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FÖRORD

Den på uppdrag av Vägverket (VV) och av VTI framtagna och utvecklade

frystestutrustningen, FTU-84, till vardags kallad "Frysburken", har under

ett flertal år testats med avseende på provberedning, styrning och

resultatutvärdering. 1984 avslutades utvecklingsarbetet i och med de

samtidigt slutförda fältstudierna varigenom frystestresultatens relevans

kunde valideras. FTU-Sü» utgör idag ett gott verktyg till bedömning av

jordarters tjälkänslighet, ex.vis en säkare gruppindelning. Resultat från

provning med FTU-84 kan också användas till dimensioneringsberäkning

av olika tjälskydd och jämförelse mellan alternativa tjälskyddsåtgärder.

Linköping i november 1985.
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BETECKNINGAR

A Area m2

H Tjäliyftningsbelopp mm

h T jällyf tningshastighet mm/5

ho Tjäilyftningshastighet vid trycket 0 mm/ 5

K Luftköldmängd OC-d

L Latent värmeenergi , 3/g

t Tid 5

T Temperatur 0C

WO Vattenkvot, ofrusen jord %

wf Vattenkvot, frusen jord %

P Tryck ' Pa

Pj Tryck utövad av massa ovan isfronten Pa

PW Portryck Pa

Qe Energimängd, uttagen vid :frysning av vatten i en

jwordvolym . MSI/m2

Qh Energimängd, uttagen vid frysning av ackumulerat

vatten ' MJ/mz

Qu Energimängd, uttagen vid frysning av porvatten . MSI/m2

Zf Höjden av den frusna jordpelaren m

Zo OOC-isotermens läge räknat från vägytan m

ZW Avstånd till gvy ° m

a Tjällyftningskonstant, beroende av värmeflödet

b Tjållyftningskonstant, uttrycker jordartens tjällyft-

ningsbenägenhet vid olika lastpåkänningar

d Dygn

Konstant, omräkningsfaktor för luftköldmängd till

uttagen energimängd

Y d Torrdensitet g/cm3

(Ö Partikeldiameter mm

GT Temperaturgradient ' oC/ m

GW Hydrostatisk gradient Pw/m

vy Vägyta

gvy Grundvattenyta
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Laboratorieutrustning för tjällyftningsstudier

Av Lars Stenberg
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En utrustning för bestämning av jordarters tjällyftningsbenägenhet har

konstruerats vid VTI. Cirka 370 frystest har utförts och resultaten har

prövats med avseende på bl a repeterbarhet, reproducerbarhet och

J validitet. Jordartens tjällyftningsbenägenhet karaktäriseras av lyft-

hastighetens belastningskänslighet och uttrycks som jordartens b-värde.

Standardavvikelsen har bestämts ur 41 serier med upprepade frystö-

cykler på olika jordarter med partikeldiameter, d<20 mm, och med olika

belastningar. Variationskoefficienten var <20% för 75% av serierna.

Reproducerbarheten, prövad genom bestämning av jordartsparametern b

med olika utrustningar och i olika laboratorier, har befunnits god.

Validiteten, prövad genom fältstudier, har befunnits tillfredsställande,

skillnaden mellan uppmätt och beräknad lyftning ej större än i lQ°/o.

Genom fältstudierna framgick att enkla empiriska samband kunde

upprättas mellan luftköldmängd och uttagen värmeenergi. Dessa sam-

band har kopplats till erfarenheter från frystest och en metod för

beräkning av tjällyftning, grundad på resultat från frystest, har på

denna bas framtagits.
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Laboratory equipment for studies of 'frost susceptibility of soils

By Lars Stenberg
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

An apparatus for determination of frost susceptibility of soils has been

developed. Some 370 freezing tests have been performed and the results

have beenanalysed in regard to repeatability, reliability and validity.

The frost susceptibility is characterised as the reduction in heaving rate

with increase in surcharge, expressed as the b-value of the soil.

Repeatability was determined for 41 series of repeated freeze-thaw

cycles on different soils with particle diameter d<20 mm and with

different loads applied. The coefficient of variation was <20% in 75% of

the series performed.

Reliability, tested by the determination of the soil parameter b, with

different equipments and in different laboratories, was found satisfac-

tory.

Validity, tested by road observations, was found satisfactory, i.e. the

difference between observed and predicted frost heave did not exceed :

10%. From the road observations it turned out that simple empirical

relations between freezing index and heat extraction could be estab-

lished. These relations have been compiled with experience from

freezing tests and a method for prediction of frost heave, based on

results from freezing tests, has been developed.
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Laboratorieutrustningar för tjällyftningsstudier

Av Lars Stenberg
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Den vid VTI framtagna och utvecklade utrustningen för bestämning av

jordarters tjällyftningsbenägenhet har testats med avseende på bl a repeter-

barhet, reproducerbarhet och validitet. Kriteriet på tjällyftningsbenägenhet

är lyfthastighetens känslighet för lastpåkänning, karakteriserad genom jord-

artsparameterns b.

Repeterbarheten har prövats genom_ bestämning avlyfthastigheten från ca

370 st frystest. Variationskoefficienten, beräknad ur 41 st frystöcykler, var

<20% i 75% av utförda serier.

Reproducerbarheten prövades genom frystest av olika jordarter med olika

utrustningar och vid olika laboratorier. Jordartens b-värde, bestämd vid

dessa frysningar, överensstä'mde tillfredsställande.

