att barken förstördes då den låg ytligt

på marken. K.E. Eriksson vid Svenska Träforskningsinstitutet har disku-

terat (1972) risken för nedbrytning av barken, vars nedbrytning är

mikrobiell, K.E. Eriksson /16/ . Eriksson ger följande sammanfattning av

barkens kemiska sammansättning.

"Barken är en komplex fysikalisk och kemisk blandning av

många organiska föreningar. Huvudsakligen består den av

lignin, olika typer av cellulosa och extraktivämnen. En

schematisk uppställning av barkens kemiska sammansättning

framgår enligt nedan:

Strukturella komponenter:

- Kolhydrater

- Cellulosa, hemicellulosor, andra polysackarider

- Ligniner och fenolsyror

- Korksubstander, som bl a består av suberin och kutin och
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andra vaxartade substanser.

Icke strukturella komponenter:

- Tanniner och besläktade kondenserade tanniner

- Polysackarider och lågmolekylära kolhydrater samt gluko-

sider

- Terpener, steroler samt alifatiska kolväten, syror och

alkoholer

- Polyfenoler

- Diverse organiska extraktivämnen

- Oorganiska beståndsdelar (mineraler, "aska")."

Eriksson skiljer sålunda mellan struturella och icke strukturella kompo-

nenter, vilket är viktigt. De strukturella uppbygger barken, och måste

kvarstå intakta för att barkens mekaniska egenskaper inte skall försäm-

ras. Däremot är det av mindre betydelse om de icke strukturella

komponenterna brytes ned och urlakas.

Eriksson refererar i sin artikel till flera forskare bla N. Nykvist

/l7/som utfört laboratorieförsök för att nedbryta bark av olika slag.

Sådana har också utförts av M. Olsson /18/. Ett generellt praktiskt

användbart resultat som Nykvist och Olsson framställer är att de lätt

nedbrytbara ämnena som finns i barken också är lättlösliga i vatten,

varför de lätt urlakas. Denna nedbrytning och urlakning går relativt

snabbt vid lagring av bark i fria luften, i praktiken 1-2 månader vid

varmt väder, liten lagertjocklek och därmed god lufttillförsel. Därefter

är nedbrytningen en långsammare process. Bark som skall användas till

tjälisolering bör därför ha varit lagrad på detta sätt i ett par månader.

Kn. Solbraa vid det norska Skogsforsöksvesen har undersökt hur bark

bryts ned genom försök på laboratorium /19/ och genom undersökningar

i fält /20/. Vid laboratorieförsöken har Solbraa kommit till liknande

resultat som Nykvist och Olsson. Vid fältförsöken kunde Solbraa bl a

konstatera följande:

- Nedbrytningshastigheten bestäms under tiden höst-vår av tempera-

tur och syreinnehåll i barklagret, på sommaren enbart av syreinne-

hållet.
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- Barken bryts hastigare ned vid vägslänterna.

- Nedbrytningshastigheten sjönk till en obetydlighet efter en säsong.

Sammantaget gäller alltså att faran för attbark skall brytas ned med

skadliga verkningar som följd inte är aktuell. Både i Sverige och Norge

har goda erfarenheter erhållits genom provvägsförsök med bark. För

Sveriges del har nämnts provvägsförsöken vid Klinten (BD län) R.

Gandahl /9/ och Nordmaling (AC län) R. Gandahl /lO/ och slutligen

bland andra Edsvalla 1967 (S län) R. Gandahl /27/, där tjälmätningar för

studium av barkens effekt som tjälskydd utförts. I Norge utfördes bl a

provvägar i Hurum och Ådal (Å. Knutson /28/ och Leirstranda Å.

