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Förord

Föreliggande kunskapsöversikt samt beskrivning av utvecklad enkel fuktmätningsutrustning utgör ett delprojekt inom

temat Vägars konstruktiva utformning, som har finansierats av Kommunikations forsknings beredningen, KFB.

Projektet startade i september 1993 och avslutas i och med denna rapport.

Projektgruppen har bestått av Jörgen Svensson, projektledare, Hans G Johansson och Bo G Karlsson. Utveck-

lingsarbetet och beskrivningen av VTTI-prototyp till fuktmätningsutrustning har genomförts av Bo G Karlsson.

Tack till Anita Carlsson och Janete de Castro för redigering av text och figurer. Ett speciellt tack till Lotta Anders-

son, Tema Vatten, Linköpings Universitet för värdefulla synpunkter och kommentarer samt för lån av en fuktmätnings-

utrustning till de inledande mätförsöken.
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Fuktmätning i väg. En kunskapsöversikt och utveckling av en enkel fuktmätningsutrustning

av Jörgen Svensson

Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Fuktmätning i väg, en kunskapsöversikt och utveckling

av en enkel fuktmätningsutrustning, utgör ett delprojekt

i temat Vägars konstruktiva utformning finansierat av

Kommunikations forsknings beredningen, KFB.

Projektet syftar dels till att sammanställa och öka

kunskapen om fuktmätning i väg, dels till utformning av

en enkel men pålitlig mätutrustning, som kan installeras

i en vägkonstruktion. Fuktmätning i väg avser främst

att bestämma/bedöma vatteninnehållet i markens

omättade zon till vilken vägkonstruktionen kan räknas.

I en vägkonstruktion kan vattnet uppträda som fritt,

kapillärt och adsorptivt bundet. Vatten förekommer i

vätskefas, fast form och vattenånga. Samspelet mellan

jord, vatten och klimat har avgörande betydelse för vä-

gens förmåga att uppta last från trafik. Ogynnsamma

kombinationer av jord och vatten i samband med tjäl-

lossning eller nederbördsrika perioder kan leda till

bärighetsnedsättningar och skador i företrädesvis min-

dre och icke byggda vägar. Det leder i sin tur till begräns-

ning av framkomlighet för fordonen. Vatteninnehållet

påverkar också intensiteten i nedbrytningen genom vitt-

ring och urlakning av vägbyggnadsmaterialen och

undergrundsjordarterna.

Under 1980-talet började man i större omfattning

intressera sig för att mäta vatteninnehållet i väg-

konstruktioner. I USA startades i mitten av 1980-talet

projektetet SHRP (Strategic Highway Research Pro-

gram) inom U.S. Department of Transportation, Fede-

ral Highway Administration (FHWA). Bland många ak-

tiviteter studeras tillståndsförändringen på utvalda väg-

sträckor. För att söka klarhet i hur variationer i bland

annat temperatur- och vatteninnehåll påverkar väg-

konstruktionen initierades också ett program inom den

långsiktiga uppföljningen LTPP (Long Term Pavement

Performance). Liknande försök har genomförts eller

pågår fortfarande exempelvis i Australien, Nordirland och

Holland. I Sverige har kontinuerlig fuktmätning ännu inte

använts i studier av vägars långsiktiga tillstånds-

förändring.
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Metoderna för att bestämma jordens vatteninnehåll

kan indelas i direkta och indirekta. Den direkta metoden,

gravimetriska, innebär att ett prov grävs upp och tor-

kas för bestämning av vattenhalten. Metoden ger det

mest rättvisande resultatet förutsatt ett noggrant förfa-

rande. Metoden begränsas genom att ytterligare mätning

i samma provpunkt ej ger jämförbara resultat, eftersom

jordmaterialet är stört. Användning av indirekta mät-

metoder innebär att mätning sker med en strålningskälla

eller mätkropp i jorden. Dessa känner av eller påverkas

av jordens vatteninnehåll. De indirekta metoderna kan i

sin tur indelas efter två mätprinciper. I det ena fallet ut-

gör den omkringliggande jorden en del i mätkretsen.

Strålning eller elektromagnetiska pulser påverkas av

variationer i jordens vatteninnehåll. I det andra fallet

känner mätkroppen av och ställer in sig till det vatten-

förhållande som råder i omkringliggande jord. Föränd-

ringar i mätkroppen ger upphov till variationer i exem-

pelvis tryck eller resistans. Av förekommande metoder

och utrustningar är det ingen som prioriteras för fukt-

mätning i jord. Syftet med fuktmätningen är avgörande

för val av utrustning. Vid undersökningar av vatten-

innehållet i vägkonstruktioner är TDR, Time Domain

Reflectometry, den metod för närvarande som används

mest. TDR är en indirekt metod, i vilken *mätproben"

känner av förändringar i den omkringliggande jordens

permittivitet (dielektricitetskonstant). Permittiviteten står

i relation till jordens vatteninnehåll.

Parallellt med kunskapsöversikten har en enkel och

billig fuktmätningsutrustning utvecklats och testats. Mät-

principen bygger på att den omkringliggande jorden ut-

gör en del av mätkretsen och att variationer i jordens

vatteninnehåll ger upphov till mätbara frekvensändringar

i mätutrustningen. En prototyp finns och mätningar har

genomförts i laboratorium för att studera dess noggran-

het och pålitlighet i obundna material. Utrustningen kom-

mer även att provas i fält.
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Moisture Content in Road Pavements. State of the art and development of a simple moisture measurement

equipment

by Jörgen Svensson

Swedish National Road and Transport Research Institute

S-581 95 LINKÖPING

Sweden

Summary

"Moisture Content in Road Pavements. State of the Art

and development of a simple measurement equipment"

is a subsidiary project under the theme "Structural

pavement design" financed by the Swedish Transport

and Communications Research Board.

The project aims both at increasing knowledge of

moisture measurement in roads and designing a simple

and reliable measuring equipment for installation in the

pavement structure. Moisture measurement in roads aims

primarily at determining/assessing the water content in

the unsaturated zone of the soil, which includes the

pavement structure.

In a pavement structure, water can behave as free,

capillary and adsorptive bound. Water occurs in the liquid

phase, solid form and vapour. The interaction between

soil, water and climate is of decisive importance for the

ability of the road to withstand traffic loads.

Unfavourable combinations of soil and water in

conjunction with spring thaw period or heavy

precipitation may lead to reduced bearing capacity and

damage, primarily on minor and nonconstructed roads.

This leads in turn to limited accessibility. The water

content also influences the intensity ofthe deterioration

of road construction materials and subgrade through

weathering and leaching.

During the 1980 s, there was increasing interest in

measuring the water content in pavement structures. In

the USA, the SHRP (Strategic Highway Research Pro-

gram) was started by the U.S. Department of

Transportation, Federal Highway Administration

(FHWA). The activities included a study of the change

in condition of selected roadsections. To clarify how

variations in factors such as temperature and water

content influence the pavement structure, a program

was also initiated for long-term seasonal observation

designated LTPP (Long Term Pavement Performance).

Similar experiments have been completed or are in pro-

gress in Australia, Northern Ireland and the Netherlands,

among other countries. In Sweden, continuosly moisture

measurement has not so far been used in studying long

term changes of road conditions.
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Methods of determining the water content ofthe soil

may be divided into direct and indirect types. The direct

method, gravimetric, entails excavating and drying a

specimen, and provides the most reliable result if the

procedure is carried out carefully. However, it is limited

since further measurement at the same sampling point

not will give comparable results owing to disturbance

in the soil.

Indirect methods, on the other hand, use a radiation

source or measuring probe in the soil. The sensibility of

these equipments are influenced by the water content

of the soil. Indirect methods may in turn be classified

according to measuring principle. In one case, the

surrounding soil constitutes part ofthe measuring circuit.

Radiation or electromagnetic pulses are influenced by

variations in the water content of the soil. In the other

case, the measuring body adjusts to the water conditions

in the surrounding soil. Changes in the measuring body

produce variations in pressure or resistance, for example.

None ofthe methods and equipment currently in use

dominates moisture measurement in soil. The purpose

of moisture measurement is decisive for the choice of

equipment. In investigations ofthe water content in road

structures, TDR (Time Domain Reflectometry) is the

method most widely used. TDR is an indirect method

in which the measuring probe senses changes according

to the permittivity (dielectric constant) of the

surrounding soil. Permittivity is related to the water

content of the soil.

Parallel to the state ofthe art, a simple and inexpensive

measuring equipment has been developed. The measuring

principle is based on the surrounding soil constituting

part of the measuring circuit. Variations in the water

content of the soil causing measurable changes. A

prototype has been built and laboratory measurements

have been made to study its accuracy and reliability in

unbound materials. Further on the equipment vill be tested

in situ in a pavement structure.
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1 Bakgrund

Fuktmätning i väg, en kunskapsöversikt och utveckling

av enkel fuktmätningsutrustning, utgör ett delprojekt i

temat Vägars konstruktiva utformning finansierat av

Kommunikations forsknings beredningen, KFB.

Vägkonstruktionen består av många faktorer som på

bästa sätt måste samverka för att vägen skall uppfylla

ställda krav. Sammansättning och tekniska egenskaper

hos de ingående materialen följer också krav och nor-

mer. Vägens konstruktion undersöks av bland andra

väghållaren med avseende på att följa dess tillstånds-

förändring, nedbrytning. Bärighet, spårbildning och

jämnhet är exempel på faktorer som undersöks. Analy-

ser av mätresultaten syftar till att optimera befintliga

metoder och tekniker i underhållsarbetet. Undersökning-

arna är också en form av utvecklingsarbete, som ligger

till grund för nya metoder och tekniker. Vunna erfaren-

heter och kunskaper vävs succesivt in i anvisningar för

byggnation av vägar.

Jordens kornstorleksfördelning och vatteninnehåll är

viktiga parametrar som påverkar dess egenskaper. Det

finns flera metoder och utrustningar för bestämning av

jords egenskaper. I laboratorium kan hållfasthetsegens-

kaperna i jord och vägbyggnadsmaterial bestämmas med

exempelvis treaxialutrustning, på ett sätt som liknar de

verkliga förhållandena i vägen.

Ogynnsama kombinationer av jord och vatten kan

främst i mindre och icke byggda vägar ledatill bärighets-

problem och skador i samband med tjällossningen eller

VT] MEDDELANDE 809

perioder med riklig nederbörd. I syfte att följa

fluktuationerna i den vattenmättade zonen (grundvatten-

ytan) i marken används i Sverige etablerade metoder som

öppna grundvattenrör alternativt portrycksmätare. Dä-

remot utförs för närvarande inga fuktmätningar i

svenska vägkonstruktioner med syftet att studera vatten-

innehållets väderleks- och årstidsvariation i den omättade

zonen ovanför grundvattenytan.

Att mäta vatteninnehållet In situ i vägkonstruktionen

och undergrunden ovanför den vattenmättade markzonen

är angeläget. Det kan skapa underlag för noggrannare

tolkningar och förståelse av bärighetsmätningar, tillstånd-

svärderingar och förändringar av materialegenskaperna

beroende på exempelvis vittring och urlakning.

Kompetensuppbyggnaden inom fuktmätning i väg och

utvecklandet av en enkel fuktmätningsutrustning syftar

till att ytterligare höja kunskapen omjord och de obundna

vägbyggnadsmaterialens tekniska egenskaper samt hur

dessa kan utvärderas och användas inom ©"Vägars kon-

struktiva utformning".

Kunskapsöversikten har koncentrerats till fukt-

mätning i vägkonstruktioner. Men behoven av fukt-

mätning i järnvägsbankar och flygfält är inte annorlunda.

Mätningarna i dessa sammanhang är mest intressanta i

de obundna vägbyggnadsmaterialen med tanke på ma-

terialens påverkan av trafikens laster och i undergrund-

ens omättade zon för att studera eventuell kapillär vatten-

transport ovanför den mättade zonen.

13



2 Syfte

Syftet är en kunskapsöversikt och kompetens-

uppbyggnad om fuktmätning i jord och obundna

vägbyggnadsmaterial, företrädesvis i markens omättade

zon. Den skall i sin tur generera ökad kunskap och för-

ståelse om samspelet mellan jord, vatten, klimat och vä-

gens tillstånd.

14

Syftet är också att finna eller utveckla en enkel ut-

rustning och metod för In situ fuktmätning i väg-

konstruktioner.
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3 Metodik

Kunskapsöversikten har baserats dels på en rapport (Nie-

ber och Baker 1989), som beskriver olika metoder och

utrustningar för fuktmätning i jord, dels genom bevak-

ning av bland annat facktidskrifter, proceedings från kon-

ferenser och forskarrapporter inom ämnesområdena

vägars bärighet och jordmekanik. Bevakning och

kunskapsinhämtning har koncentrerats till både nationella

och internationella publikationer.

Kontakter med utbildnings- och forskningsinstitutio-

ner nationellt och internationellt som arbetar med fukt-

mätning i naturlig mark eller i samband med väg-

konstruktioner har också bidragit till kunskaps-

inhämtningen.

Facklitteratur, läroböcker och handböcker har också

studerats.