Validiteten prövades genom jämförelse mellan uppmätt tjällyftning på ett

vägavsnitt och den beräknade tjällyftningen, baserad på erhållet b-värde

från frystest av undergrundsjordarten. Beräknat och uppmätt värde på

tjällyftningsbeloppet skilde sig ej mer än 10%, vilket får anses tillfredsstäl-

lande.

I samma vägavsnitt registrerades under två vintrar värmeflödet ut genom

terrassytan och under tjälgränsen tillfört värmeflöde. Skillnaden mellan

dessa flöden, det effektiva värmeflödet, överenstämde mycket väl med det

flöde som totalt erfordrades för frysning av vattnet i jorden.

Vidare kunde ett approximativt linjärt samband iakttagas mellan effektivt

uttagen värmemängd och registrerad luftköldmängd. Detta möjliggör tjäl-

lyftningsberäkningar baserade på de lättåtkomliga luftköldmängderna. Re-

sultat från frystestpâ laboratorium och fältstudier ligger till grund för den

metod för beräkning av tjällyftningsbelopp i väg som använts.
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Laboratory equipment for studies of frost susceptibility of soils

By Lars Stenberg
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

An apparatus for determination of the frost susceptibility of soils has

been developed. The test results have been analysed in regard to repe-

atability, reliability and validity. The criterion for frost susceptibility is

the sensibility of.the heaving rate of load pressure, characterised by

the soil parameter b.

Repeatability was tested by determination of the heaving rate for about

370 freezing tests. The coefficient of variation, calculated for 41 series

of repeated freeze-thaw cycles, was <20% for 75% of the series.

Reliability was tested ,by freezing different soils with different equip-

ments and in different laboratories. The b-value of the soil, determined '

by these freezing tests, showed satisfactory agreement.

Validity was tested by comparison between observed frost heave on a

road surface and calculated frost heave. The calculation was based on

the b-value of the subsoil. The difference between observed and calcu-

lated heave was <lO°/o and thus showed satisfactory agreement.

In the observed road section the 'neat extraction was measured at two

levels, the terrace and below the frostline. The difference between the

two, the effective heat amount, showed very close agreement to the

heat extraction necessary for freezing the water in the soil. The water

content was determined from soil samples obtained by drilling in the

frozen soil.

An approximately linear relationship was established between extracted

heat amount and freezing index. This makes it possible to predict frost

heave related to freezing index. Results from laboratory freezing tests

and observations from the road section mentioned have been compiled

to obtain the method used for predicting frost heave.
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1 INLEDNING

Vägars nedbrytning till följd av tjälprocessernas verkan i vägkroppen och

undergrunden är ett ständigt problem för väghållaren och drar stora

kostnader för drift och underhåll av vägen.

Ojämna tjällyftningar och olika typer av tjälsprickor är resultat av

tjällyftningens verkan medan krackelering och "pot holes" oftast är en

följd av trafikens dynamiska belastning på en under tjällossningen

instabil överbyggnad. Instabiliteten kan härledas till vattenövermättnad

och därmed förhöjt porvattentryck i överbyggnadsmaterialet.

Under 70-talet blev man uppmärksam på att den jordartsindelning i olika

"tjälfarlighets"-klasser, som grundar sig på jordartens kornstorleksfördel-

ning var otillräcklig och VTI fick Vägverkets uppdrag att ta fram en

apparatur för direkt frystest av jordarten och att, grundat på resultatet

av frystestet, ta fram en ny tj älklassificering.

VTI har nu på Vägverkets uppdrag framtagit och utvecklat en apparatur

för bestämning av jordarters tjällyftningsbenägenhet. Kraven på appara-

turens tillämpbarhet har höjts i takt med utvecklingsarbetet. Från att

ursprungligen ha varit tänkt att användas till en grov indelning av

jordarterna i tre s.k. tjällyftningsklasser skall den idag kunna användas

till att ta fram de tjällyftningsparametrar som erfordras för attberäkna

tjällyftningsbeloppet för en godtyckligt given vägkonstruktion och kli-

matpåkänning under övriga givna betingelser såsom grundvattenavstånd

och överbyggnadstjocklek. Följdaktligen måste också kraven på appara-

turens repeterbarhet, reproducerbarhet och validitet ställas höga.

Idag tycks dessa krav rimligt uppfyllda. Denna rapport redovisar slutre-

sultaten av det hittills nedlagda utvecklingsarbetet vad avser apparatur,

provbehandling, repeterbarhet, reproducerbarhet och validitet, samt ana-

lysmetodik och beräkningar.

1.1 Målsättning

 

Målsättningen var att med de från frystestet av undergrundsmaterial

erhållna tjällyftningsparametrarna kunna beräkna tjällyftningsbeloppen
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för olika vägkontruktioner.

I många fall är tjälskadorna på våra vägar en följd av vattenanrikning i

form av isbildning i undergrunden under vintern. Under vårens tjälloss-

ning frigöres detta överskottsvatten och tränger in i överbyggnaden,

varvid bärigheten nedsättes och tjällossningsskador blir en följd. Då

tjällyftningen är ett mått på vattenanrikningen kan alltså en stor del av

våra tjälskador förebyggas genom åtgärder redan vid nybyggnad, alterna-

tivt vid senare val av lämpligaste reparationsåtgärd.