Knutson /29/ (södra Norge). Vid dessa provvägar utfördes detaljerade

mätningar av vägbaneslitage, tjälning och urtjälning, lufttemperatur,

vägbanans nedböjning och trafikering. Resultaten från dessa norska

provvägar jämte resultat från laboratorieförsök och teoretiska utred-

ningar gav underlag för de norska byggnadstekniska anvisningarna för

byggande med bark i väg som tjälskydd. Å. Knutson har diskuterat

metoder för dimensionering av överbyggnad med bark bl a i en intern-

rapport från Veglaboratoriet Å. Knutson /21/ men också i ett flertal

andra publikationer såsom samlingsverket Frost i Jord från 1976 /22/.

De nu gällande anvisningarna vid Statens Vegvesen, där de samlade

erfarenheterna om bark i väg legat till grund utkom 1980 /23/. De

senaste svenska motsvarande svenska anvinsningarna utkom 1984 /24/.

9.1.7 Dimensionerandg tjälisglgrandejgenskaper

Barks tjälisolerande egenskaper avgörs av frysmotståndet (frostackumu-

lerande förmåga) som bestäms av huvudsakligen vattenhalten. Som

under avsnitt "Frysmotstånd" visats är frysmotståndet tämligen kons-

tant inom ett variationsområde för vattenhalten på 50-80 volym-96.

Eftersom barkens vattenhalt i väg varierar mellan 50 och 70 volyms-°/o

kan man fastslå att barken har ett i praktiken konstant frysmotstånd

inom detta intervall. Vid beräkning av frysmotståndet (se avsnittet

"Dimensionerande materialegenskaper") för aktuella vägkonstruktioner

och klimatlägen måste man känna till parvisa vattenhalter och värme-

ledningsförmågor.
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Både gran och tallbark kan användas som tjälisolering. Som organiskt

material omvandlas barken med tiden där den utsätts för luft och väta.

Bark kan därför vara av olika kvalité innan den bygges in i vägen,

beroende på hur länge och hur barken lagrats. Å. Knutson /30/ har delat

in bark i 5 klasser efter den omvandlingsgrad den uppnått vid lagring.

Klasserna är följande:

Bl Fersk bark, lys, spenstig

B2 Forholdvis fersk bark, vissen, slapp

B3 Noe omvandlet bark, slapp, sleip, god fiberstyrke

B4 Omvandlet bark, liten fiberstyrke, grötaktig i vattenmettet til-

stand

BS Sterkt omvandlet bark, mörk brun til svart, lite eller ingen

fiberstruktur.

Den bästa barken till vägisolering tillhör klasserna B2 och B3. Bark i

klasserna B4 och B5 kan vara lös och eftergivlig i vattenmättat tillstånd

och erbjuda dålig bärighet. Bark i klasserna Bl och B2 kan vara svår att

komprimera, då den är mer eller mindre elastisk. Utgår man från bark i

klasserna Bl och B2 kan den förbättras genom någon månads lagring.

9.1.8 Qimegsioneriäav konstruktioner_mgd_b§rl_<_

Det är i praktiken endast vid vägar som bark har användning som

tjälisolering. Figur 46 anger konstruktionen enligt VV BYA 1984 /24/.

De samtidigt anvisade tjocklekarna ges i nedanstående tabell:

Tabell 7 Erforderlig barklagertjocklek enligt VV BYA 1984

  

Medelköldmängd Barklagertj ocklek i vägmitt
d°C m

<200 -
200-400 0.2
400-600 0.3
600-800 0.4

800-1100 0.5
>1100 0.6

 

VTI MEDDELANDE 477



99

Isolering med bark bör inte användas vid risk för förorening av

vattentäkter eller vattendrag eller inom tätbebyggda om råden.

Barklagers tjocklek är beroende av aktuell medelköldmängd och dimen-

sioneras enligt tabellen.

Man utgår sålunda från medelköldmängden på orten och erhåller mot-

svarande barklagertjocklekar.

I Norge anger Statens Vegvesen /23/ ett annorlunda tillvägagångssätt.