Utvecklingsarbetet har inletts med inventering och

undersökning av enkla och lättillgängliga mät-
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utrustningar. Baserat på resultat av inledande mätförsök

samt erfarenheter från litteraturgenomgången har kon-

struktion och utveckling av en VTT-prototyp genom-

förts. Beslutet att tillverka en egen utrustning grundas

på att ta till vara VTT's kompetens inom mätteknik-

området och på så sätt erhålla en utrustning som kan

anpassas efter våra önskemål för installation i väg-

konstruktionen.

3.1 Definition av begreppet fuktmätning

Med begreppet fuktmätning i väg avses i denna rapport

metoder och utrustningar för bedömning/bestämning av

vatteninnehållet i obundna vägbyggnadsmaterial ochjord,

vilka främst är belägna ovanför den vattenmättade mark-

zonen, se kapitel 5.
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4 Problemställning

Undersökningen har utgått från följande tre frågeställ-

ningar:

1. Vilka är motiven för att mäta vatteninnehållet kon-

tinuerligt?

16

2. Vilka metoder och utrustningar för fuktmätning

finns att tillgå? Vilken är lämpligast?

. Kan VTT utveckla en enkel och lämplig utrustning,

speciellt anpassad för fuktmätning i väg?

VT] MEDDELANDE 809



5 Vattnets uppträdande i marken

Jord kan definieras som bestående av en fast och en rörlig Jordens vatteninnehåll bestäms främst av nederbörd

del. Den fasta delen utgörs av mineralpartiklarna och i och andra klimatfaktorer. Vattnets rörelser bestäms av

vissa fall även organiskt material. Den rörliga delen ut- förhållandet mellan dränerande och kvarhållande kraf-

görs av vatten och luft. Vattnet kan uppträda i fast form, ter, som i sin tur är avhängiga vatteninnehållet.

Mineralpartiklar

 

..
Organiskt material

Vatten

Figur 1 Jordens fasta substans, organiskt material, vatten och Luft

vätskefas eller i gasfas. Principiellt sett förekommer vatt- Marken kan med hänsyn till vattnets förekomst in-

net i jorden som fritt, kapillärt-, adsorptivt och kemiskt delas enligt följande (Knutsson och Morfeldt 1993), fi-

bundet. Vattnet förekommer i porerna, hålrummen, gur 2.

mellan kornen och som mer eller mindre hårt bundet till 1. Rotzon,

mineralpartiklarna i jorden, figur 1. 2. sjunkvattenzon,

3. kapillärzon,

4. grundvattenzon.

Schematiskt

vattenhaltsdiagram

Markyta

Rotzon

Sjunkvattenzon Omättad

zon

Övre kapillärgräns

Undre kapillärgräns

Kapillärvattenzon

Grundvattenyta

 

Mättad

Grundvattenzon zon

Figur 2 Schematisk zonindelning av vattnets förekomst under markytan (Efter Holmstrand och Wedel 1976).
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Rotzonen begränsas uppåt av markytan och nedåt av

växternas undre rötter. Jordartstyp och växtlighet på-

verkar rotzonens tjocklek. Vattenmängden i rotzonen

varierar kraftigt under året, på grund av säsongsvaria-

tioner i växternas vattenupptag.

Sjunkvattenzonen kan allmänt sägas omfatta hela

zonen mellan markytan och grundvattenytan, men i syn-

nerhet zonen mellan rotzonen och kapillärvattenzonen.

Genom sjunkvattenzonen dräneras nederbörd och smält-

vatten vidare dåjordens vattenhållningstal, fältkapacitet

överskrids. Jordens vattenhållningstal är den mängd

vatten som jorden med hjälp av ytspänning och

adsorptiva krafter kan kvarhålla. Vatten därutöver, det

fria vattnet, dräneras bort eller sjunker ned till grund-

vattnet.

I kapillärvattenzonen finns kapillärvatten som till följd

av ytspänningskrafter i jord och berg hålls kvar i de

mindre hålrummen. Det kapillära vattnet sugs upp från

grundvattenzonen. Beroende på jordens kornstorleks-

sammansättning och lagringstäthet, som påverkar

porositeten, kan kapillärvatten stiga och kvarhållas på

olika höjd över grundvattenytan, tabell 1. Kapillaritet för

moränjordarter är svårt att ange beroende på moränens

heterogena sammansättning och att kapillaritet-

bestämning alltid görs på frånsiktat material =2 mm. I

regel medför ökande innehåll av finjord, ©0,06 mm,

högre kapillaritet.

Avgörande för kapillärzonens omfattning förutom

kornstorlekssammansättning och lagringstäthet är om

den kapillära nivån härrör från stigning eller dränering.

Den kapillära stighöjden når en lägre nivå då vatten sugs

upp i ett torrt jordmaterial än om samma material vatten-

mättas och utsätts för dränering

Upp till grundvattenytan är marken mättad, dvs. alla

porer och hålrum är fyllda av vatten. Över grundvatten-

ytan är marken omättad. Vattnets tryck är vid

grundvattenytan lika med atmosfärstrycket. Under

grundvattenytan ökar vattnets tryck med djupet. Vatten

Tabell 1

i jord över grundvattenytan kvarhålls av adsorptiva och

kapillära krafter. Den adsorptiva kraften är av elektro-

statisk natur. Runt mineralkornen finns adsorptivt bun-

det vatten, som en tunn hinna. Ju närmare mineralkornet

desto hårdare är vattnet bundet. En del av det adsorptivt

bundna vattnet kallas hygroskopiskt vatten, och är

mycket hårt bundet till partiklarnas ytor, pF >4,8 se

nedan. Kapillärvatten upptas och kvarhålls i de mindre

hålrummen till följd av ytspänningskrafter.

Mängden adsorptivt bundet och hygroskopiskt vat-

ten styrs av jordmaterialets kornstorleksfördelning,

mineralogiska sammansättning och luftfuktigheten ur

vilken det hygroskopiska vattnet adsorberas. De

adsorptiva och kapillära krafterna påverkas av dräne-

ring (gravitation) och upptorkning (sug).

I den omättade zonen har vattnet ett lägre tryck än

omgivande luft. För vatten i ett poröst material råder

jämviktstillstånd när vattnets bindning till mineral-

partiklarna motsvarar tryckskillnaden mellan vatten och

luft. Vattnets bindning till mineralpartiklarna, jordens

vattenbindningstryck, är den samlade verkan av kapillära

och adsorptiva krafter.

Jordens vattenbindningstryck, porvattenundertryck

(tension, suction), som är sambandet mellan vattenhalt

och tryckskillnad kan åskådliggöras i ett pF-diagram,

figur 3. I pF-diagrammet uttrycks vattenhalten som en

funktion av logaritmen för undertrycket, angivet i cen-

timeter vattenpelare. Högre pF-värde betyder att vatt-

net är hårdare bundet till mineralpartiklarna. Ett värde

av pF 2 motsvarar ett undertryck av 100 cm vatten-

pelare.

I en hydrologisk fackbok (Falkenmark och Forsman

1974) beskrivs också uppdelningen av vattnets före-

komst under markytan. I det sammanhanget benämns

den omättade zonen även för jordluftzon. Benämningen

jordluftzon passar bättre vid jämförelsen av vattnets

förekomst i en vägkonstruktion.

Ungefärliga värden på kapillaritetför några sorterade jordarter

 

 
JORDART KAPILLAÄRITET

Grovsand 4-5 cm

Mellansand 12-50 cm

Finsand 40-120 cm

Silt 1,5-10 m

Lera >10 m
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Vattenbindningstrycket, undertrycket, uttryckt i meter vattenpelare

   
      

 

0,1 1 10 100 1000 10 000 100 000 m v.p.
60 expo rommen Net sanne seo e

i Dränerbart vatten _
50

Vatten åtkomligt för
40 växterna

30

20 Vatten som ej är tillgängligt för 3
växterna. Adsorptivt bundet. |

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7

pF - värde

Exempel på pF-diagram, visande förhållandet mellan volymetriskt vatteninnehåll och vattenbindnings-

tryckför ettjordmaterial
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6 Vattnet och dess betydelse i vägen

Vägkonstruktionen kan i jämförelse med ovanståendetill

största delen betraktas som jordluftzon. Den undre de-

len av vägkonstruktionen, gränssnittet till undergrunden,

kan i många fall anses tillhöra den mättade grundvatten-

zonen eller undre delen av kapillärvattenzonen, figur 2

ovan. Vägens terrängläge, profilnivå, undergrundsjord-

arternas sammansättning och hydrologiska förhållanden

har avgörande betydelse. En väg som ligger djupt i skär-

ning eller lågt i terrängen påverkas mera av närheten till

grund- och ytvatten jämfört med ett högre läge.

En skillnad mellan naturlig markyta och vägyta är att

beläggningen på framför allt nyare vägar kan fungera

som ett mer eller mindre tätande lock. Det förhindrar

vatten från att tränga ned i vägen, liksom det också tä-

tar mot avdunstning. Vanligtvis är beläggningen inte helt

tät utan vatten kan tränga igenom i större eller mindre

omfattning. Vertikal transport av vattenånga beroende på

temperaturgradienten under beläggningen har visat sig

vara försumbar (van Schelt et.al. 1994).

Nederbörd och smältvatten samlas på ytan och

tränger ned i underliggande lager. Slitlager och andra

bundna lagers sammansättning, tjocklek, sprickighet har

stor betydelse för mängden vatten som kan tränga ned.

Beläggningsskarvar och vägytans lutning både i längs-

och tvärled påverkar också vattennedträngningen.

Vägbyggnadsmaterialens kornstorlekssammansättning

och lagertjocklekar avgör hur mycket av det ned-

trängande vattnet som hålls kvar.

Vatten kan även tillföras från omkringliggande ter-

räng. På grund av bristfälligt utförd eller underhållen

dränering av vägkonstruktionen tillåts vattnet tränga in i

vägkroppen från sidan, figur 4. Justering och rensning

av vägdiken leder ibland till att finkornigt material dras

upp i ett lager på innerslänt. Det kan leda till att vatten

stängs inne i vägkroppen. Vatten kan också tränga upp

genom vägens terrass, företrädesvis i skärning, på grund

av påtryckande grundvattenflöden från högre intill lig-

gande terräng.

Vatten kan kapillärt transporteras upp i vägen från

underliggande grundvattenyta. Detta är vanligt förekom-

mande i icke byggda vägar, dvs vägar som inte konstru-

erats med exempelvis förstärknings- och/eller bärlager,

och i vägar där felaktigt material använts vid nybyggna-

tion. Är vägen byggd av normenligt material skall ingen

kapillär uppsugning förekomma.

I det komplicerade och komplexa energiutbytet mel-

lan vägyta och atmosfär kan vatten i små mängder även

tillföras på grund av kondensation.

Vid nybyggnation av vägar i det allmänna vägnätet

konstrueras de enligt krav som uppställts i Vägverkets

Väg 94, allmän teknisk beskrivning för väg-

konstruktioner. Uppställda krav på ingående obundna

material innebär bland annat att vatten kan dräneras bort.

Det finns även krav på terrassens beskaffenhet och

 

Figur 4

20

Vatten som på grund av bristfällig dränering kan tränga in i vägkroppen från sidan. (Foto VTI)
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dikets utformning med hänsyn till geometri, material,

närhet till grundvatten, dränering och köldmängd. Med

köldmängd menas här summan av dygnsmedel-

temperaturerna, både positiva och negativa, under en

vintersäsong. Köldmängden utgör ett mått på hur kall

en vintersäsong varit.

I äldre vägar har ingående material ofta stor varia-

tion i sammansättning och funktion beroende på var, när

och hur de byggts. I nyare normenligt byggda vägar kan

obundna materials vattenhållande förmåga öka på grund

av små förändringar i kornstorlekssammansättningen.

Ökningen av finjordsmängden, material =0,06 mm, kan

i dessa fall bero på sämre bergkvalitet och/eller ogynn-

sam byggtrafik på bärlagret. Det kan leda till accelere-

rad nedbrytning och skadeutveckling av vägkonstruk-

tionen.

6.1 Vägens nedbrytning och tillståndsförändring

Nedbrytning och förändring av materialens egenska-

per i normenligt och icke byggda vägar orsakas främst

av omlagringar, mekaniska och kemiska vittringspro-

cesser. Belastning av vägkonstruktionen, material-

sammansättning, temperatur, tid och tillgång till vatten i

vägens olika materiallager inklusive undergrund är

avgörande faktorer för nedbrytningen och därmed

tillståndsförändringen.

I Sverige anses tjällossningsperioden och regnrika

höstar vara mest kritiska för vägens tillstånd, speciellt

för äldre, mindre och icke byggda vägar. Det är i första

hand dessa typer av vägar som det är angeläget att ha

kontroll av vatteninnehållet. I nya och normenligt byggda

vägar skall normalt inte tjällossningsperioden eller

nederbördsrika perioder medföra några problem för

vägens tillstånd.

I samband med tjälningen sker en vattentransport,

uppsugning, från ofrusna jordmassor till tjälfronten i

jorden, figur 5. Det resulterar ofta i vattenöverskott som

vid tjällossningen enbart till liten del kan dräneras genom

de ofrusna, luftfyllda, porerna som finns i underliggande

tjälade jorden. Den frusna undergrunden kan därför

betecknas som mer eller mindre tät.