Med tillämpning av erhållna resultat finns möjligheten att beräkna

tjällyftningsbelopp och därmed den ackumulerade vattenvolymen i under-

grunden vid olika:

a) köldmängder

a b) överbyggnadstjocklekar

c) grundvattenavstånd

1.2 KravspeCifikation

 

Beträffande frysutrustningen önskade Vägverket en apparatur som skulle

kunna användas på deras väglaboratorier° För bestämning av en jordarts

tjälkänslighet genom direkt frystest bör följande krav ställas på en

fullkomlig apparatur, enligt Chamberlain (1981):

1) enkelhet i handhavandet och provberedning, passa ett väglaborato-

rium,

2) tillförlitlig (förmodligen avses accepterad repeterbarhet och repro-

ducerbarhet),

3) kort frystid (<1 vecka/test),

4) resultaten skall kunna relateras till fältresultat (validitet),

5) omfatta alla kornstorlekar Q) <25 mm,

6) billig i tillverkning,

dessutom skall

7) apparaturen kunna anpassas till andra förhållanden än de mest

kritiska,

8) belastningen kunna varieras,

9) väggfriktionen vara minimal,

lO) fältförhållandena kunna simuleras, med avseende på T, 91-, Zw,
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ll) cyklisk frysning kunna genomföras,

12) packningen kunna kontrolleras,

13) bärighet vid tjällossning kunna bestämmas.

Idag finns detingen känd utrustning som uppfyller alla dessa krav. Krav

enligt punkt 3, 6 och 9 är relativa begrepp. Hittills utförda test antyder

att den vid VTI framtagna utrustningen kan sägas uppfylla kraven enligt

punkterna 1-12.

1.3 VTI-metod för bestämning av jordartens tjällyftningsbenägen-

_1191

Den apparat som utvecklats kan sägas möta de krav på flexibilitet,

tillförlitlighet och enkelhet som man i rimlig utsträckning kan ställa

idag. Apparaturen beskrivs närmare i avsnitt 3.

Sedan de, för den undersökta jordarten karakteristiska tjällyftningspara-

metrarna bestämts, genom direkt frystest, används dessa för beräkning

av tjällyftningsbelopp i en väg där den undersökta jordarten ingår i

lagerföl jden.

Följande yttre faktorer ingår i beräkningarna som konstanter:

a) luftköldmängd

b) avstånd till grundvattenytan (gvy)

Beräkningarna utförs för en vinter med en viss köldmängd, exempelvis

medelköldmängden. Vinterns förlopp är härvid viktig. En viss köldmängd

kan fördelas på olika perioder under vintern. Det kan vara mycket kallt i

början av vintern eller i dess slut. Tjällyftningen liksom tjällossningen

blir i första fallet mindre besvärande. Detta måste beaktas vid beräk-

ningarna.

Avståndet till grundvattenytan verkar som ett statiskt belastningstill-

skott och adderas till det belastningstryck som den frusna jordmassan

utövar på isbildningen vid tjälfronten.

VTI MEDDELANDE 609



Beräkningarna används till att jämföra tjällyftningsbeloppen i en väg

med olika lageruppbyggnader, eller i kombination med en dräneringsåt-

gärd, dvs sänkt gvy. Kostnaderna för konstruktioner med olika lagerfölj»

der men med likvärdigt tjälskydd, dvs tjällyftningshämmande effekt, kan

jämföras och man väljer det alternativ som befinns lämpligast.

Metoden kan tillämpas vid såväl nybyggnation som val av lämpligaste

förbättringsåtgärd på en tjälskadad väg.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄLLYFTNING

Tjällyftning är en följd av islinsbildning vid frysning. För att detta skall

inträffa erfordras:

l) frystemteratur T <O°C

2) tjälkänslig jordart

3) vatten.

Föreligger dessa förutsättningar kan tjällyftningen variera med:

a) värmeflödet ur jorden

b) temperaturgradienten

c) vattnets rörlighet

d) avståndet till gvy

e) belastningstrycket

f) packningen och texturen osv.

Beträffande faktorerna a-e) är dessa fysikaliskt mätbara.

Vid frystest på laboratorium påverkar följande faktorer tjällyftningen:

l) jordartssammansättningen

2) porstorleksfördelningen

3) värmeflödet (uttaget)

4) temperaturgradienten i provet

5) porvatteninnehållet

6) belastningstrycket

7) cyklisk frysning (upprepade frys-töcykler på samma provkropp).

Av dessa faktorer är jordartssammansättningen den viktigaste. I och med

att denna är så snabbt och lätt bestämd utgör den det vanligaste
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kriteriet på en tjällyftande jordart. Jordartens tjällyftningsbenägenhet

klassas utifrân mängden finmaterial (<D<0.074 mm). Det är emellertid

känt att även

a) den minerologiska sammansättningen

b) graderingen

c) kornformen

påverkar tjällyftningen. Alla dessa för tjällyftningen så viktiga jordarts-

fysikaliska faktorer, där flertalet är intimt kopplade till varandra, kan ej

kvantifieras var för sig för attdärmed ange jordartens tjällyftningsbenä-

genhet. Genom en direkt frystest, där de externa tjällyftningsfaktorerna

är kända, kan problemet med klassificering av jordartens tjällyftningsbe-

nägenhet lösas.

Vid en direkt frystest fryses jordarten under givna yttre betingelser och

tjällyftningsbeloppet registreras. Det är alltså inte nödvändigt att känna

till t ex den mineralogiska sammansättningen, graderingen eller por-

storleksfördelningen.

