
STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

National Swedish Road and Traffic Research Institute

 

HÄLLFASTHETSEGENSKAPER HOS CELLPLAST I VÄG

av

Olle Andersson och Thorsten Söderström

RAPPORT Nr 18

 

Stockholm 1972



STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT
National Swedish Road and Traffic Research Institute

 

HÅLLFASTHETSEGENSKAPER HOS CELLPLAST I VÄG

av

Olle Andersson och Thorsten Söderström

RAPPORT Nr 18

 

Stockholm 1972



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

Sammanfattning 1

Inledning 2

Material 2

Hållfasthet 4

Vattenupptagning och permeabilitet 9

Litteratur 17

Figurer 18-22



Sammanfattning

 

Några kommersiella cellplastprodukter har undersökts med hänsyn

till hållfasthetsegenskaper i torrt tillstånd samt vattenupptag*

ning och hållfasthetsegenskaper i vått tillstånd. Prover av extru-

derad cellplast visade föga benägenhet att upptaga vatten, medan

pärlplaster hade betydligt större vattenupptagning. Eftersom hål-

rumsvolymen hos cellplast är stor, omkring 97 %, kan stora mäng-

der vatten upptagas, utan att va tnet behöver påverka bindnings-

punkterna i strukturen. Vattenhalten behöver därför ä priori

icke entydigt påverka den eventuella nedgången i hållfasthet,

som kunde vara betingad av vattnets närvaro. Undersökningarna

gav ej heller någon säkerställd inverkan av vattenhalten på håll-

fasthetsegenskaperna annat än vid pulserande belastning av prover

som befann sig i vätskefas. Cykliska modulen sjönk därvid till

en tredjedel och den permanenta deformationen efter 100000 be-

lastningar flerdubblades. Någon belastningsserie med större an-

tal belastningar än 100000 har av apparattekniska skäl icke före-

tagits. Vattenupptagning kan ske ur vätskefas eller ångfas. För

att något belysa dessa förhållanden har mätningar av permeabili-

tet för vätskeformigt vatten samt för luft företagits. Luft har

därvid fått utgöra modellsubstans för vattenånga. Permeabiliteten

för vätskefas och gasfas skiljer sig med flera tiopotenser hos

extruderat material. En övarslagsräkning antvder att vattenupp-

tagning ur vätskefas och ångfas med de mekanismer som har före-

slagitskan vara av samma st rle'sordning. Mätningarna utfördes

huvudsakligen på prover nr

6vattenhalt utf rdes även på prover upptagna 1 november 1971 från

provvägen i Edsvalla. Översyggnadan var då tjälad, och på ytan

av cellplastskikten snacrverades e t skikt av fast is. Vatten-

ärlplast observerades vidF1
'

,4 'U
M'

halter upp till 15 volynirocen

denna provtagning.



HÅLLFASTHETSEGENSKAPER HOS CELLPLAST I VÄG

Inledning

Experiment med olika typer av cellplastskivor i vägkroppen för

fördröjning eller förhindrande av tjälnedträngning har pågått i

Sverige sedan mitten av sextiotalet. Studierna har i första hand

varit inriktade på cellplastens tjälhämmande verkan men även på

bemästrande av deras nedsättning av vägkroPpens bärighet. I

detta sammanhang har ett studium av cellplastens hållfasthets-

egenskaper, speciellt i fuktig miljö, visat sig nödvändig. I

det följande redovisas några mätningar av hållfasthetsegenskaper

hos våt och torr cellplast samt permeabilitet för vatten och

luft. Mätningarna har utförts på de vanligaste kommersiella pro-

dukterna som provats i Sverige vid vägbyggnad.

Material

Följande prodükter användes vid undersökningen

  

Fabrikat Tillverkare Tillverkningssätt

Styrofoam Dow Chemical Extruderad

Styrofoam HD300 " " "

Frigolit Nordiska Frigolit AB Sågad

Styrolit Frånö AB Sågad

Styrolit Gullfiber AB Fommgjuten

Dessutom provades en produkt med beteckningen Monoplast, som er-

hållits från Veglaboratoriet i Oslo. Denna produkt är formgjuten.

Styrofoam.HD300 är en produkt med dubbelt så hög skrymdensitet

som eljest använda extruderade cellplaster. Man urskiljer två

principiellt olika metoder för tillverkning av plattor av cell-

plast. Den ena.metoden innebär extrudering ur flytande fas,

varvid den extruderade strängen har en plattas dimensioner i

tvärsnitt. Den andra metoden innebär gjutning i en form som

fylles med pärlor av cellplast. Vid upphettning expanderar pär-

lorna och bildar en massa som uppfyller formen. Om formen har

plattans dimensioner talar man om.formgjutna plattor. Alterna*



tivt gjuter man ett större block som därefter sågas till plattor.