I enjordvolym råder jämnvikt mellan mängden jord-

partiklar, porvolym och mängden vatten när den fjädrar

tillbaka till sin ursprungliga form efter att den belastats

av exempelvis ett fordon. Jordens elastiska egenskaper,

förutom jordpartiklarnas egna, beror på vattnet som

finns mellan partiklarna, huvudsakligen det kapillära

vattnet. Det adsorptivt och hygroskopiskt bundna vatt-

net har i detta sammanhang mindre påverkan på jordens

mekaniska egenskaper.

Lufttemperatur under fryspunkten

Frusen
vägöverbyggnad

 

Frusen

undergrund ee»
CCD LTD

et» >

h t te ae Lt aceoa seen sär r Soar sen sn

Ofrusen I I I I
undergrund

e

 

Slitlager
om

Bärlager

Förstärkningslager

-> Islinser i finkorniga
sediment

- --- + Tjälfront, frysnivå

| Kap. vatten som
I sugs mot tjälfronten

 

Figur 5 Schematisk skiss över tjälningsprocessen
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Principskiss för fallviktsbelastning
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Figur 6

När det finns för mycket vatten i jordens porer, ex-
empelvis vid tjällossningen eller efter omfattande och
ihållande nederbörd, kan portrycket avsevärt öka i jor-
den vid upprepade belastningar. Kapillärvatten trycks ut
i de redan fyllda hålrummen, porerna, och jordmaterialet
blir mycket instabilt på grund av att friktionen mellan
mineralpartiklarna drastiskt minskar eller upphör. Detta
kan resultera i omlagring, exempelvis tjälskott, av ma-
terialet som medför att dess ursprungliga funktion mer
eller mindre upphör.

En annan effekt av tjälningen kan vara ojämna
tjällyftningar vilket i många fall leder till sprickbildningar
i beläggningen. I uppkommna tjälsprickor tränger vat-
ten ned vilket i sin tur accelerar vägens nedbrytning.

Under vinterhalvåret när vattnet i jorden fryser och
tinar kan det tränga in i sprickor eller i små hålrum mellan
mineralpartiklarna, vilka fryser sönder till mindre par-
tiklar. Det är en form av mekanisk vittring, frost-
sprängning, som påverkar vägbyggnadsmaterialen. Vitt-
ringen av partiklarna kan också vara av kemisk natur,
exempelvis urlakning av vissa mineral eller grundämnen.
Nedbrytning som kan härledas till vittring och urlakning
är processer som beror av vattentillgång, kyla och
värme.

Tjälfarlighet och vattenhållande förmåga, kapillaritet,
är intimt förenat med de obundna vägmaterialens och
undergrundsjordarternas kornstorlekssammansättning.
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Princip förfallviktsmätning. (Efter Håkan Carlsson, VTT)

Bärighetsnedsättningar och skador, som kan leda tillpermanenta deformationer, är oftast resultatet av ogynn-
samma kombinationer avjord, vatten, klimat och belast-ning.Den bärande förmågan kan bestämmas med fallvikts-mätning, som oftast utförs inom den kritiska period avbärighetsnedsättning som infaller under tjällossningeneller senhösten. Vid fallviktsmätning,figur 6, släpps en
vikt med känd massa och dimension från en given höjdmot vägytan. Fallviktens retardation vid stöten mot väg-ytan registreras liksom nedsjunkningen underbelastningsplattan. Nedsjunkningen registreras dels i
centrum dels på bestämda avstånd från belastnings-centrum. Ur dessa mätvärden beräknas elasticitets-modulen (E-modul) för respektive lager i vägen. Denbärighetsnedsättning som eventuellt konstateras i formav lägre E-modul kan härledas till egenskapsförändringari vägkonstruktionen, underbyggnaden och/eller under-
grunden. Ett materials E-modul är ett mått på dess styv-het eller deformationsmotstånd.Erfarenheterna har visat att vägsträckor med mer ellermindre tydliga spår av bärighetsskador ej sällan är loka-
liserade till låga partier i terrängen, och skärningar medbristfällig dränering. Bärighetsskador visar sig ofta i form
av hjulspår, längsgående sprickor och krackeleringar.Sammanfattningsvis påverkar vatteninnehållet de
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obundna vägbyggnadsmaterialen och undergrundsjord-

arternas tekniska egenskaper genom:

e Sämre bärighet vid ökat vatteninnehåll, beroende

på minskad inre friktion mellan materialparti-

klarna,

e tjälningsprocessen,

e omlagringar i samband med tjällossningen,

e vittring och urlakning.

Ovan beskrivna processer är traditionellt domine-

rande orsaker då vägens tillstånd diskuteras. Under se-

nare tid, från mitten av 1980-talet, har frågan aktualise-

rats om hur temperaturen och vatteninnehållet i väg-

konstruktionen varierar i dygns- och säsongscykler

förutom tjällossningsperioden och nederbördsrika hös-

tar. Att det varierar med klimatet och på något sätt på-

verkar ingående lager i vägkonstruktionen är forskarna

av obundna vägbyggnadsmaterial mer eller mindre över-

ens om.

Att mäta vatteninnehållet kontinuerligt i både byggda

och icke byggda vägar är angeläget för att undersöka

hur stora variationerna är och vilken betydelse de har i

sambanden mellan jord, vatten, temperatur och bärig-

het. Kontroll av vatteninnehållet är inte minst viktigt i icke

konventionella material, exempelvis slagg, med avseende

på urlakning och miljöeffekter. Till mätningarna av

vatteninnehållet i den omättade zonen av undergrund och

vägkropp måste väderleksdata såsom temperatur och

nederbörd följas kontinuerligt liksom grundvattnets nivå

i den mättade markzonen. Undersökningarna har som

mål att leda fram till ökad förståelse och kunskap var-

vid framtida vägkonstruktioner ännu noggrannare kan

dimensioneras med hänsyn till variationer i temperarur

och vatteninnehåll.

MEDDELANDE 809

6.2 Studier av vatteninnehållet i väg-

konstruktioner

I USA startades i mitten av 1980-talet projektetet

SHRP (Strategic Highway Research Program) inom U.S.

Department of Transportation, Federal Highway Admi-

nistration (FHWA). Bland många aktiviteter ingick att stu-

dera ett stort antal vägsträckor med avseende på

tillståndsförändring. För att söka klarhet i hur bland annat

variationerna i temperaturen och vatteninnehållet påver-

kar vägkonstruktionen startades ett speciellt program för

att studera säsongsvariationer inom den långsiktiga

uppföljningen (Long Term Pavement

Performance).

Programmet (Rada et al. 1994 och Hadley et al. 1994)

bestod i att välja ut 64 av ca 3000 testsektioner för kon-

tinuerliga mätningar och undersökningar av:

e Vatteninnehållet och temperaturens variationer

under vägytan,

e tjälens ned- och urträngning,

e grundvattenytans fluktuationer samt

e lufttemperatur och nederbörd.

Testsektionerna representerade en blandning av väg-

konstruktioner, undergrundsförhållanden och klimat-

situationer i Nordamerika.

Till dessa undersökningar adderas olika återkom-

mande mätningar. Bärighetsbestämningar liksom obser-

vationer av fogskarvar görs minst en gång i månaden.

Avvägningar av vägytan för bestämning av tjällyftning

eller på grund av svällande jordarter görs minst en gång

per säsong. Under varje säsong görs också mätningar

av teststräckans jämnhet i längs- och tvärled.

23



Ifigur 7 illustreras en mätstation.
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Figur 7

Illustrationen i figur 7 av instrumentering i en LTPP-

sträcka visar var och hur olika mätutrustningar är pla-

cerade. Väguppbyggnaden består av slitlager, bär- och

förstärkningslager respektive undergrund. Mätning av

jordens vatteninnehåll sker med TDR-prober (se kapi-

tel 7) tjälnedträngning och tjällossning med en

resistivitets-sond och temperaturen med en termistor-

sond. Lufttemperaturen och nederbörden registreras.

Grundvattenytans fluktuationer mäts med en piezometer.

Vid CRREL (Cold Regions Research & Engineering

Laboratory) inom US Army Corps ofEngineers, bedrivs

forskning kring säsongsvariationer av temperatur och

vatteninnehåll i vägkonstruktioner och flygfält. Fråge-

ställningarna hur variationerna i temperatur och vatten-

innehåll påverkar bankonstruktioner på flygfält har även

intresserat FAA (The Federal Aviation Administration).

I syfte att förbättra bankonstruktionerna och bättre bed-

ömma hur dessa påverkas av klimatfaktorerna har FAA

finansierat en del forskning på området.

Exempel är undersökningar utförda av CRREL på en

LTPP- teststräcka i Vermont, Berlin Town Highway 27,

Denvers nya internationella flygplats och på CRREL "s

försöksområde i Hanover, New Hampshire (Janoo et.al.

1994). Inledande resultat visar att säsongsvisa variatio-
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Instrumentering av LTPP-sträcka (Rada et al. 1994).

ner av vatteninnehållet kan följas i de olika konstruktione-

rna.

Undersökningar i syfte att studera temperatur och

vatteninnehåll i olika vägkonstruktioner har utförts eller

pågår vid flera universitet och högskolor i USA. Ett sam-

arbete mellan The University of Minnesota, Civil and

Mineral Engineering Department och Minnesota Depart-

ment of Transportation, Physical Research Section har

resulterat i projektet Mn/Road. Ett av målen för Mn/Road

är att studera säsongsförändringar med avseende på

temperatur och vatteninnehåll i vägbyggnadsmaterial.

Eftersom vägbyggnadsmaterialens egenskaper växlar i

relation till klimatets variationer anser man det viktigt att

mäta på material och förhållanden i en aktuell väg.

I anslutning till Interstate Highway 94 utanför St

Paul/Minneapolis har teststräckor byggts med olika upp-

byggnad och instrumentering. En del av teststräckorna

har anlagts parallellt med den befintliga motorvägen. På

dessa utförs undersökningar i fem respektive tio år med

start 1994. Fördelen med den delen av anläggningen är

att ordinarie trafik på motorvägen kan ledas in för be-

lastning av teststräckorna. Innan mätningar och studier

görs av teststräckorna leds trafiken tillbaka till ordinarie

motorväg. Den andra delen av anläggningen utgörs av
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en egen vägslinga, som skall motsvara en lågtrafikerad

väg och som i sin tur är uppbyggd i ett flertal teststräckor.

En av många parametrar i dessa teststräckor är att mäta

och studera vatteninnehållet i olika vägkonstruktioners

lager och undergrund. Mätning av vatteninnehållet ut-

förs med TDR, resistansmätning och neutronsond, se

kapitel 7.

Förutom USA har flera projekt genomförts i Austra-

lien med syfte att studera vatteninnehållet i såväl odlings-

mark som vägkonstruktioner. I ett samarbete mellan

Australian Road Research Board och Queensland Trans-

port genomfördes ett fullskaleförsök med accelererad

belastningsutrustning, ALF, (Accelerated Loading Facil-

ity). Tio teststräckor instrumenterades med fukt-

mätningsutrustning för registrering av vägkonstruktion-

ens vatteninnehåll kopplat till fullskaleförsöket (Baran

1994). Projektet syftade dessutom till att studera fukt-

mätningsutrustningens tillförlitlighet. Resultaten från två

till tre års mätningar visar på förhållandevis god tillför-

litlighet hos fuktmätningsutrustningen TDR (se kapitel

7) och god överensstämmelse med naturliga liksom

konstgjorda variationer av vattenförhållandena i de tio

teststräckorna.

I flera länder inom Europa pågår eller har nyss på-

börjats projekt där fuktmätning av vägkonstruktionen

ingår som en viktig parameter i undersökningarna. Vid

Road and Hydraulic Engineering Division, Ministry of

Transport, Delft i Holland, pågår sedan några år tillbaka

undersökningar med fuktmätning i laboratorium och i

väg (van Schelt 1994). Syftet är att öka förståelsen och

kunskapen om hur varierande vatteninnehåll påverkar

materialens egenskaper.

Förutom mekaniska egenskaper av materialen beak-

tas också ekologiska hänsyn. Under det senaste årtion-

det har användningen av restprodukter i Holland ökat vid

byggandet av fördämningar, vägbankar med mera. Till-

varatagande av restprodukter från avfallsförbränning,

återanvändning av gammal betong och andra material

bidrar till att hushålla med naturresurserna. I dessa kon-

struktioner används fuktmätningar som ett instrument

för att studera vatteninnehållet och dess rörelser. Anled-

ningen är bland annat att kontrollera och begränsa

urlakningen av miljöfarliga ämnen.