Man utgår där från orten (i praktiken köldmängden) och kan i dimen-

sioneringstabeller avläsa erforderlig barktjocklek för skilda statistiska

köldmängder. Man har valt köldmängderna som överskrides i 50%, 20%,

10% och 1% (m aximiköldmängden) av vintrarna på orten.

Både den svenska och den norska metoden att dimensionera med bark

tjälskyddad vägöverbyggnad innebär en tillförlitlig grad av tjälskydd och

kan alltså rekommenderas.

Man kan också för varje ort med hänsyn till de lokala värdena på

köldmängden (medelvärde, 10°/o-värde eller maximivärde) speciellt räk-

na fram erforderlig barktjocklek för att komma upp i den köldm agasine-

rande kapaciteten för den barkisolerade överbyggnaden, som motsvarar

vald köldmängd.

Om man på så sätt räknat fram den erforderliga tjockleken för en viss

köldmängd på orten och denna överskrids uppkommer tjällyftning, när

barklagret genomtjälats och tjälen går ned i den tjälaktiva undergrun-

den.
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® Slitlager, Surface layer

® Bärlager, Beoring course

@ Förstärkningslager, Sand

Bark,Tree bork

Figur 46 Tjälisolering av väg med bark enligt VV BYA -84 /24/.

Frost insulation of a road base with tree bark according to
Swedish Road Administration, Technical Specification /24/.

Den resulterande tjällyftningen för ett visst antaget tjälfarligt läge på

en ort i Norrland har beräknats för olika tjocklekar hos barklagret, som

är tjälskyddsmässigt underdimensionerat. Beräkningarna är utförda av

L. Stenberg enligt VTI-metod, L. Stenberg /31/ och 5. Fredén /32/.

Figur #7 innehåller tre framräknade kurvor över tjälly'ftningen repre-

senterande tre köldmängder. Vid medelköldmängderna för fullständigt

tjälskydd med en barklagertjocklek av #5 cm. Minskas lagertjockleken

inträder vid förutsatta köldmängder tjällyftning. Vid en lagertjocklek av

35 cm blir tjälly'ftningen 3 cm vid en lagertjocklek av 25 cm 6 cm. Vid

sistnämnda lagertjocklek ger ett köldmängdstillskott på 80 dygnsgrader

1 cm tjällyftning.
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Figur #7 Tjällyftningens beroende av barklagertjockleken för en me-
delköldmängd (1200 oC-d) och för lO-% och 90-%-köldmäng-
den. Beräkningar utförda av L. Stenberg enligt VTI metod.

Frost heaving as function of the bark-layer thickness for the
mean freezing index (1200 0Cod) and for the 10% resp. 90%
freezing index. Calculations performed by L. Stenberg using
the VTI method.

lO YTTERLIGARE EXEMPEL PÅ TJÃLISOLERANDE MATE-

RIAL

Som frysmotståndsmaterial kan många andra material användas, om

vattnet är väl bundet i porerna. Som exempel kan nämnas torv, sågspån

och kanske vissa avfallsprodukter såsom hushållsavfall, tidningar och

üknande.

Med det lindriga kravet att värmeledningsförmågan skall vara mindre
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än 0.5 W/m°C kan en hel del material vara aktuella som värmeisoleran-

de-tjälisolerande material. I den äldre Handboken Bygg 1961 /4/ har

listats nâgra material, som då ansågs ha värmeisolerande egenskaper, se

tabell 8.

Tabell 8 Volymvikter Och värden på värmeledningsförmågan hos
några isoleringsmaterial (enl. BABS, Bygg 1961 /4/.