Dessa plattor kallas här "sågade". Formgjutna plattor har en re-

lativt tät gjuthud, som fördröjer vatteninträngning.

Cellplasterna har en mycket öppen struktur, och densiteten är

vanligen endast några hundradelar av vattnets, medan plastmate-

rialets kompaktdensitet ligger i närheten av vattnets. Porerna

är slutna och innehåller en gas som är betingad av tillverknings-

processen. Plastmaterialet har en tät och porfri struktur, så

att även de tunna plastfilmerna mellan hålrummen (cellerna) har

mycket låg genomsläpplighet för gas- och vätskemolekyler. Extru-

derad cellplast har därför vanligen en mycket låg permeabilitet

även för små molekyler som vatten både i vätske- och gasform.

Någon vatteninträgning i extruderad cellplast kan därför vanligen

icke påvisas förrän efter lång tid (månader). Hos de gjutna cell-

plastskivorna gäller detta för pärlorna, men tomrummen mellan

pärlorna är delvis kohärenta, varför gas och vätska kan tränga

igenom en sådan platta mellan pärlorna. Det är därför fördel-

aktigt att använda helgjutna och icke sågade plattor, då de förra

har en gjuthud som till stor del kan avstänga det kohärenta hål-

rumssystemet från omgivningen.

Vid gjutning av block får man gradienter av olika slag genom

gjutformen, varför gjutningen utfaller något olika i olika delar

av formen, och följden blir en varierande struktur. Detta med- i

för bl a tämligen stora skillnader i skrymdensitet mellan plattor

som är utsågade från olika delar av ett gjutet block. Även andra

fysikaliska egenskaper varierar på likartat sätt.

Samtliga mätningar i föreliggande undersökning skedde på cylinder-

formiga prover av 80 mm diameter. Cylinderaxeln var vinkelrät

mot plattans plan, varför cylinderns höjd var lika med plattans

tjocklek, dvs i samtliga fall 40 mm. Cylindrarna borrades ut

med ett särskilt borrdon. Proverna uttogs utefterkanterna och

i mitten på plattorna för klarläggande av de olika geometriska

gradienternas inverkan på egenskaperna. I vissa fall togs ett

större antal prover ut. Provtagningsschamat framgår av fig. 1.



I fig. 2 anges i form av stapeldiagram skrymdenSiteten hos styro-

.lit, styrofoam och monoplast. Styrolitproverna (Frånö) uttogs

från skivor med olika läge i det ursprungliga blocket, och det

framgår att variationerna mellan skivorna helt dominerar över

variationerna inom varje skiva. I det föreliggande materialet

förekommer skrymdensiteter från knappt 30 till nära 60 kg/m3.

Variationen i densitet hos de extruderade proverna är obetydlig

i jämförelse med variationen hos de gjutna cellplasterna.

Hållfasthet

 

Provning av hållfasthetsegenskaper har skett på torra och fuktade

prover. Provningen har skett i form av kompressionsprovning, var-

vid cylindrarna har komprimerats axiellt och utan sidotryck och

med tryckplattor som täckte hela de cirkulära ytorna hos cylind-

rarna. Kompressionen har utförts i två olika instrument. I det

ena sker kompressionen vid konstant hastighet och kompressionen

kan när som helst vändas, så att provet avlastas till kraften

noll, varefter förnyad sammantryckning kan ske. Trycket registre-

ras som funktion av kompressionen på skrivare.

I det andra instrumentet pålägges ett sinusfonmigt varierande

tryck, varvid minsta trycket under en belastningscykel är noll

och det högsta lika med dubbla amplituden hos sinusfunktionen.

Instrumentet registrerar sammantryckningen som funktion av tiden.

Den totala deformationen uppdelas vid analysen i en cyklisk och

en permanent del. Den permanenta delen anger provstyckets plas-

ticitet och den cykliska delen lägges till grund för beräkning

av materialets skenbara elasticitetsmodul. Om denna modul beräk*

nas ur kvoten mellan tryckamplituden och amplituden hos den

cykliska deformationen, får man en modul som närmast motsvarar

absolutbe10ppet hos den komplexa elasticitetsmodulen. Förloppet

är emellertid icke rent elastiskt. I detta sammanhang användes

därför termen "cyklisk modul". Belastning kan ske i frekvens-

intervallet 0,5 - 10 belastningar per sekund.