Omfattande försök med fuktmätning i väg och

resultatanalys har även genomförts vid The Queen's

University ofBelfast, Department of Civil Engineering,

Nordirland (Matter, Farouki och Shat 1993), (Matter och

Farouki 1994) och (Pooh 1994). Betydelsen av vatten-

innehållets årstidsvariationer har varit uppmärksammad

sedan länge. Emellertid har bristen på lämpliga in-situ

mätmetoder för fuktmätning hindrat utvecklingen av

korrektionsmetoder liknande de som utvecklats för tem-

peraturen. Det konstateras att vatteninnehållet i jorden
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påverkar dess egenskaper, särskilt bärförmågan. Det

anses därför viktigt att studera årstidsvariationerna av

vatteninnehållet i vägkroppen och undergrunden. Vid

undersökningarna har säsongsvariationer av temperatur

och vatteninnehållet i vägkroppen studerats. Dessa har

sedan kopplats till klimatet och fallviktsmätningar. Un-

dersökningarna pekar på samband mellan vägens tillstånd

och säsongsvariationerna av temperatur och vatten-

innehåll i väg och undergrund. Undersökningarna visade

på ringa variationer i bärlagrets (krossat stenmaterial)

vatteninnehåll. Vatteninnehållets variationer i den siltiga

undergrunden var däremot betydligt större. Detta be-

döms särskilt påtagligt när grundvattenytan ligger för-

hållandevis ytligt med säsongsvisa och klimatberoende

fluktuationer. Undersökningens ansats att relatera vatten-

innehållet i de obundna lagren och undergrundens jordar-

ter med konventionella klimatdata bevisade svårigheterna

att tolka det komplexa samspelet mellen jord, vatten och

klimat. -

I Sverige och VTI har inte kontinuerliga fukt-

mätningar i vägkonstruktioner förekommit för undersök-

ning av vatteninnehållets säsongsvariationer. Fukt-

mätningar utförs dock i andra sammanhang, till exem-

pel vid bestämning och kontroll av packningsarbete på

jordmaterial vid vägbyggnad och grundläggning. In situ-

fuktmätningar är i stället koncentreradetill vissa Univer-

sitet och Högskolor. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

Ultuna, i Uppsala studeras bland annat markens vatten-

och värmeförhållanden i opåverkad och odlad mark

(Johnsson och Jansson 1991) och (Johnsson och Lun-

din 1991). Som ett led i dessa studier har vid Lantbruksu-

niversitetet uppförts en anläggning där olika parametrar

mäts och registreras kontinuerligt. Markens in- och ut-

strålning, temperarur i luft och jord samt jordens vatten-

innehåll är några mätparametrar. Liknande mätningar för

undersökning av vattenförhållandena i olikajordlager har

genomförts vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH,

avdelningen för mark- och vattenresurser (Espeby 1994)

i Stockholm samt vid Linköpings Universitet, Tema Vat-

ten.

Statens Geotekniska Institut, SGI, har bland annat

med hjälp av fuktmätningsutrustning undersökt varia-

tionerna av markradon vid två fältstationer (Rosén et.al.

1997). Kontroll av träkonstruktioners vatteninnehåll i

samband med husbyggnad och uppföljning av

uttorkningsförlopp i betongkonstruktioner är andra ex-

empel.

Intresset för kontinuerliga fuktmätningar i väg-

konstruktioner har vuxit sig starkare under de senaste

åren. Att förstå och besitta kunskap om hur jordens

vatteninnehåll varierar med klimat och materialparametrar

är viktigt. Det kommer att öka tillförlitligheten i analy-

tiska dimensioneringsmetoder och tolkningen av bärig-
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het- och tillståndsvärderingar. Vid Kungliga Tekniska

Högskolan i Stockholm, KTH, pågår bland annat en

doktorandutbildning med målet att minska kostnaderna

för avstängning och begränsning av framkomligheten på

vägar under tjällossningen.

I övriga norden är det framför allt Finland och Dan-

mark som arbetar med fuktmätning i jord och väg-
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konstruktioner. I Finland bedrivs undersökningar vid

Uleåborgs Universitet, geotekniska laboratoriet (Kujala

1989), vägverket (Saarenketo och Scullion 1996) och

VTT, Geotekniska laboratoriet. I Danmark pågår fukt-

mätningsförsök vid Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut

och Lantbruksministeriet.
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i Mäåtmetoder

Det finns flera olika metoder och utrustningar för att mäta

jordens vatteninnehåll. En indelning kan göras utifrån

tillvägagångssättet och vilka mätprinciper som utnytt-

jas. Mätutförandet kan indelas i så kallade direkta och

indirekta mätmetoder.

7.1 Direkta mätmetoder

Den vanligaste, enklaste, och mest rättvisande metoden

att mäta vatteninnehållet i jord är den direkta, även kal-

lad gravimetriska. Den innebär uppgrävning och prov-

tagning av ett jordprov på den plats och nivå i marken

som man vill undersöka. Upptaget jordprov packeteras

och försluts väl så inte vatten avdunstar från provet innan

det analyseras på laboratorium. Jordprovet vägs före

och efter torkning i ugn vid max +105* C. Jordprovets

vattenkvot, i viktprocent, är andelen borttorkat vatten

av den torkade jorden. Jordprovets vatteninnehåll kan

även benämnas vattenhalt. Vattenhalten, i viktprocent,

anger andelen borttorkat vatten i förhålande till jord-

provets ursprungliga (fuktiga) vikt.

7.2 Indirekta mätmetoder

Med indirekta mätmetoder menas att man mäter egen-

skaper i jorden som kan relateras till jordens vatten-

innehåll. För kontinuerlig mätning av jordens vatten-

innehåll under en längre period krävs att någon typ av

mätutrustning installeras i marken. Vid användning av

indirekta metoder redovisas oftast jordens vatteninnehåll

i volymsprocent eller vattenmättnadsgrad. Volymetriskt

vatteninnehåll i volymsprocent anger andelen volym

vatten av totala volymen (jord, luft och vatten). Vatten-

mättnadsgraden anger hur stor andel av porvolymen i

jorden som är fylld av vatten.

Indirekta mätmetoder kan i sin tur indelas i två grup-

per beroende på hur mätutrustningen känner av vatten-

innehållet i jorden. I grupp /, utgör jorden kring mät-

sonden/proben en del av mätkretsen. Det innebär att

exempelvis utsänd radioaktiv strålning, oftast neutroner,

eller elektromagnetiska pulser passerar genomjorden och

påverkas av dess vatteninnehåll. I jorden bromsas

neutronerna upp av vätejonerna och vatteninnehållet kan

bestämmas genom att jämföra utsänd och återkom-

mande strålningsintensitet. Jordens elektriska lednings-

förmåga påverkas av dess permittivitet

(dielektricitetskonstant), som är en materialberoende

konstant. Permittiviteten (dielektricitetskonstanten) är 1

för luft, 2-6 för torra jordpartiklar och ca 80 för vatten.

Dessa egenskapsskillnader kan användas vid beräk-

ningen och bestämningen av jordens vatteninnehåll.

I grupp 2, är mätproben/ känselkroppen konstruerad
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så att den ställer in sig i rådande tryck- och vatteninnehåll

som omkringliggande jord. Elektriskt mätbara föränd-

ringar, exempelvis resistans, eller tryckförändringar i

mätproben/ känselkroppen registreras. Mätresultaten

omräknas sedan till aktuellt vatteninnehåll i volymsprocent

eller vattenmättnadsgrad genom att jämföra mot

kalibrerade mätresultat för jorden i fråga.

7.2.1 Permitivitet

Permittiviteten (dielektricitetskonstanten) är den mätbara

egenskap som utnyttjas vid TDR-mätning och olika

typer av kapacitansmätare.

Studier av permittiviteten (dielektricitetskonstanten)

begränsade till laboratorieförsök och grundforskning

(Loak och Reeves 1992) visar att:

e Permittiviteten för tre torra jordarter som testa-

des var mer eller mindre lika och av låg konstant

storlek,

e permittiviteten för de tre torra jordarterna mins-

kade linjärt mot ökningen av porositeten,

e permittivitetens temperaturberoende var minimal

när temperaturen höjdes från +0 till +25*C.

Vidare har det konstaterats att permittiviteten:

e Påverkas av förändringar i jordens skrymdensi-

tet,

e är mindre känslig för saltkoncentrationer i jorden

jämfört med konduktiva mätmetoder (lednings

förmåga). Emellertid påverkas kalibrerings-

kurvans utseende av förändringarna i saltkoncen-

trationen,

e inte nämnvärt påverkas av temperaturen vid

fluktuationer på +5*C. Vid större fluktuationer er-

fordras en enkel linjär korrektion. Vid mätning

över årstiderna behövs inga temperatur

korrigeringar vid mätdjup större än 0,5 meter.

Permittiviteten, K, är för luft = 1, torr jord = 2-6 ,

is = 3-4 och för vatten = 79-82.

För jordar har man på empirisk väg funnit ett sam-

band mellan det volymetriska vatteninnehållet och dess

permittivitet (dielektricitetskonstant) (Topp, Davis och

Annan 1980). Utifrån permittiviteten kan det volymetri-

ska vatteninnehållet bestämmas enligt:

q = - 0,053 + 0,0292 x K- 0,00055 x K* +

0,0000043 x K3

Där q = volymetriskt vatteninnehåll (vol%) och K=

permittiviteten
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Till Topp:s ekvation för bestämning avjordens vatten-

innehåll finns några begränsningar (Look och Reeves

1992) och (Baran 1994) vilka kräver särskilda kalibre-

ringar och korrigeringar av ovanstående samband.

Följande begränsningar anges:

e I vissa typer av leror samspelar jord och vatten

kemiskt och/eller fysikt, exempelvis svällande

leror,

e vid låga fuktkvoter =5 % är permittiviteten

(dielektricitetskonstanten) starkt påverkad av

jordtyp och mineralogi,

e vissa typer av krossat material, företrädesvis

grövre, exempelvis obundna vägbyggnads-

material kan ge missvisande mätresultat.

1.2.2 Mätmetoder och utrustningar inom indirekta

mätmetoder, grupp1

Följande metoder och utrustningar refereras vanligast till

i litteraturen:

e TDR, Time Domain Reflectometry,

e kapacitansmätare,

e isotopmätare,

e Nuclear Magnetic Resonance, NMR,

e GPR, ground penetrating radar.

TDR, Time Domain Reflectometry

Tekniken baseras på att man sänder en elektromag-

netisk puls genom marken och registrerar dess föränd-

ringar beroende på markens permittivitet (dielektriska

egenskaper). Metoden använder sig av en utrustning,

som från början är utvecklad för lokalisering av skador

på kablar inom bland annat telekommunikation. Utrust-

ningen består av en pulsgenerator, ett oscilloskåp,

koaxialkablar och prober,figur 8. Pulsgeneratorn alstrar

Koaxialkabel

 

Basenhet

Pulsgenerator

Oscilloskåp

 

Figur 8 Principskiss av TDR-utrustning
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den elektromagnetiska puls, som via koaxialkablarna leds

till proberna. Proberna är gjorda av rostfritt stål och van-

ligen tregafflade,figur 9. Proberna finns i olika längder

med alternativt runda eller platta stålpinnar. Vid mätning

med flera prober, exempelvis på flera nivåer i en mark-

profil, kompletteras utrustningen med en s.k. multiplexer.

Den gör det möjligt att växla mellan proberna vid konti-

nuerlig mätning.

Elektromagnetiska pulser sänds genom kablarna och

ut i proberna. Förändringar av impedans (lednings-

motstånd) i jorden längs proberna ger en reflektion av

signalen som avspeglas i oscilloskåpet. Signalen reflek-

teras när den når slutet av proben. Gångtiden,

överföringstiden, mellan det att pulsen sänds iväg, re-

flekteras och tas emot av mätinstrumentet mäts på

oscilloskåpet. Gångtiden för pulsen är en funktion av

jordens permittivitet (dielektricitetskonstant), som om-

ger proben. Jordens volymetriska vatteninnehåll kan

bestämmas ur mätresultaten genom att i beräkningen

även ta hänsyn till längden på proben, anslutningskabeln

och gångtiden.

Förändringen av permittiviteten (dielektricitetskonst-

tanten) är den mätbara egenskap, som står i relation till

det volymetriska vatteninnehållet i jorden. Utbredningen

av den elektromagnetiska vågen sker långsammare i ett

fuktigare mediumjämfört med ett torrare. Metoden inne-

bär att vatteninnehållet i jorden kan bestämmas i förhål-

landevis tunna horisontella skikt (lager), ca 2-4 cm

tjocka. Vid mätningar i frusen jord är det enbart det

ofrusna vatteninnehållet som kan bestämmas. Tillsam-

mans med exempelvis en neutronsondsmätning, se

nedan, kan andelen fruset och ofruset vatten i jorden

bestämmas.

Slitlager

Bärlager

Förstärknings-

lager

Undergrund
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Figur 9 Principskiss av mätprob till TDR

I Tyskland har en fuktmätningsutrustning som kal-

las för TRIME utvecklats (Stacheder, Fundinger och

Koehler 1994). TRIME är utvecklad från TDR-tekni-

ken för att mäta vatteninnehållet i porösa material, ex-

empelvis finsand. Den avgörande skillnaden från kon-

ventionella TDR-system är på vilket sätt det reflekte-

rande spänningsmönstret registreras. En annan skillnad

är att proberna försetts med ett icke ledande skikt av

PVC för att anpassas till elektroniken i mätutrustningen.

Med den nya metoden, som inte behöver någon högfrek-

vent pulsgenerator, oscilloskåp och kabeltestare, redu-

ceras både mättid, kraftförsörjning och kostnad. Labo-

ratorieförsök har genomförts i syfte attjämföra TRIME-

värden med volymetriskta vatteninnehållet bestämt ge-

nom torkning av jorden. Försöken visar på god över-

ensstämmelse.