3 BESKRIVNING AV APPARATUREN

Den typ av apparatur som använt-s vid försöken visas i figur 1. Provbehål-

laren visas i figur 2. Den kompletta utrustningen består av:

1. Provbehållare. Provbehâllaren, utgörs av en plexiglascylinder

(øi = 110, Höjd = 200 mm) med en i botten fritt liggande filterplatta.

Denna konstruktion medger upprepade frysningar av samma jordprov

 

och fri dränering av det frusna provmaterialets överskottsvatten

under upptiningen. Genom att placera provet så, att det har möjlighet

att kapillärt suga upp vatten genom filterplattan, förhindras även

uttorkning av provet vid lagring. Provet har från början mättats

kapillärt genom uppsugning av vatten genom filterplattan. Härigenom

undviker man samtidigt inneslutningar av luft.

2. Frzsplatta. F rysplattan innehåller den värmeflödesgivare, som känner

av fryseffekten, se figur 2.
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Figur 2 Prcvbehållare och frysplatta.

Freezing cylinder and cooling unit.
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3.1

Frysplattan består av en överst liggande aluminiumplatta i vilken en

termometer, T1, monterats. Därunder följer i ordning en värmeflö-

desgivare, aluminiumplatta med termometer, T2, och Peltier-ele-

ment, vars varma sida kyls av en vattenkylare. Den undre Al-plattan

är sammanskruvad med vattenkylaren så att Peltier-elementen

kommer i kläm. Under frysprocessen är såväl provbehållare som

frysplatta utvändigt isolerade med Styrofoam. Kontrolltermometrar-

na T1 och T2 ger temperaturen på var sida om värmeflödesgivaren.

Ytterligare en termometer ligger mot Peltierelementens varma sida.

Vid för hög temperatur, t ex vid kylvattenavbrott, bryts strömmen.

Stativ och stämpel. Se figur 1. Stativet håller det stöd, genom vilket

 

stämpelaxeln löper. Stämpeln är perforerad och vilar på provets

översida. En platta i stämpelaxelns övre ände uppbär de vikter med

vilket provet belastas. Vid stativet är också fästad den lägesgivare,

med vilken provets expansion i vertikalled registreras.

Styrenhet och skrivare. Med styrenheten kan man välja om man

 

önskar frysa provet med konstant temperatur vid provets undersida,

eller med konstant värmeflöde genöm provets bottenyta. Värmeflödet

regleras genom styrenheten av värmeflödesgivaren.

Pâ skrivaren registreras som standard rådande värmeflöde, temperae-

tur vid provets undersida, temperatur på provets översida och

tjällyftning.

För att kunna utföra frysteSt med nämnda apparatur erfordras

dessutom ett nätaggregat som kan ge den erforderliga strömstyrkan

(9 A). För kylvattnet erfordras vatten och avlopp. Erforderlig upp-

ställningsyta är ca 0.75 m2.

Val av cylindertyp

 

Som figur 1 visar äger frysningen rum nerifrån, s.k. omvänd frysning.

Detta nedbringar väggfriktionen avsevärt och det ofrusna materialet kan

glida mot cylinderväggen. Vad gäller väggfriktionen, skulle också en

multiring-cylinder kunna användas. Upprepade frys-töcykler går emeller-

tid ej att utföra med en dylik cylindertyp, eftersom det tinade materia-
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let kommer att rinna ut mellan de, under frysningen särade ringarna.

Olika cylindertyper har diskuterats i VTI Meddelande l;21 (Stenberg, L.,

198%).

Väggfriktionen för det ofrusna materialet har bestämts genom studier

med dels en silt dels en morän (Admasie och Stenberg, 1982). Lasttill-

skottet på grund av väggfriktionen uppgick till mellan 2-4 kPa.

Den använda fryscylindern medger:

l) upprepade frys-töcykler _

2) dränering av tinade prov

3) lagring av beredda prover

4) minimal väggfriktion.

4 VAL AV KRITERIER FÖR TJÄLLYFTNINGSBENÄGENHET

Med tiällyftningsbegägeghgt avses här j_o_r_d_a_r_t_ens__f§rr_n_åga_a:c_t_ugd_er

tiälningen_ uppta_ lagen; Olika kriterier på tjällyftningsbenägenhet har

diskuterats i VTI Meddelande 421, där också några erfarenheter från

orienterande frystest med VTI frysutrustning för val av lämpligt krite-

rium presenterats. Vid bestämning avtjällyftningsbenägenhet måste de

för tjällyftningen styrande variablerna beaktas. En av dessa variabler är

värmeflöde från tjälzonen.

Då, man vid ett frystest har kontroll på värmeflödet, direkt eller indirekt

genom en pålagd fryseffekt, är det i fysikalisk mening mest korrekt att

relatera detta till uppmätt lyfthastighet.

Vid bestämning av jordarters tjällyftningsbenägenhet genom direkt frys-

test enligt VTI:s metod, har därför valet av kriterium fallit på lyfthastig-

heten eftersom värmeflödet ansetts_ vara den vid frystestet lämpligaste

tjällyftningsstyrande variabeln.

VTI MEDDELANDE 609
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5 UTVÄRDERING AV PROVNINGSMETODEN

Vid bestämning av en eller flera egenskaper hos ett material är det

viktigt att veta vad man mäter och att mätvärdena är tillförlitliga. Som

tidigare nämnts är flertalet idag använda rutinmetoder för bedömning av

jordarters tjällyftningsbenägenhet indirekta. Man bestämmer exempelvis

partikelstorleksfördelningen i jordarten. VTI-metoden är däremot en

direkt provningsmetod, enligt vilken lyftningshastigheten mäts under det

att de tjällyftningspåverkande variablerna hålls konstanta.