Några typiska tryck-kompressionsdiagram upptagna i det först-

nämnda instrumentet visas i fig. 3. Kompressionen har i dessa



försök skett vid konstant hastighet, och instrumentet registrerar

den för kompressionen erforderliga tryckspänningen. Tre olika

kompressionshastigheter har använts, och en slinga med återgång

till spänningsfritt tillstånd har utförts efter Z Z kompression.

Någon inverkan av den relativt stora variationen i kompressions-

hastighet på spänningsförloppet kan icke fastställas ur diagram-

men .

Sambandet mellan tryck och kompression är i diagrammens initial-

delar linjärt, detta är likaledes fallet vid förnyad kompression

efter avlastning till trycket noll. Då förloppet kan antagas vara

nära elastiskt inom de linjära intervallen, kan man ur linjens

lutning härleda en elasticitetsmodul. I föreliggande försök lig-

ger den mellan 4000 och 5000 N/cmz. Efter avlastning till noll

går emellertid den stigande kurvgrenen icke i samma spår som den

avtagande, varför för10ppet utanför initialskedet icke är elas-

tiskt. Det allmänna förloppet hos kompressionskurvan är detsamma

för alla provade cellplaster. Dock förekommer stor spridning i

elasticitetsmodul, även mellan prover av samma material. Vanli-
2

gare värden för de provade materialen är 1000 - 2000 N/cm . Va-

riationen sammanhänger med variationer i provens struktur.

Vid den höga hålvolym som cellplasterna har blir cellerna mycket

tunnväggiga, varför man kan vänta sig att strukturen kollapsar

under inverkan av tryck. I ett av diagrammen visas ett försök,

där kompressionen drivits till över 7 X. Kollaps hos strukturen

skulle ha givit en markerad vändpunkt mot avtagande tryck eller

avtagande lutning i diagrammet. I stället visar kurvan vid ökan-

de kompression tendenser att få ökad lutning, med all sannolik-

het sammanhängande med att strukturen tätnar. Någon kollaps har

aldrig observerats hos de provade materialen. I enstaka fall har

lutningen långsamt börjat avtaga i försökets senare skede. Något

brottvärde kan på sådana grunder icke fastställas. Någon princi-

piell skillnad i detta avseende mellan extruderade och gjutna

cellplaster har icke kunnat konstateras.

Mätningarna vid sinusformigt varierande belastning har i första

hand avsett klarläggande av hållfasthetsegenskapernas förändring



efter ett stort antal belastningar. För alla provade material

gäller att den cykliska modulen icke visat någon mätbar föränd-

ring ens efter 100 000 belastningscykler. En tilltagande perma-

nent deformation har registrerats i samtliga fall, även om den

mestadels är synnerligen liten. I allmänhet uppgick den ackumu-

lerade permanenta deformationen efter 100 000 belastningscykler

till 0,1 mm eller 0,25 Z för torra prover. Trycket varierade i

alla dessa försök sinusformigt mellan 0 och 6 N/cmz.

I modultermer är därför den permanenta deformationen 6/0,0025 =

2400 N/cmz. Den cykliska modulen efter 1000 belastningscykler

mätt på torra prover anges i nedanstående tabell tillsammans

med skrymdensiteten y.

 

Material skiva prov Y 3 Ec
nr nr kg/m N/cm

Styrolit Frånö 1 1 41,5 1062
" 1 2 53,0 1100
" 2 6 43,7 1090
" 2 7 45,5 830

" 3 1 29,2 995
" 3 2 32,5 1320
" 3 5 29,8 1035
" 4 1 25,9 1190
" 4 2 27,7 1180
" 4 4 26,6 1360
" 4 5 26,9 1370

Styrolit Gullf. 1 9 56,8 1420
" 1 10 50,0 1100

" 1 11 49,9 970
" 1 12 50,2 880
" 1 13 50,3 1070
" 1 14 50,2 1280
" 1 15 47,5 970

Styrofoam 2 38,0 1700
" 3 38,0 1370
" 4 38,0 1170
" 5 37,0 1570

Styrofoam.HD300 2870

Monoplast 25,0 435

Man kan ur dessa värden för ett ochsamma material icke fast-

ställa något samband mellan skrymdensitet och cyklisk modul.