Ytterligare en variant av mätsystemet TDR presen-

teras från USA som TDT, Transmission Delay Time.

Utrustningen baseras på en enklare elektronik som mä-

ter erforderlig tid för överföring av en puls genom en

bestämd ledare. Den reflekterande pulsen behöver inte

detekteras. TDT anses vara mycket enklare och billigare

än traditionell TDR samtidigt som utförda mät-

undersökningar väl överenstämmer med TDR (Ander-

son, Campbell och Greene 1994).

Kapacitansmätare

En kondensator består av två elektroder, som är iso-

lerade från varandra av ett dielektrikum. Ett dielektrikum

är ett material med liten eller ingen ledningsförmåga. Ett

utförande av dessa mätutrustningar är att omkringlig-

gande jord utgör dielektrikat i en kondensator. Tekniken

innebär att utrustningen och jorden tillsammans bildar

en mätkrets. Denna typ av mätutrustning baserar sig på
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principen att i en oscillator mäta frekvensändringen, som

uppstår då dielektrikats egenskaper i jorden förändras

med kapacitansändring som följd. Proben känner av och

mäter frekvensändringen, som ökar med vatteninnehållet

i jorden. Ett annat utförande av mätutrustningen är att

använda ett fuktkänsligt material som dielektrikum i

själva kondensatorn. Antagandet görs då att

dielektrikumet ställer in sig i samma vatteninnehåll som

i den kringliggande jorden.

Utformningen av mätproberna varierar. Oftast före-

kommer cylindriska och flata prober, men det finns

även utrustningar med gaffelformade prober (Hillhorst

och Dirksen 1994) Storleken på proben kan också va-

riera med hänsyn till jordens

sammansättningen. Mindre prober kan användas i fin-

korniga och homogenajordarter. Grovkorniga och mera

inhomogena jordarter kräver förhållandevis större pro-

ber för att erhålla representativa mätresultat.

Mätproberna kan installeras i jorden på bestämd nivå,

men vanligast är att mätningar görs i ett plaströr som

borrats ned i marken. Mätning utförs genom att sänka

proben i plaströret till önskad mätnivå.

En utrustning, som kallas för Dielectric Soil Moisture

Meter, har utvecklats vid Water Landscape Engineering,

Czech Technical University, Prag, Tjeckien (Kuråz

1981). Den här utrustningen bygger också på mät-

principen att jorden utgör en del av mätkretsen och jor-

dens permittivitet (dielektricitetskonstant) är den mät-

bara variabeln. Utrustningen består av en cylindrisk sond

samt en elektronikenhet som alstrar och bearbetar den

signal som påverkas av jordens dielektriska egenskaper.

Ett nära nog rätlinjigt samband har erhållits vid

laboratorieundersökningar mellan olika vatteninnehåll för

en och samma jordart.
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En liknande utrustning, benämnd Troxler Sentry

200-AP, beskrivs i samband med en undersökning av

fuktförhållandena i en vägkonstruktion där problem fö-

religger med svällande leror (Jooste och Scullion 1995).

Utrustningen bygger på samma mätprincip som ovan och

mätproben är cylindriskt utformad.

Isotopmätare

Med isotopmätare avses utrustningar där radioaktiva

isotoper sänds ut från en nukleär strålkälla. Utrustninga-

rna används huvudsakligen för bestämning av densiteten

och vatteninnehållet i jorden. Vid bestämning av

densiteten avger strålkällan gammastrålning och för

bestämning av vatteninnehållet neutronstrålning. Det är

två utrustningar som dominerar bland isotopmätarna.

Med den ena utrustningen, typ Troxler 3411B, utförs

mätningar från markytan och ned till ca 0,3 m djup. Med

den andra utrustningen, neutronsond, sker mätningar i

ett slutet plast- eller metallrör som borrats ned i mar-

ken. I röret sänks mätdonet ned till önskade nivåer var-

vid mätningar kan göras till flera meters djup.

Metoden att bestämma jordens vatteninnehåll med

neutroner från en nukleär strålningskälla baserar sig på

fenomenet att de snabba neutronerna kolliderar och

bromsas upp av väteatomerna i jorden. De långsamma

neutronerna registreras med en detektor och omräknas

till ett värde motsvarande vatteninnehållet per volymsen-

het i jorden. Observera att metoden känner av "alla"

väteatomer i sin omgivning. Exempelvis har en del

jordarter, organiska, en stor mängd väteatomer vilka inte

hör samman med vattenmolekylerna. Vid mätning med

neutronsond i förborrade hål, som fodrats med plaströr

utgör väteatomerna i plasten en del av mätresultatet för

  

 

  

Markyta
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Direkt transmissionsmätning

Figur 10
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jordens vatteninnehåll. Kalibrering av och kännedom om

hur dessa mätinstrument fungerar är viktigt.

Utrustningen som placeras på markytan används

vanligen för bestämning av densitet och vatteninnehåll i

samband med kontroll och studier av packningsresultat

vid exempelvis vägbyggnad. Mätning kan ske enligt di-

rekt transmissionsmätning, dvs genom jordvolymen

mellan strålkälla och mottagare, för bestämning av

densiteten,figur 10. Vid mätning för bestämning av jor-

dens vatteninnehåll används vanligen backscatterme-

toden, som innebär att mätning sker med strålkälla och

detektor i marknivå. Mätdjupet, påverkansradien, vid

bestämning av vatteninnehållet står i förhållande till hur

mycket vatten som finns i jorden. En jordart som inne-

håller mycket vatten har en relativt mindre påverkans-

radie i jämförelse med en torrare jord.

Neutronsonden, figur //, mäter jordens vatten-

innehåll inom en sfär runt mätsonden/ mätdonet. I ett

rör som installerats i marken sänks strålkälla och detek-

tor ned och mätningar kan göras på önskat djup. Stfär-

ens radie, även kallad påverkansradien, kan variera be-

roende påjordens vatteninnehåll. Det förekommer olika

uppgifter, men 20-25 cm radie bedöms som vanligt. Vid

vattenmättnad krymper radien till ca 15 cm och då nära

nog torra förhållanden råder kan radien vara så stor som

ca 70 cm. Metoden kan således ge ett medelvärde över

en förhållandevis stor volym och är därför mindre lämp-

lig för detaljerade bestämningar av vatteninnehållet i en

jordlagerprofil. Metoden fungerar i både frusen och ofru-

sen jord. Det går inte att särskilja andelen fruset och

ofruset vatten.
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/ ea Strålningskälla

Backscattermätning

Mätprincip för strålningsmätare som placeras på markytan.
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Figur 11 IlHustration av mätning med neutronsond

Ytterligare utrustningar för bestämning av jordens

vatteninnehåll är de som utnyttjar gamma- och röntgen-

strålning. Utrustningarna baseras på fenomenet att

gammafotonen liksom röntgenstrålningen absorberas av

den fasta och flytande massan som jorden utgör. Ju

högre densitet eller vatteninnehåll desto större chans för

gammafotonerna och röntgenstrålarna att kollidera med

fast eller flytande materia. Mätningen sker mellan två

parallella mätrör, som monteras i marken.

I det ena mätröret placeras strålningskällan och i det

andra röret en detektor, som känner av hur mycket av

utsänd strålning som passerar genom jorden. Metoden

med gammastrålning kan användas dåjordlagrens vatten-

innehåll skall bestämmas mera detaljerat. Metoden tillå-

ter mätningar i centimetertunna lager, vilket är en fördel

vid mätningar nära jordartsgränser (Nieber och Baker

1989).

En utveckling av röntgentekniken datortomografi,

liknande den som används inom sjukvården, har gjort

det möjligt att bestämma densitet och vatteninnehåll i

jordprov. På samma sätt som ovan skickas strålning

genom jordprovet, men strålningen detekteras i ett fler-

tal detektorer (Nieber och Baker 1989). Tekniken som

kallas för tomografi innebär att mätdata kan visualise-

ras i en bild där exempelvis olika färger representerar

variationer i densitet och vatteninnehåll.
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Liksom för neutronsonden mäts det totala vatten-

innehållet, både fruset som ofruset. Tekniken med rönt-

genstrålning kräver skyddsanordningar och är därmed

hänvisad till laboratoriemiljö.

Nuclear Magnetic Resonance, NMR

Tekniken baserar sig på att alla atomer har ett magne-

tiskt moment, men att varje atom har en karakteristisk

energinivå. När en radiofrekvens anbringas absorberar

atomen en viss mängd energi för att flytta sig till en annan

stabil position inuti magnetfältet. Om en blandning avjord

och vatten placeras i en NMR-analysator och en radio-

frekvens anbringas provet induceras en spänning i en

omkringliggande spole. Spänningen som induceras

motsvarar antalet atomer som absorberat energi. Stor-

leken på den inducerade spänningen, som detekteras i

NMR-analysatorn, är direkt proportionell till mängden

vatten i provet (Smith och Tice 1988). Väteatomen är

den atom som bäst kan detekteras med hjälp av NMR-

teknik (Nieber och Baker 1989). Den vanliga NMR-ut-

rustningen består av en cylinder gjord av magneter. Pro-

vet placeras i cylindern.

Utrustningen är i huvudsak användbar i laboratorie-

miljö. Det finns också en mätutrustning, som konstru-

erats för fältmätning på odlade och/eller naturliga mark-

ytor. Utrustningen, som monterats baktill på en traktor,
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har förmågan att mäta det volymetriska vatteninnehållet

ned till ett djup av 63 mm under markytan (Paetzold,

Matzkanin och De Los Santos 1985).

Tekniken är tämligen säker beroende på att den inte

använder radioaktiva ämnen eller hög partikelenergi, men

försiktighet skall iakttas med tanke på järnföremål nära

de starka magneterna.

Georadar, GPR, ground penetrating radar

Tekniken med radarvågor, som geofysisk undersöknings-

metod, att undersöka vägars uppbyggnad och

undergrundsförhållanden påbörjades i slutet av 1970-talet

(Saarenketo 1992).

Den innebär att korta pulser av elektromagnetisk

energi sänds ut från en antenn och ner i väg-

konstruktionen. Utsända pulser reflekteras tillbaka till en

mottagarantenn. Gångtid och amplitud på återkommande

puls kan relateras till skillnader i olika material och på

vilka nivåer dessa diskontinuiteter finns, figur 1/2. Er-

hållna mätresultat tolkas och lagertjocklekar kan beräk-

nas (Maser och Scullion 1992). Skillnader i gångtid och

amplitud på återkommande puls kan också relateras till

förändringar i permittiviteten (dielektricitetskonstanten).

Förändringar i permittiviteten innebär att jordens vatten-

innehåll kan beräknas.

Vid undersökning av vägar sitter numera utrustningen

ofta monterad på ett fordon och mätningar kan utföras

längs vägen med viss konstant hastighet.

Inom SHRP-programmet i USA har ett radarbaserat

system utvecklats för undersökning av förhållandena i

vägkonstruktionen, dvs för kontinuerliga

tillståndsuppföljningar av vägnätet. Det består av en mobil

och automatiserad apparat som baserar sig på "Ground

Penetrating Radar" ,GPR, teknologi.

I en studie (Maser och Scullion 1992) har ett test-

program genomförts i syfte att jämföra insamlade radar-

Antenna
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©
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2 Subgrade i
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Time (ns.)
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Figur 12 GPR - Mätprincip och resultat (Maser

och Scullion 1992).
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mätningar i fält med traditionella undersökningsmetoder,

till exempel upptagning av borrkärnor och provtagningar.

Fyra teststräckor ingående i SHRP- programmet under-

söktes.

I syfte att undvika skador i samband med beläggning-

sarbeten på vägnätet i Kansas, USA, utvecklades ett

GPR-baserat radarsystem för att undersöka förekom-

sten av överskottsvatten i undergrunden närmast under

vägöverbyggnaden (Pippert, Plumb och Soroushian

1994).

I ett samarbete mellan det finska vägverket och Texas

Transportation Institute (Saarenketo och Scullion 1996)

har laboratorie- och GPR-undersökningar genomförts i

syfte att utvärdera elektriska -och mekaniska egenska-

per i bärlagermaterial. Sambandet mellan permitivitet

(dielektricitetskonstanten) och bärlagrets vatteninnehåll

har studerats.

På Väg- och Transportforskningsinstitutet VTT har

en bil för kontinuerlig bärighetsmätning utvecklats, Road

Deflection Tester, RDT. På den planeras att montera en

radar för mätning av bland annat vatteninnehållets va-

riationer i och längs med vägkonstruktionen.

Övriga metoder

Ett exempel på en övrig metod är mätning av

värmeledningsförmågan i jorden.

Värmeledningsförmågan i jorden är beroende av dess

vatteninnehåll. Principen är att med hjälp av ett värme-

element och en temperaturgivare mäta temperatur-

stegringen i en punkt i jorden. Måttet på temperatur-

ökningen står i relation till jordens värmeledningsförmåga

som i sin tur är avhängig vatteninnehållet (Nieber och

Baker 1989).

7.2.3 Mätmetoder och utrustningar inom indi-

rekta mätmetoder, grupp 2

Följande metoder och utrustningar är de vanligast refe-

rerade i litteraturen:

e Resistansmätningar (elektriska resistans mät-

ningar),

e tensiometer (undertryckstensiometer).