  

Material Volymvikt Å -värde
kg/dm3 kcal/m-OC-h

Sågspånsbruk 0.7 0.2
Granit 2.7 3.0
Sandsten (hård) 2.7 2.0
Betong 2 3 "1.5
Siporex 0 tall-0.66 0.1 l-O.23
Ytong
Slaggbetong 0.2-l.2 0.07-O.30
SâgSpânsbetong 1.3 0.!!
Korkbetong l 3 0.4
Fulltegel l.2-l.8 O.35-0.60
Furu, gran 0 5-O.7 0.12-0.14
Träfiberskivor O 3-l.O 0.045-O.ll
Träullsplattor O.26-O.35 0.065-0.07
Korkplattor, expanderade 0.14-0.21 0.035-0.04
Halmplattor 0.30 0.08
Cellplastplattor
(polystyren) 0.015-0.03 0.035
Mineralfiberskivor 0.4 0.05
Asbestcementskivor 0.3 0.08
Mineralull 0.035-O.2 0.04
SâgSpân, packad 0.20 0.07
Kutterspân 0.12 0.07
Cellplastkulor, packade 0.0l-0.0Z 0.05
Koksaska 0.7 0.20
Granulerad masugnsslagg 0.15 0.08
Lättbetongkross 0.4 0.13
Sand 1.7 0.35
Skifferaska 1.0 0.20
Expanderad bränd lera 0.45 0.10

 

VTI MEDDELANDE 477



103

Värmeledningsförmågan är uttryckt i kcal/mOCh. Gränsvärdet

0.5 W/mOC är i kcal/mOCh 0.6. Sammantaget 22 material i tabell 7

uppfyller kravet på liten värmeledningsförmåga. Bland dessa material

kan nämnas sågspånsbruk, Ytong, korkbetong, träullsplattor, halm-

plattor, koksaska och skifferaska. Det bör anmärkas att de i tabellen

angivna värdenagäller för torra material.

Till de tidigare mer utförligt genomgångna materialen av organisk typ

hör de extruderade och expanderade styrencellplasterna, som numera

förekommer i olika kvalitéer och fabrikat. Ett flertal andra plaster och

material kan också skummas upp med för varje material specifik metod.

En uppskummad produkt som för några år sedan tilldrog sig ett visst

intresse var skumsvavel, som kunde direkt utspridas på vägen. Skumsva-

vel kunde framställas till olika hållfastheter. Värmeledningsförmågan

var låg, dock inte lika låg som för styrencellplasterna. Fuktupptag-

ningen var också ganska stor, varför skumsvaveilagret måste inkapslas.

Bland de övriga minerogena materialen kan nämnas lättbetong som

provats vid statens väginstitut, dock med icke gott resultat, R. Gandahl

/3/. Bättre har en råkopparslagg från Rönnskär klarat sig. Värmeled-

ningsförmågan på fuktigt material visade sig ligga vid 0.36 W/mOC.

Slaggen har även testats vid provväg, L-O Svensson /2/.

11 ARBETSGÅNG FÖR BEDÖMNING AV DIMENSIONERANDE

EGENSKAPER HOS TJÄLISOLERANDE MATERIAL

Ett material inbyggt i en konstruktion, vägöverbyggnad eller markför-

lagd rörledning, utsättes för vissa bestämda påkänningar på grund av

den omgivande miljön. Det utsätts för varierande tryckpåkänningar,

såväl statiska som dynamiska. Det utsätts för varierande temperaturer,

även frystemperaturer. Det utsätts för vatten i dess olika faser -

flytande, gasformigt och fast.

Det kan också utsättas för andra gaser såsom syre, som ingår i

nedbrytningsprocessen (förmultning). De skilda materialtyperna reage-

rar specifikt på dessa yttre faktorer. Nedan görs en skiss av hur man på
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lämpligt sätt skulle kunna testa okända material med avseende på de

egenskaper materialen kommer att få inbyggda i den tjälisolerade

konstruktionen. Vägledande för denna arbetsgång som presenteras av

den "Arbetsmodell för vägbyggnadsteknisk FoU" som sedan 1980 förele-

gat som ett utkast vid VTI, R. Gandahl /1/ .