Variationerna i båda är emellertid ganska ansenlig, när det



gäller gjutna skivor. För extruderat material är variationerna

betydligt mindre. Monoplasten, som är en gjuten platta, intaget

en särställning genom sin låga densitet och modul. Den har å

andra sidan förnämliga termiska egenskaper.

Vid vattenupptagning ändrar sig de mekaniska egenskaperna något.

Det finns anledning förmoda att ändringen i de mekaniska egenska-

perna beror på vattnets myckenhet och fördelning. Det är svårt

för vatten i någon form att tränga in i de slutna cellerna, men

inträngningen i det kohärenta hålrumssystemet är lättare och på-

verkar sannolikt egenskaperna mindre. Plastmaterialet självt har

ringa vattenupptagningsbenägenhet, men förekomsten av vatten i

strükturen kan räknas påverka sammanhållningen mellan cellerna,

speciellt vid upprepad mekanisk bearbetning och frysning. Det är

svårt att på laboratoriet simulera cellplastens fuktiga till-

stånd utan kännedom om vattenupptagningsmekanismen hos plasten

i vägkrOppen. Man kan därför tänka sig vattnet närvarande både

i vätskeformigt och gasformigt tillstånd, samtidigt som under

stora delar av året sådana temperaturgradienter föreligger att

det på goda grunder kan antagas förekomma en migration, som är

betingad av temperaturgradienten och den därav förorsakade ång-

trycksgradienten genom plattan.

I föreliggande försök provades fuktning genom nedsänkning i vat-

ten. Cylinderformiga provstycken fick därvid ligga i vatten av

rumstemperatur under några dygn, varefter hållfasthetsprovning

utfördes.

Upptagning av tryck-kompressionskurvor vid konstant hastighet av

samma slag som i fig. 3 visade ingen säkerställd inverkan av

vattenupptagning upp till 200 viktprocent (7 volymprocent).

Skillnaden mellan de enskilda proverna var dock så stor att sprid-

ningen kan ha maskerat en eventuell effekt av vattenupptagningen.

Cyklisk belastning utfördes på sådana prover, men dessutom på

prover nedsänkta i vatten under själva provningen. Man får då

en mekanisk bearbetning under närvaro av vatten, "pumpning".



Resultatet av några sådana försök framgår av nedanstående tabell.

Den permanenta deformationen avser ackumulerat värde efter

100 000 belastningar.

 

Material skiva prov y E vatten- perma- befuktnings-
3 helt nent def. sätt

nr nr kg/m N/cm vikt-Z Z

Styrolit G 2 1 35,5 1060 ' 64 0,60 vattenbeh.
4 dygn

" 2 2 39,9 970 43 0,25 ".

" 2 3 31,2 306 90 1,11 bel. under
vatten

Styrofoam 7 37,0 2040 0,65 0,15 X)

Man finner att lagring i vatten under fleradygn medfört en vat-

tenupptagning på storleksordningen 50 viktprocent. Cykliska mo-

dulen har icke påverkats märkbart. Vid provning i vattenbad blev

vattenhalten högre, och cykliska modulen reducerades avsevärt.

Permanenta deformationen blev i detta fall betydligt högre än

hos torra prover. Vattnets intrångning illustreras av fig. 4,

som visar snitt av prover behandlade på ensartat sätt i en svag

_ lösning av metylenblått i vatten. Troligast är att vattnet in-

tränger huvudsakligen i det kohärenta hålrumSSystemet. Styrofoam

har upptagit vatten endast i ytskikten.

Mätningar av liknande slag har för jämförelse utförts på cell-

plastprover upptagna från institutets provväg på sträckan

Edsvalla-Fagerås. Denna provväg byggdes 1967 och har värmeisole-

rats bl a med styrofoam och frigolit, den senare en sågad platta.

Prover av dessa två cellplastmaterial upptogs i början av decemr

ber 1971. Proverna tranSporterades i slutna plastpåsar till la-

boratoriet. Därmed kan men anse fukthalten hos proverna bevarad,

medan fördelningen av fukthalt inom proverna kan ha ändrats. Vid

provtagningstillfället rådde temperatur under fryspunkten i väg-

kroppen, och proverna förvarades före mätningarna vid temperatu-

rer under frySpunkten så långt detta var möjligt. Mätningarna

av cyklisk och permanent sjunkning gav följande resultat:

x)Vattenbeh. i 2 dygn samt bel. under vatten.



 

Provsträcka prov vattenhalt cyklisk modul permanent def.

nr nr vikt-Z N/cm2 X

22 2 ' 597 307 5,1

23 1 439 398 1,9
övre pl.