Resistansmätningar

Principen är att mäta resistansen mellan två elektroder i

en mätkropp, som har ställt in sig i jämnvikt med den

omkringliggande jordens vatteninnehåll och tryck-

förhållande. Resistansen mellan elektroderna beror på

vatteninnehållet i mätkroppen. När vatteninnehållet i

provkroppen ökar minskar resistansen.

Olika typer av mätkroppar har utvecklats genom

åren. Det som skiljer mätkropparna åt är i huvudsak

materialet de består av. De flesta mätkropparna består

av gips,figur 13, men efter senare års utvecling används

även olika plaster som poröst material. I en svensk ut-
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vecklad mätutrustning för mätning av den relativa

fuktigheten i samband med uttorkningsförloppet i betong

har mätblocket kompletterats med en temperatursensor

för kompensation av resistansens temperaturberoende

(Sahlén 1994).

 

Figur 13 Gipsblockför resistansmätning

Problemet med dessa mätkroppar, framför allt de av

gips, är det porösa materialet som relativt lätt bryts ned.

Det ändrar sina egenskaper med tiden och kan därför

ge svårtolkade mätresultat. Ett annat problem är käns-

ligheten för salt i vattnet.

En variant på utrustning för resistansmätningar be-

nämns Watermark Block,figur 14. Fördelen anses vara

att den på ett representativt sätt kan mäta resistansen även

då jorden är nära vattenmättad och/eller innehåller salt

(Nieber och Baker 1989).

När jorden fryser liksom vattnet i den porösa mät-

kroppen resulterar det i en kraftig höjning av resistansen.

Denna egenskap kan användas till att observera

tjälfronten i jorden.

Tensiometer

Tekniken innebär mätning av tryckförhållandena i jor-

den. Vattnets bindning till mineralpartiklarna, vatten-

bindningstrycket, står i förhållande till jordens vatten-

halt. Den grundläggande delen i tensiometern är ett po-

röst membran som utgör gränsyta mellan den vatten-

fyllda tryckavkännaren och jorden. Tensiometern regist-

rerar trycket med hjälp av en elektrisk tryckomvandlare

eller en kvicksilvermanometer. Ett mått på jordens

vatteninnehåll runt mätkroppen erhålls med hjälp av

tensiometern om sambandet mellan vattenbindnings-

trycket och jordens vatteninnehåll är känt.

Övriga metoder

Vid The California Transportation Department, Divison

of New Technology, Materials and Research har en
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metod utvecklats (Kim et al. 1994) i syfte att mäta rö-

relse och utbredningen av vatteninnehållet i en väg-

konstruktion. Tekniken kallas för Electrical Resistance

Tomography, ERT. ERT är en metod för att bestämma

fördelningen av den elektriska resistiviteten i en volym

genom separata mätningar av ström och spänning.

Resistivitetsmätningar kan göras i ett flertal mätkon-

figurationer, exempelvis mellan borrhål eller mellan borr-

hål och markyta. Mätningarna går ut på att skapa en form

av bildanalys, som visar hur resistiviteten mellan två

borrhål varierar i utbredning. Fördelningen av resistivite-

ten motsvarar fördelningen av vatteninnehållet mellan

borrhålen.

Bland övriga metoder och utrustningar kan också

nämnas psykrometer och värmeavledande block, heat

dissipation blocks.

En psykrometer är en typ av luftfuktighetsmätare.

Mätprincipen bygger på att värme åtgår då vatten av-

dunstar. Psykrometern består vanligtvis av två termo-

metrar, en som är torr och en som hålls fuktad. Luftens

fuktighet kan beräknas genom att mäta lufttemperartu-

ren vid en yta där vatten avdunstar.

I värmeavledande block, heat dissipation blocks, al-

stras en värmepuls, som på grund av mätkroppens

vatteninnehåll ger upphov till en värmeförlust. Storleken

på värmeförlusten från mätkroppen står i relation till dess

vatteninnehåll beroende på att materialets värmelednings-

förmåga och värmekapacitet var för sig är en funktion

av vatteninnehållet (Nieber och Baker 1989). Antagan-

det som görs är att vatteninnehållet i mätkroppen och

omgivande jord står i jämnvikt
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8 Bedömning av olika mätmetoder och utrustningar

En bedömning av olika mätmetoder och

mätutrustningars användbarhet och tillförlitlighet har

gjorts från studier dels i utländska projekt, dels i natio-

nella projekt och försök, vilka beskrivits ovan i kapitel

6.2 och 7.

Den direkta metoden, gravimetriska, ger bäst resul-

tat. Det förutsätter ett noggrant förfarande vid provtag-

ning och laboratorieanalys. Nackdelen är att man inte kan

gå tillbaka för ytterligare provtagning i samma punkt

eftersom jorden är störd från tidigare provtagning. Me-

toden är användbar vid punktmätningar och för kalibre-

ring då mätutrustning skall placeras stationärt i jorden.

Av indirekta mätmetoder anses metoder, som kan

hänföras till grupp 1 ge de bästa och mest rättvisande

resultaten (Nieber och Baker 1989). Skillnaden mellan

utrustningarna i grupp 1 och 2 är på vilket sätt de kän-

ner av jordens vatteninnehåll. För utrustningar enligt

grupp 1 är vatteninnehållet i jorden kring mätproben den

primära variabeln. Utrustningar enligt grupp 2 bygger på

principen att mätkroppen ställer in sig i samma vatten-

bindningstryck som kringliggande jord. Förändringarna

i mätdonet registreras, exempelvis resistans eller tryck

och vatteninnehållet kan därefter beräknas. Felkällor

förekommer för båda mätgruppernas metoder.

Ingen enskild metod och utrustning anses generellt

användbar till alla förekommande mätsituationer. Varje

metods för- och nackdelar bör beaktas så att lämpligast

metod används och passar till det specifika mätbehovet.

Alla typer av mätutrustningar som här redovisats är

begränsade till så kallade punktmätningar. Det innebär

att mätpunkten måste väljas med omsorg så ett repre-

sentativt värde erhålls. Undantaget är utvecklingen av en

mobil utrustning där man med hjälp av radar mäter

vatteninnehållet kontinuerligt i och längs väg-

konstruktionen. Bedömningen nedan av olika mät-

metoder och utrustningar har koncentrerats till TDR,

kapacitansmätningar och resistansmätningar eftersom

dessa oftare än övriga har använts och därmed genere-

rat flera erfarenheter.

8.1 TDR

Enligt studerad litteratur framgår att TDR (Time Domain

Reflectometry) är mätutrustningen som numera domi-

nerar vid fuktmätning. Utrustningen är relativt kostsam,

men till fördelarna hör god precision och riktighet i

mätresultaten förutsatt att den kalibreras för olikajordart-

ers egenskaper. Det är en säker metod i jämförelse med

radioaktiva mätkällor. Mätutrustningen känner av en väl

definierad jordvolym. Dessutom har bra resultat och

erfarenheter erhållits av oberoende forskargrupper i olika

delar av världen (Nieber och Baker 1989).
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Följande egenskaper och erfarenheter med TDR-

metodiken kan adderas med avseende på utrustning,

mätnoggranhet och utvärdering:

© Tekniken fungerar i både ofrusna och frusna jord-

förhållanden (Johnsson och Lundin 1992). Ob-

servera att bara den ofrusna andelen vatten re-

gistreras under frusna jordförhållanden,

* TDR känner av en volym som i vertikalled är

1-3 cm (Johnsson och Lundin 1991),

© TDR kan placeras så nära som 20 mm från ytan

eller en jordartsgräns med bibehållen nog-

granhet (Andrei 1992),

* proberna kräver fullgod kontakt medjorden. Vik-

tigt med erforderlig packning kring proberna för

representativa mätresultat (Comstock, Henderson

och Turay ),

e kalibreringen av proberna är enkel och påverkan

av jordens kornstorlek, kemi och saltinnehåll är

minimal (Look och Reeves 1992),

* TDR-tekniken bedöms vara lovande för in situ-

mätningar av vatteninnehållets säsongsvariatio-

ner i undergrundsjordarterna om prober och led-

ningar kan skyddas mot salt från halkbe-

kämpningen (Hossain et.al. , 1997),

© det är osäkert i vilken grad kablar och ledningar

som läggs ner i förbindelse med instrumente-

ringen, påverkar de termiska egenskaperna för

vägöverbyggnaden och därmed själva mätning-

arna (Myhre 1993),

* prober finns i olika längder bl.a. 150, 200, 300

och 500 mm. De längre proberna erfordras i

grövre material där låga vattenkvoter förväntas

och de kortare proberna i finkorniga material

(Look och Reeves 1992),

* korrosion kan uppstå i anslutningarna mellan

kablarna och proberna vilket medför svårtolkade

mätresultat,

* i samband med tjälningsprocessen, rörelser, kan

anslutningskabeln lossna från mätproberna (Beer,

Johnson och Van Deusen 1997),

* mätningar vid låga vattenkvoter (©5 %) medför

att mätfelen blir större (-2 %) (van Schelt et.al.

1994),

* en nackdel är behovet av instrument, oscilloscop,

för att grafiskt kunna studera reflekterad mät-

signal. Utrustningen är därmed mindre lämplig för

fältbruk (Hillhorst och Dirkssen 1994),

© undersökningarna har även pekat på svårigheter

att tolka mätresultaten i vissa jordarter med hög

vattenmättnadsgrad (Janoo et.al. 1994),
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© det har också konstaterades att fuktmätningar i

tätgraderade krossade bergmaterial kräver sär-

skilda kalibreringar för att beräkna det volyme-

triska vatteninnehållet (Baran 1994),

* TDR är användbar i vägkonstruktioner och den

kan indikera urlakning från restprodukter (van

Schelt 1994).

Erfarenheterna visar att TDR fungerar tillfredsstäl-

lande, dock med vissa undantag. För vissa typer av kros-

sat material, som används i vägkonstruktioner gäller inte

förhållandet i *Topp:s ekvation" utan särskilda fältkali-

breringar erfordras.

8.2 Kapacitansmätningar

En tredje typ av mätutrustning, som provats med redo-

visning av fördelar och begränsningar bygger på

kapacitansmätningar. Mättekniskt kan mätningen ge-

nomföras enligt två principer. Den första innebär att

mätproben och jorden tillsammans bildar en resonans-

krets vars svängningsfrekvens är en funktion avjordens

sammansättning och vatteninnehåll. Fördelen med den

tekniken är en mera direkt mätning av vatteninnehållet i

jorden. Den andra principen innebär att mätproben stäl-

ler in sig till omkringliggande jords vatteninnehåll tills

jämnvikt uppstår. Tekniken att mäta konduktansen,

ledningsförmågan, i en mätprob som absorberat vatten

från jorden anses vara mindre representativ (Selig et al.

1975).

Metoden med kapacitansmätning anses som fördel-

aktig genom enkel installation och att mätningar kan

utföras på vilka nivåer man önskar i jordprofilen. Mät-

ning på olika nivåer genomförs vanligen i plaströr som i

förväg installerats i marken.

För tolkning av mätresultaten är det viktigt med do-

kumentation av jordprofilens materialsammansättning

och lagerföljd. Utrustningar har även konstruerats för

permanent installation i vägkonstruktionen och konti-

nuerliga mätningar av vatteninnehållets variationer (Selig

et al. 1975).

Metoden med kapacitansmätningar har visat sig vara

behäftad med en del felkällor, som bör beaktas vid tolk-

ning av mätresultat. Det har konstaterats att salthalten i

porvattnet kan påverka mätresultatet. Olika jordarter har

skilda kalibreringsekvationer. Kalibreringsekvationenen

är en formel eller samband som omsätter erhållna mät-

resultat till värden för jordens vatteninnehåll. När en

mätning kombinerar två material exempelvis vid en

jordlagergräns kan det leda till fel eller svårtolkade mät-

resultat

I jämförelse med TDR är påverkansradien,

avkänningssfären, större. Avkänningssfärens storlek
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påverkas av jordartens kornstorlekssammansättning,

packning och vatteninnehåll.

I en undersökning beskrivs metodiken för

kapacitansmätningar samt försök och erfarenheter som

gjorts i försöken att konstruera ett mätinstrument för

fuktmätning i jord (Selig et al. 1975).

Kapacitansmätningar har bland annat testats i lera,

silt, sand och grus. Frekvens 10-100 MHz tycks vara

bäst vid mätning i jord. Erfarenheterna från försöken och

mätningarna visar att:

* Jordens sammansättning tycks vara av sekundär

betydelse,

© tekniken fungerar i de flesta jordarter över varie-

rande vatteninnehåll om mätproben är rätt utfor-

mad,

© temperaturförändringar i laboratorietest hade li-

ten effekt på resultaten så länge frysning av jor-

den undveks,

© tekniken är mindre känslig för skillnaderi pack-

ning,

* den cylindriska utformningen av proben verkar

bäst,

* storleken på proberna anpassas till jord-

materialets kornstorleksfördelning, dvs mindre

prober till finkorniga homogena jordarter typ

lera och silt och större prober till grövre

inhomogena jordarter typ grus.