Skiss till arbetsgâng

 

Möjligheten att använda ett material till tjälisolering bedömes med

ledning av tillgängliga uppgifter om materialet och de erfarenheter man

erhåller vid planerade senare undersökningar. Dessa undersökningar

måste anpassas till de vägbyggnadstekniska huvudproblemområdena

- Konstruktion

- Utförande

- Vägtillstând

- Processer i vägen

Arbetsgången blir som följer:

1 Insamling av tillgängliga materialuppgifter

Man ställer sig därför följande frågor:

1.1 Är materialet i produktion eller kommer det att vara i produk-

tion inom de närmaste tre åren?

1.2 Finns provmängder av materialet som tillåter försök i laborato-

rium, provyta eller provväg?

1.3 Kan materialets värmeledningsförmâga (för värmeisolerande ma-

terial) beräknas vara lägre än 0.5 W/mOC inbyggd i en tjälisole-

rad konstruktion?

1.4 Har materialet tillräcklig mekanisk hållfasthet för att kunna

ingå i en tjälisolerad konstruktion?

1.5 Är kostnaderna för användande av material ej betydligt högre än

för användande av redan etablerade tjälisolerande material. Eller

betyder kostnaderna, som kanske för vissa restprodukter, ej så
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mycket eftersom materialet i alla fall måste deponeras.

Komplettering av materialuppgifter

 

Om svaren på frågorna under 1 är positiva blir första åtgärden att

komplettera de tillgängliga materialuppgifterna. Här antages för exem-

plifieringens skull att det rör sig om halmplattor, som ännu ej används i

väg.

2.1

2.2

2.2.1

(1.1) Halmplattor finns ej i produktion för vägar eller markför-

lagda rörledningar men kan beräknas komma i produktion inom

tre är.

(1.2) Provmaterial finns f.n. ej. Eftersom man ännu ej närmare

vet hur en halmplatta för tjälisolering bör vara beskaffad, måste

ett flertal lämpliga kvalitéer framtas. När detta är gjort kan

försök på laboratorium och vid provyta startas. Observera att

ännu ej några försök vid provväg utföres, även om tillräckliga

materialmängder av någon halmplattekvalité skulle finnas.

beräknas under(1.3) kan

0.5 W/mOC.

Värmeledningsförmågan ligga

(1.4) Halmplattor torde kunna framställas i kvalitéer som har den

nödiga hållfastheten.

(1.5) Kostnadskraven antas uppfyllda.

Inledande försök på laboratorium

Följande försök utföres:

Mekaniska egenskaper

- Statisk korttids- och långtidsbelastning

- Dynamisk långtidsbelastning

2.2.2 Fuktupptagning

- Accelererad fuktupptagning i fuktupptagningsapparat
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- Beräkning av fuktupptagning

2.2.3 Värmeisolering

- Bestämning av värmeledningsförmågan på torra och uppfuk-

tade prov

2.2.4 Nedbrytning

2.3

2.4

- Accelererade nedbrytningsförsök

- Studium av nedbrytningsprocessen (mekanisk och mikrobiell)

Försök vid provytor

Vid en provyta är uppbyggnaden ett snitt av den egentliga

konstruktionen. Den kan vara fullt uppbyggd i höjdled, men icke i

horisontalled, jfr ex VTI halkprovytor, K. Gustafson /42/.

Karakteristiskt för en provyta är att påkänningarna på materia-

let skall vara realistiska.

Provytan ingår som det första i den serie fältförsök som i

huvudsak tillämpats vid VTI, R. Gandahl /60/. Se figur 48.

Vid provytor kan ett flertal varierande kvalitéer av halmplattor

testas. En viktig undersökning är att ta reda på nedbrytningsbe-

nägenheten hos olika halmtyper och på Olika sätt behandlad

halm. I övrigt observeras fuktupptagning, förändring av isolerför-

mågan och det gensvar halmplattorna ger för mekanisk belast-

. ning.