23 1 315 482 2,3
undre pl.

Vattenhalterna var i dessa prover 15-20 volymprocent, varför

det knappast kan vara fråga om endast adsorption på platsens yta,

utan en del av vattnet har förekommit fritt eller kapillärt bun*

det i cellerna, möjligen endast i det kohärenta hålrummet mellan

pärlorna. Cellplastmaterialet var på dessa provsträckor frigolit,

vilka närmast kan jämföras med styrolit i de tidigare beskrivna

laboratorieprovningarna. Man finner också att värdena på den cyk-

liska modulen är av samma storleksordning som motsvarande värde

erhållet vid cyklisk belastning av styrolitprov som var nedsänkt

i vatten under provningen. Vattenhalten är visserligen betydligt

högre i proverna från vägen, men fritt och kapillärt bundet vat-

ten får anses vara passivt i detta sammanhang. Prover på styro-

foam upptogs också, men hos dessa var vattnet begränsat till

plattans ytskikt, så att någon provning av de mekaniska egenska-

perna utfördes ej.

Vattenupptagning och permeabilitet

Vattenupptagningen i de olika cellplastskikten i några provsträc-

kor på provvägen Edsvalla-Fagerås framgår av nedanstående tabell.
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Sträcka 11 11 12 12 22 22

Material Styrofoam Frigolit

Prov nr 1 2 1 2 1 2

Isoleringslagrets tjock-

lek, cm 4+4 4+4 4 4 4 4

Vattenhalt, vikt-Z:

omedelbart ovanför 2,8 2,2 2,9 2,8 2,4 2,2
i-lagret

irlagret:

skikt 1 109 24 85 16 170 508

" 2 20 41 65 285 502

" 3 154 132 153 141 331 486

" 4 24 35

" 5 31 46

" 6 79 72

omedelbart under 4,5 3,3 3,4 3,0 3,1 2,3

i-lagret

23

4+4

2,7

230

329

355

325

278

160

3,5

En del av isoleringslagren i tabellen består av en 4 cm skiva och

en del av två 4 cm skivor. Dessa skivor har vid vattenhaltsbestäm-

ningen uppdelats i tre skikt. De 8 cm tjocka isoleringslagren

blir därför uppdelade i sex skikt sammanlagt vid vattenhalts-

bestämningen. Vattenhalten hos styrofoamen är i allmänhet låg,

någon enstaka volymprocent. Undantag utgör skikt 3, som har

4 - 5 volymprocent vatten och skikt 1, som också har några höga

värden. Dessa skikt är ytskikt, och det kunde observeras att is-

linser bildats på endel ställen, Speciellt emellan två cell-

plastplattor. Dessa islinser ingår i de redovisade vattenhalter-

na. Vattenupptagningen hos styrofoamen får därför fortfarande

anses vara begränsad till ytskikten av plattorna. Hos frigoliten

är vattenhalten betydligt större, i vissa fall 15 volymprocent.

Om detta vatten är begränsat till det kohärenta hålrummetmellan

pärlorna eller om vattenupptagning i cellerna också skett, kan

icke avgöras av föreliggande mätningar. Eftersom vattenupptag-

ning av allt att döma kan ske både genom vätskemigration och

ånggenomträngning på grund av tryckgradienter, har några mät-

ningar av gas- och vätskepermeabilitet hos cellplastprover

utförts.
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Permeabilitetsmätningar utfördes påcylinderformiga provstycken

inspända i en mätcell, som återges i fig. 5. Genom anbringande

av plastringar (snittytorna helsvarta i figuren) och O-ringar

(snittytorna framträder som små cirklar i figuren) kunde man

täta mot eventuellt läckage mellan cylinderns mantelyta och prov-

hållarens innervägg. Provcylindrarnas mantelyta förseglades

ytterligare genombestrykning med stelnande lack. Provhållaren

var öppen nedtill, så att mediet fritt kunde strömma ut genom

prövets undre begränsningsyta. Upptill var provhållaren tätad

'med ett lock, som hade två rörstudsar. Den ena användes för in-

förande av provmediet. Den andra användes för anslutning av

manomete I' .