Från en undersökning (Jooste och Scullion 1995)

där mätsystemet Troxler Sentry 200-AP använts note-

ras följande råd och kommentarer:

e Vid installation av plaströret, som man mäter i,

är det viktigt att botten är tät. Röret måste sitta

så tätt som möjligt mot jordväggen för att för-

hindra luftblåsor att bildas mellan röret och om-

kringliggande jord. Luftblåsor kan leda till svår-

tolkade resultat,

© det är viktigt att vatteninnehållet i jorden från de

upptagna jordproven har en bred variation så att

instrumentet kan kalibreras på bästa sätt. Vid va-

riationer mindre än 15 % i vatteninnehåll är det

nödvändigt med kalibrering på laboratorium,

© utrustningen bedöms som snabb, förhållandevis

billig och verkar ha hög överensstämmelse och

precision.

Erfarenheterna av test med "Dielectric Soil Moisture

Meter" (Kuråz 1981) är följande:

e Mätningar av vatteninnehållet kan utföras i unge-

fär 60 mm tjocka lager och kan påbörjas cirka

50 mm underjordytan utan störningar från gräns-

snittet luft och jord,

s vid försök i sand konstateras att 90 % av det elek-
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triska fältet från mätproben dämpats inom 20 mm

från mätröret. Vid 100 mm från mätröret påver-

kar jorden inte mätresultatet,

e variationer i jordmaterialens skrymdensitet måste

beaktas liksom förändringar av markvattnets ke-

miska sammansättning,

e effekten av temperaturförändringar kan förbises

om temperaturvariationerna är mindre än + 5*C.

Är fluktuationerna större föreslås en linjär korri-

gering.

8.3 Isotopmätare

Isotopmätare används främst vid packningskontroll av

obundna lager i en vägkonstruktion. Erfarenheterna vi-

sar att den ger representativa mätvärden under förutsätt-

ning att instrumentet är kalibrerat. Neutronsonden kän-

ner av en förhållandevis stor sfär, cirka 20-30 cm. Den

är därför svår att använda för mätningar i tunnare lager.

Neutronsonden används inte heller för kontinuerlig mät-

ning utan är ett instrument som nyttjas vid respektive

mättillfälle. Neutronsonden kan vid vissa tillfällen använ-

das tillsammans med TDR för att bestämma andelen

ofruset och fruset vatten i en tjälad jord. Förutom jor-

dens vatteninnehåll erhålls också ett mått på jordens

densitet. Avgörande nackdelar med isotopmätare är den

radioaktiva källan och att befintliga utrustningar inte är

lämpliga för fasta installationer och kontinuerlig mätning.

Utrustningarnas handhavande kräver kunskap och för-

siktighet.

8.4 NMR

NMR, nuclear magnetic resonance, är i första hand en

laboratoriemetod. Metoden har med fördel använts vid

studier av andelen ofruset vatten i jordar (Smith och Tice

1988) och (Kujala 1989). NMR-utrustningen för fält-

mätningar (Paetzold, Matzkanin och De Los Santos

1985) har givit lovande resultat och bra överensstäm-

melse med det gravimetriskt bestämda vatteninnehållet

i två finkorniga jordarter. Utrustningen är i detta utfö-

rande begränsad till ytliga mätningar i naturlig mark och

således ej användbar på vägar. Tekniken är tämligen

säker beroende på att den inte använder radioaktiva

ämnen eller hög partikelenergi, men försiktighet skall

iakttas med tanke på järnföremål nära de starka

magneterna.

8.5 GRP

Ground Penetrating Radar, GPR, är en ny metod för ob-

servation och mätning av vägkonstruktionens vatten-

innehåll. I två undersökningar redovisas försök där ra-

darutrustning monterats på fordon för kontinuerlig mät-

ning längs vägen (Maser och Scullion 1992) och

(Pippert, Plumb och Soroushian 1994). Erfarenheterna
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är goda och metodiken anses vara användbar för obser-

vation av vatteninnehållets förändringar i väg-

konstruktionen. Mätresultaten är beroende av förmågan

att tolka mätsignalerna.

8.6 Resistansmätningar

Till skillnad mot TDR-tekniken baseras resistans-

mätningar på att mätkroppen ställer in sig i omkringlig-

gande jords vatteninnehåll och tryckförhållande. Föränd-

ringar beroende av jordens vatteninnehåll registreras

genom ändrat motstånd mellan två elektroder som sit-

ter i mätkroppen. Högre vatteninnehåll medför, relativt

sett, lägre resistans.

Bland mätkropparna finns block av gips och plast-

material. Följande erfarenheter har noterats.

Resultaten från resistivitetsmätningar visar sig inte

vara så noggranna sett i ett längre tidsperspektiv. Jor-

dens kemi och salthalt medför också onoggranheter med

tiden, vilket medför tveksamma resultat (Look och

Reeves 1992).

Från försök på Nordirland (Matter, Farouki och Shat

1993) konstaterades att varje mätcell måste kalibreras

individuellt. Dessutom konstaterades att gipsblocken

hade kort användningstid, ca sex månader. Problemen

med gipsblocken resulterade till byte och användning av

den så kallade Water Mark block- cellen. Den anses mera

hållbar och åldringsbeständig. Emellertid utvecklades ett

nytt och känsligare mätinstrument för att registrera för-

ändringarna av vatteninnehållet i jordlagren under belägg-

ningen.

Water Mark block-celler installerades tillsammans

med TDR-utrustning i provanläggningen Mn/Road i

Minnesota. Efter några mätsäsonger konstateras tvek-

samma mätresultat från mätblocken, sannolikt på grund

av att tjälning och tjällossning, påverkat dess hållbarhet

(Bee , Johnson och Van Deusen 1997).

Vid undersökningar av markradon (Rosén et.al. 1997)

konstateras att gipsblocken för bestämning av jordens

vatteninnehåll inte motsvarade önskvärd hållbarhet och

noggranhet.

I Sverige har en mätkropp utvecklats för mätningar

i betongkonstruktioner (Sahlén 1994). Syftet är att följa

betongens uttorkning. Mätsystemet rapporteras fungera

tillfredsställande och utgör ett lämpligt verktyg för kon-

troll av betongens upptorkning.

Fördelarna med dessa typer av mätblock är enkel

hantering och låg kostnad.

Erfarenheterna från undersökningarna med Electrical

Resistance Tomography, ERT, (Kim et al. 1994) visar

att vatteninnehållets variationer i en vägkonstruktion kan

visualiseras. Ytterligare undersökningar rekommenderas

för att bättre förstå och kunna tolka mätresultaten.
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8.7 Övriga mätmetoder

Bland övriga mätutrustningar som omnämnts i kapitel 7

finns i den refererade litteraturen ringa uppgifter om dess

användning och därmed erfarenheter från dess funktion.

8.8 Slutsatser inför utvecklingsarbetet av VTI-

utrustning

Vilken av de beskrivna utrustningarna som är lämpligast

att använda i en väg eller liknande konstruktion går ej

att entydigt besvara. Bedömningen är att mätutrustningar

som kan installeras i jorden och som arbetar enligt prin-

cipen att omkringliggande jord ingår i mätkretsen (indi-

rekt mätmetod, grupp 1) är att rekommendera. Varia-

tioner i jordens permittivitet ger upphov till en föränd-

ring i den elektroniska mätkretsen, som motsvarar en

ändring av jordens vatteninnehåll. TDR-utrustning eller

modifieringar av densamma och kapacitansmätare be-
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döms därför som lämpligast i detta sammanhang. För

uppföljning av säsongsvisa variationer av vatteninnehållet

i vägkonstruktioner dominerar installation och användan-

det av TDR. Användandet av kapacitansmätare, som

också är en indirekt mätmetod enligt grupp 1, har hit-

tills begränsats till respektive mättillfälle, dvs de har inte

installerats för kontinuerliga mätningar. Senare års forsk-

ningsrön och erfarenheter pekar åt att kapacitansmätare

kan vara ett alternativ till TDR.

Som grund för fortsättningen i utvecklingsarbetet

ligger ökade erfarenheter från studier om olika

utrustningars användbarhet, kostnader och noggranhet.

Tidigt i projektet planerades att försöka utveckla en en-

kel mätutrustning och ta till vara den mättekniska kom-

petens som finns inom VTT. Det skulle innebära att mät-

utrustningen kunde anpassas efter VTT s önskemål till

användandet i vägkonstruktioner.
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9 Utveckling av enkel mätutrustning

Parallellt med kunskapsöversikten har försök utförts på

VTI-laboratorium i syfte att finna en enkel och fung-

erande utrustning för mätning avjordens vatteninnehåll.

Utvecklingsarbetet har bestått av två etapper. I första

etappen undersöktes tre typer av enkla befintliga mät-

utrustningar samt två prototyper som utvecklats vid

VTL Den andra etappen bestod i ett fortsatt utvecklings-

arbete av en av de utrustningar vilka inledningsvis pro-

vats.

Mätmetoderna som användes vid de inledande för-

söken bygger på resistansmätning och kapacitansmät-

ning, vilka beskrivits i kapitel 7.

Målet för VTT - fuktmätningsutrustning är att den

skall:

Vara billig att tillverka,

vara enkel att använda,

kunna användas ute, stationärt installerad i jorden,

leverera pålitliga och stabila mätresultat under

kontinuerliga mätningar, som lätt kan lagras och

bearbetas.

9.1 Inledande mätförsök

I första etappen utfördes mätningar i stenmjöl, krossat

berg i fraktion 0-4 mm, som fyllts upp i en trälåda, med

måtten 1 x 1 x 0,5 m. Vatten blandades med materialet i

lådan. De olika mätutrustningarna installerades för mät-

ning på 25 cm djup, figur 15. För exakt bestämning av

vattenkvoten uttogs jordprov på 25 cm djup intill res-

Lådans mått är IxI meter

Moisture Meter

 

Figur 15 Planskiss över mätutrustningarnas place-

ring i trälådan
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pektive mätutrustning vid varannat mättillfälle. Samtidigt

med provtagningen utfördes vattenkvots- och densitets-

bestämning med hjälp av isotopmätare. För att motverka

avdunstning täcktes lådan med plastfolie.

I de inledande försöken, etapp 1, provades följande

mätutrustningar:

1. Dielectric Soil Moisture Meter

Gipsblock

Träbit

VTT- prototyp I

VTT- prototyp IIuu
E
W

NH

1. Dielectric Soil Moisture Meter är en typ av

kapacitansmätare som tillhör gruppen av indirekta

mätmetoder grupp1, figur 16. Mätutrustningen

används genom att mätproben sänks ned i ett

plaströr som installerats i jorden. Mätningar kan

utföras på vilken nivå man önskar.

 

Figur 16 Dielectric Soil Moisture Meter
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2. Gipsblock, figur 17, är en indirekt mätmetod

enligt grupp 2.

 

Figur 17 Gipsblock. Gipsblocket är 35 mm högt och

diametern är 23 mm.

3. Träbit är en mätutrustning som i första hand är

framtagen för fuktmätningar i träkonstruktioner,

figur 18. Mätutrustningen kan jämföras med in-

direkta mätmetoder enligt grupp 2. Mellan

elektroderna, som sitter i träbitens ändar, mäts

resistansen.

 

Figur 18 Träbitför fuktmätning i träkonstruktioner.

Träbiten är ca 50 mm lång, 22 mm bred och

11 mm tjock.
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4. VTI-prototyp I är en typ av kapacitansmätare

och kan klassas som indirekt mätmetod enligt

grupp 2, figur 19. Prototypen har utvecklats vid

VTL

Mätkropp

 

Figur 19 VTT - prototyp I

VTT - prototyp I består av en elektronikenhet och

en mätkropp. Mätkroppen är utformad så att vatten kan

sugas in genom en filterduk till ett vattenupptagande

material. Det vattenkänsliga materialet utgör dielektrikat

mellan elektroderna i kondensatorn. Mätningar av

kapacitansen görs i torrt tillstånd och när mätkroppen

har antagit samma vatteninnehåll som omkringliggande

jord. Förändringen i dielektrikats egenskaper ger upp-

hov till en kapacitansändring, som utgör ett relativt mått

på vatteninnehållet i jorden.

5. VTTI-prototyp II är en typ av kapacitansmätare

och klassas som en indirekt mätmetod enligt grupp

2, figur 20. Prototypen har utvecklats vid

VTL

 

Figur 20 VTTI-prototyp II

VTT -prototyp II baseras på samma princip som VTIT-

prototyp I, dock i ett annat utförande.
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9.2 Inledande resultat och erfarenheter

Efter installationen av mätutrustningarna i lådan påbör-

jades mätningar, som utfördes en gång per vecka.