Resultaten har utförligt redovisats i VTI Meddelande 412 och l#53. Nedan

följer en resumé. Provningsmetoden har bedömts med avseende på

frysapparaturens repeterbarhet samt mätresultatens reproducerbarhet

och validitet.

5.1 _ Regeterbarhet

 

Apparaturens repeterbarhet har prövats genom att bestämma lyfthastig-

heten vid ett mycket stort antal frystest, ca 370 st. Bland dessa har 41 st

serier utförts genom upprepade Frys-Tö-cykler (F-T-cykler) med samma

prov, varav 2 st serier i s k slutet system (utan extra vattentillförsel).

Varje frysserie har bestått av 3-8 F-T-cykler, där värmeflödet ut (pålagd

fryseffekt) och belastningstrycket hållits konstanta. Figur 3 visar resul-

tat från 2 serier om 8 respektive 6 st F-»T-cykler utförda med belast-

ningstrycket 7 respektive 18 kPa. Repeterbarheten för denna testserie

var mycket god. lO-talet olika naturliga jordprover med mjäla, mo och

olika moräner har använts. Flertalet jordprov har frusits i flera serier

där last och värmeflöde varierats. Lyfthastighetens standardavvikelse

och variationskoefficienten beräknades för varje serie.

Standardavvikelsen studerades sedan som funktion av:

1) jordart

2) belastningstryck

3) värmeflöde (fryseffekt)

VTI MEDDELANDE 609
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Figur 3 Frystest med silt. l serie om 8 och 1 serie om 6 st frys-
töcykler utfördes med lasterna 7.2 respektive 17.6 kPa. Va-
riationskoefficienten är 5.1°/o respektive 7.0%.

Freezing test with silt. i serie consisting of 8 and 1 serie of 6
freeze-thaw cycles under a load of 7.2 and 17.6 kPa respekti-
vely. The coefficient of variation is 5.1% and 7.0% for the
two series.
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Tabeili Sammanställning av utförda cykliska FT-serier. Beteckning
(+,-°) anger om provet förbelastas eller ej. i anger att bägge
fallen förekommit i serien.

  

Jordan: antal Lb. Belastnings- Lyfthast. Stand.- Variations-
cykler + tryck medelv. avvikelse * koefficient

i - kPa i e! 96
serien x 10-4mm/s SD SDIx

Morän 94685
(slutet system) 3 - 2.1 0.81 0.166 20.5
" 3 + 4.7 0.81 0.047 5.8

M jäla Sälen I 4 + 7.3 4.2 0.26 6
" I 5 - 7.3 3.5 0.32 9
" II 5 - 17.6 2 6 0.76 29

II 5 + 17.6 3.4 0.26 7.5

Morän Sälen I 5 - 7.3 2.7 0.42 15.5
" I 5 + 7.3 1.8 0.29 16.1
" II 5 - 17.6 1.9 0.17 8.9
" II 5 + 17.6 1.6 0.23 14.4

M0 Sälen VTI 6 + 7.3 2.1 0.35 16,7
7 + 17.6 0.82 0.11 13

M0 Sälen VV 8 + 7.3 1.7 0.089 5
6 + 17.6 1.3 0.13 10.1

Morän Lövånger II 5 + 7.3 3.1 0.46 14.7
11 3 - 12.4 4.3 0.15 3.4
II 3 17.6 2.7 0.21 7.5

Str. 2 5 - 17.6 1.1 0.23 21.5
" , 6 - 17.6 1.45 0.10 6.8

Morän Vinäs El 5 1-_ 7.3 4.0 0.65 16
3- 1-: 12.4 2.9 0.12 4.2
5 3: 17.6 109 0032 16.7

E2 3 i 703 309 0.46 11.7
3 1: 12.4 2.5 0.032 1.2
3 5: 17.6 1.09 0.32 16.7

G 3 3:_ 17.6 2.3 0.20 8.6

Morän Falun VVI 3 + 7.3 0.33 0.10 30
VVI 3 + 17.6 0019 0.04 21
VVII 3 + 7.3 1.2 0.057 4.7
VVII 3 + 17.6 0.29 0.081 27.8
VTI I 4 + 7.3 1.3 0.13 10

3 + 17.6 0.73 0.13 17.7
3 + 27.9 0045 0.056 1.263

VTI II 6 + 703 1.1 0014 12.6
5 + 17.6 0.53 0011 2006
3 + 2709 0.47 0.021 4.4

Morän 94684 4 + 9.8 1.65 0.26 1506
3 + 703 2.97 0.15 5.0

Morän 94685 3 4» 7.3 0.8 0.25 31.2
3 + 7.3 2.5 0.65 26
4 + 703 406 1.35 29.1

  

* 5D: E-§ 2/(n-1
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Tabell lilivisar en sammanställning av utförda försöksserier. Då stan-

dardavvikelsen SD ökar med lyfthastighetens medelvärde, "x, se figur 4,

är variationskoefficienten det lämpligaste måttet på repet'erbarheten.

Tabell 2 Antal serier i olika variationskoeff. intervall samt den pro-
centuella fördelningen. X anger att 1 serie frusits i slutet

 

system.