Försök vid provvägar

När man efter studier enligt punkt 2.2 och 2.3 kommit fram till

de typer av halmplattor, som verkar klara påfrestningarna i en

väg ochsom ger ett acceptabelt tjälskydd provas halmplattor i

en normal väg med trafik. Först utföres en förprovväg med korta

provsträckor, där halmplattorna hårdtestas, varvid vissa typer av

plattor eller överbyggnadskonstruktioner kan slås ut. I den föl-

jande huvudprovvägen ingår endast de säkra typerna av halmplat-

tor och endast de säkra konstruktionerna. Provöverbyggnaderna
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är dimensionerade speciellt vad gäller tjocklekarna på halmplat-

torna.

Nästa steg av fältförsöken är en :försöksväg eller produktionsväg,

där de erfarenheter verifieras som man erhållit vid tidigare

     

 

 

försök.

Etapper

I II _ m m
Provyta Förprovvög Huvudprovvög Försöksvög

:fullt -.o.-.;.-.;;;.; .EZ-11.? . . . ._ '1:33:31

    

(Edsvalla 66) (Edsvalla 67)

Anm. Till föltprovningorno hör sövöl inledande som kontinuerliga loboratarieprovningar

    

Tidsplan

Provyto .p 1. i 2 t 3 or 1 - - - - -- - - - - - -

.. .. l 2 A 3 1 L dr _ '
Forprovvag r . 1 1 - - _ _ __ __ _ __

.. 3 L 4 5 år I
Huvudprovvog r* 2 . . - - - - - -

L S 6 år
Försöksvag % ,L 4 i 4

Figur 48 Normalprogram för fältprovningar av helt nytt material.

Program for field-testing of a new material for road con-
structions.
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3 Sammanställning av materialuppgifter

 

Uppgifter om materialet, som insamlats genom laboratorieförsök och

fältförsök sammanställes och får bilda underlag för bedömning av

materialets (i exemplet halmplattor) dimensionerande tjälisolerande

egenskaper. Jfr avsnitt 7.1.8.2 Om styrencellplast.

Anm. Den föreslagna arbetsgången för undersökning av ett materials

dimensionerande tjälisolerande egenskaper är avsedd att användas i sin

helhet endast då materialets egenskaper är litet kända. Är materialty-

pen bara en variant av eneljest känd materialtyp behöver arbetsgängen

endast tillämpas i aktuella delar.
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Betr. polystyrens kemiska stabilitet

Med anledning av förfrågan från hr Gandahl och skrivelse i rubr. ärende

av den 13 ds får jag härmed meddela följande.

Polystyren som plastmaterial utvecklades kommersiellt redan på

1930-talet och tillhör sedan länge de tre stora bulkplasterna (polyeten,

PVC och polystyren), vilka tillverkas och saluförs i många varianter och

former. Cellplast av PS framställs av standardkvalité ("Crystal"), som är

glasklar, och av sampolymer styren/akrylnitril (SAN), som har större

slagseghet, högre mjukningstemperatur och normalt är svagt gul/beige-

färgad (missfärgning).

Både P5 och SAN i kommersiellt saluförda kvalitéer är kemiskt mycket

stabila material. I den miljö som anges i Väginstitutets brev bör man

främst beakta möjligheterna till hydrolys (sur eller alkalisk) och biologisk

(enzymatisk) nedbrytning. PS är ett tämligen rent kolväte (det innehåller

en liten mängd oxiderade grupper från initieringen av polymerisationen

vid framställningen och från bearbetningen vid temperatur upp till 200°C

som inte angrips av hydrolys i vattenfas med nämnvärd eller ens mätbar

hastighet. För sådant angrepp krävs starka oxiderande syror (konc.

salpetersyra el. likn.) eller baser, och sådana kan inte finnas i den miljö

som anges för P5 skumplast. SAN reagerar med utspädd lut (t ex i %

NaOH) vid förhöjd temp. (60-900C) på så sätt att nitrilgrupperna (-CN)

förtvålas till amid- (-CONH2) och karboxyl (-COOH) grupper. Detta gör

plastmaterialet mer hydrofilt men bryter inte kedjorna (CN är sidogrup-

per). I SAN brukar styren utgöra 70-90 % och akrylnitril 10-30 %. En

total förtvålning, som är svår att uppnå för SAN, skulle ge ett mjukare

material i vattenmiljö.
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Risken för biologisk nedbrytning är mycket liten. Hittills är inga

mikroorganismer eller enzymsystem kända som kan angripa PS. Inte

heller SAN kan, så vitt man vet, vara substrat för en enzymreaktion.