Mätförsöket pågick under cirka en och en halv må-

nad med undantag för utvärderingen av Dielectric Soil

Moisture Meter som pågick i cirka tre månader. Gravi-

metriska bestämningar av jordens vatteninnehåll visade

att vattenkvoten i början av försöket var mellan 7,7 och

8,8 %. Efter ungefär en månad hade vattenkvoten sjun-

kit till mellan 5,8 och 7,5 %. Efter ytterligare en månad

var vattenkvoten mellan 5,7 och 6,3 %. Variationerna i

vattenkvoterna beror på intill vilken mätutrustning som

bestämningen gjorts. Variationerna i vattenkvot beror på

avdunstning och att vatteninnehållet i jorden skiljer nå-

got inom lådan. Densitetsmätningar utförda med isotop-

mätare visade på en torrdensitet mellan 1,63 och 1,78

Variationen förklaras av skillnader i vattenkvot

samt störningar i materialet i samband med installation

av mätutrustningarna. Provtagningarna för bestämning

av vattenkvot kan även påverkat densiteten. Vatten-

innehållet i viktprocent har räknats om till vatten-

mättnadsgrad, som anger hur stor del av porvolymen i

jorden som är fylld av vatten. Vattenmättnadsgraden tar

hänsyn till materialets densitet.

Resultateten och erfarenheterna från de inledande

mätförsöken kan karaktäriseras av mättekniska problem

samt svårigheter att tolka erhållna mätresultat från de

olika mätutrustningarna kopplat till aktuella vatten-

mättnadsgrader.

1. Dielectric Soil Moisture Meter

Mätningarna med Dielectric Soil Moisture Meter gav

efter viss erfarenhet i handhavande förhållandevis god

överensstämmelse med vatteninnehållets förändring

under mätförsöket, figur 21.
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2. Gipsblock

Mätningarna med gipsblocket,figur 22, visar ingen sam-

stämmighet med avtagande vattenmättnadsgrad. Några

mätvärden avviker relativt mycket för att utrustningen

skall bedömas som tillförlitlig.

 

45

40

** 35
"©
2 30
©
8 25
2
2 20

E2 15
q, 10 ............................................................................

å -0- Vattenmättnadsgrad

5 -- Gips
O

Avläs nings dag

 

GIPS

 

  

G
i
p
s
b
l
o
c
k
a
v
l
ä
s
n
i
n
g
,
m
A

41

  

Figur 22 Mätförsök med gipsblock.

3. Träbit

Från mätningarna med träbiten, figur 23, framträder ett

visst samband mellan strömmen som genom träbiten

minskar något med avtagande vattenmättnadsgrad. Er-

hållna mätvärden indikerar dock osäkerhet i hur träbiten

reagerar på vatteninnehållets förändringar.
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Figur 23 Mätförsök med träbit.
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4. VTI - I

Mätresultaten från VTT - I, figur 24, visar på mycket bedöms utrustningen vara för okänslig för att känna av

små förändringar i jämförelse med avtagande vatten- vatteninnehållets variationer.

mättnadsgrad. Med undantag för ett avvikande mätvärde
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Figur 24 Mätförsök med VTI - I.

5. VTI - I

Mätresultaten från VTT - II, figur 25, visar på stor sprid- mellan något avtagande värde på avläsningarna och sjun-

ning under de två till tre första veckorna. Det tolkas som kande vattenmättnadsgrad. Tveksamhet råder med av-

att utrustningen behöver en viss tid för att ställa in sig i seende på hur snabbt utrustningen reagerar mot förändrat

jordens vattenförhållande. Det går att se ett samband vatteninnehåll i jorden.
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Figur 25 Mätförsök med VTI - II
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Sammanfattningsvis visar inledande mätförsök föl-

jande:

© Utrustningen Dielectric Soil Moisture Meter är den

som tydligast påvisar sambandet mellan instru-

ment och sjunkande vattenmättnadsgrad,

© mätningarna med gipsblock och träbit indikerar

sambandet med sjunkande vattenmättnadsgrad,

men utrustningarna bedöms i detta försök som

osäkra och mindre lämpliga att använda,

© mätresultaten från utrustningarna VTT - I och II

påvisar också sambandet med sjunkande vatten-

mättnadsgrad. VTT - I kräver större variationer i

jordens vatteninnehåll för att utslaget i mätresul-

tat skall bli tydligare. Inledande mätresultat från

VTT - II tolkas som att utrustningen behöver tid

för att ställa in sig till motsvarande vatteninnehåll

som kringliggande jord. Om denna tröghet hänger

kvar i utrustningen vid variationer i vatten

innehållet är osäkert. Detta har inte undersökts,

* det är osäkert om mätperiodens längd, cirka 40 -

55 dagar var tillräcklig för att göra utrustning-

arna, med undantag för Dielectric Soil Moisture

Meter, rättvisa. På grund av osäkerhet i erhållna

mätresultat från installerade givare beslutades att

avbryta dessa mätningar och koncentrera under-

sökningarna till Dielectric Soil Moisture Meter.

9.3 Utveckling av VTI - utrustning

Baserat på inledande försök, som visar att utrustningen

Dielectric Soil Moisture Meter ger tillförlitligast resul-

tat, har en mätutrustning (VTI-prototyp III) utvecklats.

VTI-prototyp III är en vidareutveckling av Dielectric

Soil Moisture Meter anpassad för att installeras i jorden

för kontinuerliga mätningar. Mätprincipen är att mäta

förändringar av permittiviteten (dielektricitetskonstanten)

i kringliggande jord. Den mätprincipen anses vara mest

rättvisande, se kapitel 8.

Beskrivning av mätutrustningen

Mätprincipen baseras på frekvensändring med kapacitiv

förändring i en LC oscillator, vars frekvens är i interval-

let 50-60 Mhz. Beteckningen LC står för induktans (L)

och kapacitans (C). Genom att utnyttja marken som

dielektrikum i en kondensator får man ändrad kapacitans

med ändrat dielektrikum (vatteninnehåll) i marken.

Dielektrikat i luft respektive vatten är 1 respektive 79-

82. Dielektrikat i torr jord relaterat till mineralförekomst

fluktuerar i ett område av 2-6.

Givaren består av en kondensator med jorden som

dielektrikum samt en spole och elektronik som bildar en

LC-oscillator. En förändring i dielektrikumet ger en

kapacitansändring i kondensatorn som i sin tur ger upp-

hov till en frekvensändring i oscillatorn. Frekvens-
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ändringen detekteras och omtransformeras till ett lämp-

ligt värde och utgör då ett mått på vatteninnehållet i

marken.

Konstruktion

Kondensatorn i givaren består av tre stycken rörformade

metallbleck (elektroder) placerade ovanpå varandra inuti

ett isolerande plaströr. Elektroderna bildar två stycken

parallellkopplade kondensatorer. När dielektrikat på ut-

sidan av proben eller mätröret förändras påverkar det

kapacitansen i oscillatorns LC-krets och ger upphov till

en frekvensändring. LC-oscillatorns frekvens blandas

med en kristalloscillator, detekteras, filtreras och delas

ned till ett lämpligt frekvensområde för indikering eller

insamling i datalogger.

Mätproben är 105 mm hög och 54 mm i diameter,

figur 26.

 

Figur 26 VTT- prototyp III tillfuktmätnings

utrustning

Till den inledande utprovningen av utrustningen

iordningställdes fyra plastkärl innehållande stenmjöl på

laboratoriet. Plastkärlen rymmer 50 liter med diametern

350 mm och höjden 500 mm. Stenmjölet består av kros-

sat berg i fraktion 0 - 4 mm. Vatten blandades och

homogeniserades med stenmjölet till fyra olika vatten-

kvoter i kärlen A-D enligt följande:

KärlA: w = 1,1 %

KärlB: w = 11,1 %

KärlC: w = 3,6 %

Kärl D: w = 7,6 %

Materialet i respektive kärl har packats för hand i tre

alternativt fyra lager. Målet var att packa materialet lik-

artat i alla kärlen. På grund av variationer i inblandad

vattenmängd skiljer densiteten mellan materialen i kär-
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len. Materialets torrdensitet i kärlen har beräknats till

cirka 1,5-1,6

I centrum av kärlen har ett plaströr placerats för

mätning med proben i mitten av materialvolymen. Plast-

rören är tätade i botten. Överytan av materialen har täckts

med plast för att bibehålla vatteninnehållet. Mätningar har

utförts genom att sänka ned mätproben i plaströret och

göra avläsningar av frekvensen på mätinstrumentet.

Inledningsvis, i utprovningen av mätprobens kon-

struktion, har utrustningen testats med avseende på sta-

bila mätvärden och repeterbarhet genom upprepade

mätningar under en kort tid då förhållandena i respek-

tive mätkärl bedömts som konstanta.

I ett annat moment av utprovningen undersöktes

sambandet mellan prototypens mätvärden och respek-

tive materials vatteninnehåll. Kontrollbestämning av

vatteninnehållet genomfördes efter cirka 5 och 14 må-

nader. Provtagning utfördes på tre nivåer i respektive

kärl. Då konstateras att vatteninnehållet i respektive

material reducerats med någon eller några procent en-

ligt tabell 2:

 

 

Tabell 2 Förändring av vatteninnehållet, uttryckt i vattenkvot.

Kärl Vattenkvot, % Vattenkvot, Vattenkvot, %

951002 960228 961125

A 1,1 1,0 0,9

B 11,1 8,2 7,9

C 3,6 3,3 3,3

D 7,6 6,0 5,8
 

De inledande mätförsöken med VTT-prototyp III har

bestått av kalibrerings- och justeringsarbete för att ut-

rustningen skall fungera tillfredsställande. Sambandet

mellan mätningar och materialets vatteninnehåll i respek-

tive kärl pekar på god överensstämmelse, figur 27 och

figur 28. Mätningarna är utförda vid tio tillfällen inom

en tidsperiod av 75 dagar efter kontroll av vatteninnehållet

960228. Vatteninnehållet i respektive kärl har utifrån

kontroll 961125 bedömts som mer eller mindre likartat

under mätperioden.

Vatteninnehållet redovisas också i form av vatten-

mättnadsgrad, som anger hur stor del av materialets

porvolym som innehåller vatten, tabell 3. Vid bestäm-

ning av vattenmättnadsgraden tas hänsyn till materialets

densitet.

 

 

Tabell 3 Förändring av vatteninnehållet, uttryckt i vattenmättnadsgrad.

Kärl Vattenmättnadsgrad, Vattenmättnadsgrad, Vattenmättnadsgrad,

% % %

951002 960228 961125

A 4,3 3,9 3,6

B 46,2 34,1 32,9

C 14,1 12,9 12,9

D 25,9 20,4 19,7
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Ifigur 27 redovisas variationerna av mätinstrumentets

avläsningar mot respektive kärls vatteninnehåll i form av

materialets vattenmättnadsgrad enligt 960228. Ifigur 28

redovisas sambandet mellan instrumentavläsningar och

materialets vattenmättnadsgrad under mätperioden i res-

pektive kärl. Den tunna linjen ifigur 28 visar medelvär-

det av de tio avläsningarna i respektive kärl. Medelvärdets

standardavvikelse ligger mellan 0,02 och 0,03. Den

grövre kurvan i samma figur är en trendlinje, som med

en potensfunktion beskriver sambandet mellan medel-

värdena för respektive vattenmättnadsgrad. I potens-

funktionen motsvarar x-värdet vattenmättnadsgraden

och y-värdet instrumentavläsningen.
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Figur 27 Resultat av instrumentavläsningar mot materialets vattenmättnadsgrad i respektive kärl.
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9.4 Diskussion kring utfört utvecklings

arbete

Utvecklingsarbetet med att konstruera en fuktmätnings-

utrustning har efter inledande och fortsatta laboratorie-

försök resulterat i en prototyp, som enligt senaste ut-

förda mätningar, givit lovande resultat. De inledande

mätförsöken i trälådan gav en första indikation om vilka

metoder och utrustningar som var mindre lämpliga. Tack

vare kontakter med Tema Vatten vid Linköpings Univer-

sitet fick VTI möjlighet att prova och testa en utrust-

ning som de använde i sina studier av markvatten-

förhållandena i opåverkad terräng. Utrustningen som

kallas för Dielectric Soil Moisture Meter ingick i de in-

46

ledande mätförsöken och var den som gav bäst resul-

tat. Eftersom Dielectric Soil Moisture Meter är en för-

hållandevis enkel konstruktion och inte allt för dyr att

tillverka bestämdes att VTI skulle försöka vidareutveckla

mätutrustningen för att slutligen anpassas till installation

i vägkonstruktioner. Avgörande inför valet av att fort-

sätta uvecklingsarbetet eller köpa en lämplig utrustning

var tillvaratagandet av VTT s mättekniska kompetens

och därmed möjligheterna att själva bestämma

utrustningens utformning och prestanda.

Omfattande arbete har lagts ned på att finna lämplig

utformning och inställning av mätprototypen.
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10 Fortsatt FoU-behov

I det fortsatta utvecklingsarbetet på laboratorium ingår

att genomföra motsvarande mätningar som ovan fast

med andra materialtyper, dels grovkornigare, dels

finkornigare. Försök skall också utföras med att placera

mätproben i direktkontakt med jorden. Vidare skall ut-

rustningen testas med avseende på bland annat densitets-

skillnader, temperaturkänslighet och eventuell påverkan

VT] MEDDELANDE 809

av salt i vattnet. Utvecklingsbehov finns även till utrust-

ning för omhändertagande, lagring och förmedling av

mätresultat. Målsättningen är att mätutrustning kan pla-

ceras i någon vägkonstruktion för mätning under natur-

liga förhållanden. Till dessa inledande fältförsök är det

önskvärt om en jämförande mätmetod kan appliceras,

till exempel TDR-utrustning.
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