Variations-

koeff. 96 <5 5<lO lO<15 l5<20 20<25 25<30 305

Antal X X
serier 5 st 10 st 8 st 8 st 4 st 4 st 2 st

Antal
serier 96 12.2 24.4 19.5 19.5 9.8 9.8 4.9

Kum. 96 12.2 36.6 56.1 75.6 85.4 95.2 100

Exkl, (X) 12.2 35.9 56.4 76.9 84.6 94.9 lOO

 

Av det befintliga underlaget kunde inget entydigt beroende konstateras.

Variationen i standardavvikelsen får tills vidare ü anses oberoende av

jordart, belastningstryck och värmeflöde. Resultatet av repeterbarhets-

prövningen som redovisas i stapeldiagram figur 5, visar att variations-

koefficienten var <lO% i 36% och <20% i 77% av i öppet system utförda

serier, se tabell 2.

5 . 2 Reproducerbarhet

 

Enligt VTI-metoden bestäms jordartens lyfthastighet under olika belast-

ningstryck vid konstant uttaget värmeflöde. Då logaritmen för lyfthas-

tigheten avsätts som funktion av belastningstrycket i ett diagram,

erhålls ett nära linjärt samband. Detta gäller för de i vägbyggnads-

sammanhang aktuella belastningsstrycken. Linjens lutning kallas jord-

artens b-värde. Tjällyftningsförloppets tryckkänslighet, bestämd av

b-värdet, är olika för olika jordarter. Jordartsparametern "b" uttrycker

alltså jordarters tjällyftningsbenägenhet vid olika lastpåkänningar.

Under förutsättning att frystest av en och samma jordart vid olika

laboratorier och/eller med olika frysutrustningar, utförts med samma

värmeflöde, skall b-värdet bli detsamma.

VTI MEDDELANDE 609
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"Reproducerbarheten" har prövats genom att metoden använts vid frys-

test av dels samma provmaterial vid VTI och vid VV-lab i Falun, dels

samma prov med olika utrustningar på VTI.

Variationer i erhållna b-värden för samma jordprov, fruset med olika

utrustningar har legat inom tillåtna gränser. Med tillåtna gränser avses

att, skillnaden i lyftbelopp, med användande av erhållna b-värden för

samma jordprov, ej får bli större än 10 %.

Som ovan antytts kan jordartens b-värd'e påverkas av värmeflödet.

Figurerna 6 och 7 visar resultat från frystest med två olika jordarter.

Den första (figur 6) påverkas inte alls av värmeflödet med avseende på

b-värdet, dvs dess tjällyftande egenskaper, medan den andra jordartens

b-värde ökar med ökande värmeflöde, dvs dess tjällyftningsbenägenhet

avtar. Värmeflödets inverkan på b-värdet, för jordarter, kan således

undersökas genom en direkt frystest.

5.3 Validiteten

Validiteten har prövats genom mätningar i fält. Dessa utfördes på en väg

utanför Örnsköldsvik. Härvid mättes bl a tjällyftning, tjälnedträngning,

värmeflöde passerande terrassytan och under maximalt tjäldjup samt

luftköldmängden. Mätningarna har redovisats i VTI Meddelande 395 och

453. Utvärderingen är intimt kopplad till den framtagna beräkningsmeto-

diken, som i stor utsträckning är baserad på resultat från denna

fältstudie.

Validiteten är hög, om resultat som uppnåtts vid laboratorieprovningen

verifieras i fält. För att i strikt bemärkelse få kallas en validitetspröv-

ning borde minst två provytor med olika undergrundsmaterial ha erford-

rats. Med reservation för den ofullständiga validitetsprövningen kan man

_ emellertid konstatera ett positivt resultat.
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Den kvantifierande egenskapen är jordartens b-värde. Detta har använts

vid beräkning av tjällyftningsbeloppet för de två vintrar med olika

köldmängder under vilka mätningar utförts och överensstämmer väl med

uppmätta lyftbelopp i vägen. Beräknad och uppmätt tjällyftning respek-

tive tjäldjup redovisas i figur 8a-b. Däremot skiljer sig det beräknade

tjällyftningsförloppet från det uppmätta. För beräkning av erforderligt

tjälskydd av en vägkonstruktion är det tillfyllest med kunskap om själva

lyftbeloppen, men för beräkning av tjällossningsförlopp i en väg är det

nödvändigt att också kunna beräkna var i vägen, på vilka nivåer

vattenanrikningen äger rum, med andra ord det är också nödvändigt att

kunna prediktera lyftförloppet. För detta krävs ytterligare fältstudier.

6 ANALYSMETODIK - FÄLTSTUDIER

För att bl a få svar på frågan om begreppet luftköldmängd kan omvand-

las till det fysikaliskt definierade begreppet värmeenergi, samt om den

för frysning av undergrunden uttagna värmeenergin svarar mot uppmätt

uttagen värmeenergi, instrumenterades ett vägavsnitt så att dessa

variabler kunde mätas.

Resultaten från provytan har i sin helhet redovisats i VTI Meddelande

395 och l.153. Nedan redovisas de samband som erhållits från resultatana-

lysen och som är vänsentliga för beräkningsmetodiken

6.1 Uttagen värmeenergi - kristallationsenergi

Uttagen värmeenergi bestämdes ur det effektiva värmeflödet. För

frysning av undergrunden beräknades det uppmätta effektiva värmeflö-

det som skillnaden mellan uppmätt värmeflöde genom terrassytan, (ca

110 cm u vy) och uppmätt värmeflödet under maximalt tjäldjup (på nivån

220 cm u vy) vilket är det värmeflöde som underifrån strömmar mot

tjälgränsen.