Även om enzymatisk förtvålning av CN-grupper kan påvisas så bryts inte

kedjorna av vid denna reaktion enligt vad som anförts om alkalisk

förtvålning här ovan. Man måste därför betrakta PS och SAN som

biologiskt beständiga under lång tid.

PS och SAN är permeabla för vatten vilket kan bli märkbart vid lång tids

exponering i vatten eller fuktig jord, sand, grus, etc. Vatten tränger då in

i de slutna cellerna och kan ev. fylla dem. Hur lång tid detta kan ta kan

beräknas om man känner det yttre vattentrycket eller vattenkoncentra-

tionen, väggtjockleken i cellerna och geometrin i cellplasten. Vattnet

måste dock migrera genom en cellvägg i taget och det går långsamt. Om

en cell fylls med vatten uppstår risk för frostsprängning då temperaturen

går under noll. Hur stor risken är kan inte lätt bedömas utan ganska

ingående beräkningar och observationer i fält eller laboratorieförsök.

Vad man säkert kan säga är att cellplastens värmeisolering minskar om

cellerna vattenfylls.

Både PS och SAN kan betraktas som kolväten, SAN dock med varierande

antal polära grupper. Olja, bensin och t o m asfalt kan därför svälla och i

vissa fall även lösa PS. Vid svällningen mjuknar PS-materialet och

skumplast av PS kan därför kollapsa även vid måttliga belastningar. Min

rekommendation är att inte utsätta PS för direkt beröring med asfalt

eller oljegrus utan att först ha prövat kombinationen. SAN är betydligt

mer reistent mot kolväten av typen olja och bensin men kan vara svällbar

med asfalt som är mer polär än enkla kolväten som en följd av

oxidationen vid framställningen. Normalt utsätts väl inte PS-cellplast

som frost- och tjälisolering för bensin, olja eller asfalt?

Vid studiet av plastmaterials långtidshållfasthet finner man ofta att

belastningen (mekanisk, termisk, elektrisk, fotokemisk, etc) ger föränd-

ringar (nedbrytning) som ökar linjärt med log (tid). Om man bara beaktar

riskerna för kemisk och biologisk nedbrytning av PS-cellplast som

isolering under vägar och i byggnader, kan en hållbarhet på 10-20 år med
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någorlunda säkerhet förutses (log tid = l.0-l.3). Att uttala sig om

stabiliteten efter 100-200 år är givetvis mycket svårt då praktisk erfa-

renhet av så långa tiders användning givetvis saknas. Men log tid blir i

detta fall 2.0-2.3 och i den skalan blir en förutsägelse mindre äventyrlig.

Då man inte känner någon mätbar effekt av kemisk eller biologisk

nedbrytning av PS under de givna betingelserna, så kan man anse det

sannolikt att PS-skumplasten kommer att vara stabil, kanske i 100 år.

En reservation måste dock göras för ev. effekter av frostsprängning med

vatten och uppmjukning genom svällning med kolväten och likn. som

diskuteras här ovan.

En annan reservation gäller fotostabiliteten för P5 och SAN. Båda

plastmaterialen oxideras fotokemiskt vid exponering i solljus i luft. En

PS-skiva gulnar rätt snabbt och försprödas vid sådan exponering utomhus

i vårt klimat på ett par år och i tropikerna ännu snabbare. Skumplast av

P5 och SAN måste därför skyddas mot direkt solljus vid användning

utomhus.

Med vänlig hälsning

Bengt Rånby

professor i Polymerteknologi
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