VTI MEDDELANDE 609
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Figur 8a Uppmätt och beräknad tjällyftning respektive tjäldjup för
vintern 1982-83., Vid beräkningen använda köidmängdsinter-
vall visas i figuren.

Registered and calculated frøst heave and frost depth during
1982-83. Freezing index periods used in the calculatiøn are
shown in the figure.
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Uppmätt och beräknad tjällyftning respektive tjäldjup för
vintern 1983-84. Vid beräkningen använda köldmängdsinter-
vall visas i figuren.

Registered and calculated frost heave and frost depth during
1983-84. Freezing index periods used in the calculation are
shown in the figure.
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Den för frysning av undergrundens vatten uttagna värmeenergin beräkna-

des som frigjord kristallisationsenergi ur mängden is i det frusna

materialet. Vattenkvoter bestämdes på prover tagna genom tjälborrning

vid tidpunkten för maximal tjällyftning. Jordarten förutsattes härvid

vara helt mättad.

Den sålunda beräknade energimängden, kristallisationsenergin, svarade

väl mot den med hjälp av värmeflödesgivarna uppmätta uttagna effek-

tiva värmeenergin (se tabell 3).

Tabell 3 Uppmätt och beräknat effektivt värmeuttag, Qe, genom
terrassytan, vintrarna 1982-84.

   

År Uppmâtt Ber" at
MJ /m MJ/m

1982-83 94 * 93
1983-84 122 ' 121.6

6.2 Uppmätt tjällyftning - beräknad teoretisk tjällyftning

 

Tjällyftningsbeloppet bestämdes genom avvägning i tre tvärprofiler på

vägytan. Härvid avvägdes vägkant (höger och vänster), körbanemitt

(höger och vänster) samt vägmitt. Då värmeflödesgivararna var placera-

de under vägmitt, beaktas här endast tjällyftningsbeloppet i vägmitt,

punkterna A3, BB och C3.

Det teoretiska tjällyftningsbeloppet beräknades som den volymändring

som äger rum till följd av frysning av porvatten och ackumulerad mängd

vatten. Denna beräkning gav vid handen att, vid jämförelse med uppmätt

tjällyftningsbelopp, den teoretiska tjällyftningen blev mindre under den

första milda vintern än under den senare kalla vintern, då uppmätt och

teoretiskt beräknat tjällyftningsbelopp så gott som helt överensstämde,

se figur 9. Skillnaden mellan uppmätt och beräknat lyftbelopp för den

första vintern tillskrivs en porösare isbildning. En porösare isbildning vid

långsam frysning har observerats vid såväl laboratorieförsök (Stenberg,

VTI Meddelande 453) som tidigare fältstudier (Stenberg, L 1979).

VTI MEDDELANDE 609



23 "

(mA

.
_
s 8

E
N \ (

I
)

L
U

.
_
s

\
0

C
D

L
L
)
\ (
I
)

;
\

n U.
)

U
)3I
>
u
u

  

I

       

10-'

  

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\l

m

     

A\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\>

  

 

 

 

 

 

W
N

W
\
\

 

 

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\

 

    

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\\

\\
\m

0.
.

D uppmätt E] beräkna

Figur 9 Jämförelse mellan uppmätt och beräknad teoretisk tjällyft-
ning vintrarna 1982-84.

Registered and calculated theoretical frost heave the winters
l982-8ä. .

6.3 Uttagen energimängd - köldmängd

 

Det vid olika tidpunkter uppmätta värmeflödet omräknas till genom i

terrassytan effektiv uttagen energimängd, Qe, och avsätts i diagram mot

samtidigt registrerade ackumulerade luftköldmängder. Härvid erhålls för

de två vintrarna kurvor enligt figur 10. Uttagen energimängd som

funktion av köldmängd blir då för varje enskild vinter en approximativt

linjär funktion. Linjens lutning utgör vinterns f-värde och är den omräk-

ningsfaktor som används vid omräkning av luftköldmängd till energi. 1'-

värdet beräknas ur effektiva energimängden genom terrassytan och total

köldmängd. För beräkning av tjällyftningsbelopp under en vinter med en
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Figur 10 Samband mellan uttagen energimängd, Qe, och luftköld-
mängd, K.

Registered effective heat extracted, Qe, and freezing index,
K..

given luftköldmängd är det mycket viktigt att känna till sambandet

mellan uttagen energimängd och luftköldmängd. Att detta samband

approximativt kan antas linjärt underlättar dessutom beräkningarna.

Som framgår varierar f-värdet med det totalt uppmätta ackumulerade

luftköldmängdsbeloppet. Skärningspunkten på. köldmängdsaxeln anger åt-

gången köldmängd för frysning av material över den Översta värmeflö-

desgivaren (110 om under vägytan). För den lokal undersökningen gäller

har ett semilogaritmiskt samband erhållits'enligt figur 11. Det bör då

betonas att detta gäller för nämnda lokal, kanske region, men saknar

förmodligen allmängiltighet.

Den uttagna effektiva värmenergin är ju beräknad ur skillnaden mellan

totalt uttagen värmeenergi och den underifrån strax under tjälgränsen,

tillförda värmeenergin. Den totalt uttagna energimängden torde vara

proportionell mot köldmängden oavsett lokalens geografiska läge. Där-
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freezing index. The intersection with the freezing index axis
gives the freezing index needed for freezing soils above the
subgrade.

emot varierar det underifrån kommande värmetillskottet med den under

sommaren magasinerade värmemängden, vilken varierar med det geogra-

fiska läget. Förmodligen kan på sikt ett empiriskt praktiskt användbart

värde, relaterat till ortens ârsmedeltemperatur erhållas.

7 METOD FÖR BESTÄMNING AV TJÄLLYFTNINGSBELOPP I

VÄG

Den framtagna beräkningsmetoden .är främst avsedd för beräkning av

olika tjällyftningshämmande åtgärders effekt, varvid kostnaderna för de

olika alternativen kan jämföras, med andra ord till optimering av de

tjällyftningshämmande åtgärderna.

Metoden är baserad på erfarenheter från såväl laboratorie- som fältstu-

dier och uppfyller de elementära tjälfysikaliska villkoren. Tack vare sin
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semiempiriska grund bör den fungera i praktiken.

Hittills utförda beräkningar antyder att tjällyftningsbeloppet i en väg

med känd jordlagerföljd borde kunna fastställas inom th % av totalt

lyftbelopp.

Följande, genom fält- och laboratoriestudier erhållna samband, tjänar

som förutsättningar:

a) Uppmätt luftköldmängd motsvaras av en bestämd mängd uttagen

energi.

b) Jordartens b-värde är ett korrekt uttryck för jordartens tjällyftnings-

benägenhet vid olika lastpâkänningar.

c) Porvattenundertrycket och trycket av på islinsen vilande jordmassa

är additiva.

d) All uttagen värmeenergi är latent värmeenergi.

Uttryckt i energitermer erhålls förenklat

uttagen energimängd Qe = K-f

lyfthastighet vid belastningstrycket P h = a-ho-e'bP

. P :- +

energiuttag vid frysning av porvatten Qu = wo° d'A'Zf'L

energiuttag vid frysning av ackumulerat vatten Qh = h-t-A-L

Qe = Qu + Qh
K = luftköldmängd (Ode)

f = omräkningsfaktor

a = jordartsparameter O<aSl

ho = lyfthastighet vid belastningstrycket P = 0

b = jordartsparameter, jordartens tjällyftningsbenägenhet bestämd ge-

nom frystest

Jordartens förmåga att bilda islinser, bestäms genom frystest.

Tidigare utförda beräkningar visar att den energi som lagras till följd av

jordartspartiklarnas värmekapacitet är så pass liten i jämförelse med

kristallisationsenergin att den faller inom den felmarginal vi måste

acceptera vid denna typ av beräkningar (Stenberg, L 1979).

Denna beräkningsmodell är tillämpbar på en lagerföljd som inte innehål»
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ler något värmeisolerande skikt. Då ett värmeisolerande skikt är inlagt

blir beräkningsgången annorlunda i det att värmeflödet kommer att

styras av temperaturgradienten i isolerskiktet och isoleringens värmeled-

ningsförmåga, -värdet. Temperaturen på isolermaterielts överyta be-

räknas. Härvid indelas hela vintern i delperioder med given köldmängd.

Härefter tillåts yttemperaturen förändras linjärt inom varje delperiod,

vars medeltemperatur bestäms av periodens köldmängd (jfr Fredén 1981).

Temperaturen på isolermaterialets underyta kommer sedan i beräknings-

programmet att ändras med tjäldjupet (OOC-isotermens läge). I övrigt

utförs beräkningarna som för en oisolerad lagerföljd.

Tillämpningsexempel

 

En tjälskadad vägsträcka måste åtgärdas. Tjällyftningsbeloppet i vägen

före åtgärd uppmäts till 15 cm. Vidtagna åtgärder skall reducera lyft-

ningen till 5 cm. Följande alternativa åtgärder jämförs, se figur 12:

a) dränering, till djupet x cm

b) isolertjockleken, x cm

(2) massutskiftning, x cm

d) påbyggnad, förstärkning, x cm

Antag vidare att den dimensionerade köldmängden Fdim = lOOOOC4dygn.

För detta hypotetiska fall, där undergrundens tjällyftningsbenägenhet

bestämts genom frystest kan resultatet bli:

a) gvy sänkning till ca 2.0 m

b) erforderlig isolertjocklek (ex. Styrofoam) ca 3 cm

c) urgrävning till ca 1.5 m (sandfyllning)

d) påbyggnad ca 35 cm

Av dessa likvärdiga tjällyftningshämmande åtgärder, väljs den för loka-

len mest lämpade. OBSERVERA att_detta endast är ett tänkt fall där de

ingående lagren fått vissa för tjällyftningsberäkningen specifika egen-

skaper. Exemplet är enbart till för attillustrera metodens användnings-

sätt.
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Figur 12 Exempel på åtgärder mot tjällyftning a) dränering, b) isole-
ring, c) urgrävning och d) påbyggnad, förstärkning.

Exempel on measures against frost heaving a) draining b)
insulation C) excavation d) strengthening by additional sub-
base.

Andra beräkningar med samma syfte har utförts tidigare (Gandahl, 1981)

fast tyngdpunkten då legat vid överbyggnadens tjällyftningshämmande

inverkan.

Den nu framtagna metoden skiljer sig från tidigare metoder i det

avseendet att eventuellt tjällyftande lager i överbyggnaden och framför

allt undergrundens tjällyftningsbenägenhet har kunnat kvantifieras ge-

nom direkt frystest, samt att köldmängden omräknas till uttagen mängd

värmeenergi.
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