För mätning av luftpermeabilitet av prover med hög permeabilitet

tillfördes luften med hjälp av luftpump, och en rotameter var an-

sluten till inloppsstudsenl Övertrycket hölls vid dessa mätningar

kring 1 atmosfär (1 bar). Vid flöden som var utanför den undre

gränsen för rotameterns mätområde trycktes luften in via ett U-rör

med vatten, och den genomströmmade volymen bestämdes ur U-rörets

nivåändring efter en viss tid, vanligen flera timmar. Den änd-

ring i tryck, som föranleddes av nivåändringen i U-röret kunde

försummas i jämförelse med det pålagda trycket. Vid bestämningen

av vattengenomströmning fick provet utgöra den undre tillslutning-

en av en vattenpelare, och nivåändringen hos vattenpelarens

överyta bestämdes efter viss tid. Denna nivåändring motsvarar

en kontinuerlig ändring i övertrycket, en tryckändring som.måste

beaktas vid beräkning av permeabiliteten.

om vätskepelarens höjd är h och trycket på provet är p, blir

P=pgh

där p är vätskans densitet och g tyngdkraftens acceleration. Om

övre vätskenivån sjunker ett stycke-db, motsvarar detta ett

vätskeflöde ø, där

ødt = -Adh

där ändringen dh antages ha tagit tiden dt och rörets tvärarea

är A.
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Om definierar permeabilitetskoefficienten k enligt

.Q = k
P

blir

kpghdt = -Adh

som integreras till

pgkt/A = ln ho - ln h

där hO är meniskens höjd vid tiden t = 0. Man får då permeabili-

tetskoefficienten

...6...k:

pgt
(ln hO - ln h)

Härledningen förutsätter att permeabiliteten k är oberoende av

flödet och tryckfallet. Detta har kontrollerats experimentellt

och befunnits giltigt inom förekommande gränser för variablerna.

Härledningen av k har gjorts utan hänsyn till provets dimensioner.

Vill man ha en specifik och för materialet karakteristisk storhet,

kan man bestämma

K = kl/S

där 1 är provets höjd (= 40 mm) och S provets cirkulära area

(= 50 cmz). Eftersom i föreliggande undersökning alla provstycken

hade samma dimensioner och mätningarna närmast avsåg en jämförel-

se mellan de olika materialen, redovisas här k-värdet i enheten

cm3/sek/bar. De erhållna värdena framgår av nedanstående tabell.
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Material skiva prov medium k
nr nr cm3/sek/bar

Styrofoam l luft 0,01

" 2 " 0,003

" 3 " 0,01

" vatten 0,16: ;10_6

Monoplast l luft 0,47

" 2 " 0,83

Styrolit, sågad 2 7 " 83

" 8 " 56

" 2 9 " 29

" 20 " 7,3

" 25 vatten 0,1

Styrolit, formgj. luft 0,32

" vatten 1,4x10"5

Vatten kan tränga in i cellplast på flera olika sätt.

1. Vätskeflöde betingat av övertryck hos vätskan.

2. Kapillärinsugning.

3. Inträngning av vattenånga, betingad av tryckgradienter.

Alternativ 1 och 2 avser vätskeformigt vatten och alternativ 3

ångfas. Vattenmolekyler är vanligen agglomerade till större

komplex i vätskefas, varför penetrationsmotståndet mot vatten

i vätskefas är betydligt större än vatten i ångfas, om endast

porer av molekylär storleksordning finns till förfogande. Detta

gäller framför allt cellväggarna. Om vätskeformigt vatten finns

i kontakt med plasten, kan det därför hända att inträngning sker

endast ur den gasfas som omger vätskan.

Förutsättningarna för inträngning ur ångfas är att en tryckskill-

nad föreligger mellan den ena sidan av cellväggen och den andra.

Vattenångans partialtryck inne i cellen är från början nära lika

med noll, eftersom vid tillverkningen en annan gas införts i

plasten, och det är denna gas, som givit upphov till cellbild-

ningen. Om vätskeformigt vatten föreligger i kontakt med cell-

plasten, föreligger därför alltiden ångtrycksskillnad genom
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cellväggen, som är lika med vattenångans tryck vid den rådande

temperaturen. Denna vatteninträngning är förmodligen försumbar

i alla praktiska vägbyggnadsfall. Man har i USA funnit 2 Z vatten-

halt i styrofoam efter 18 år i en kylhusvägg som var isolerad med

styrofoam och som hade en inomhustemperatur på -23°C. I sådana

fall är ångvandringen genom plasten främst betingad av den äng?

trycksskillnad som uppkommer p.g.a. temperaturskillnaden mellan

väggens båda sidor.

Påtaglig vattenupptagning sker endast i pärlplasterna, där hål-

rummet mellan pärlorna är betydligt mera lättillgängligt för

vattenpenetration. Här kan alla ovannämnda mekanismer tänkas med-

verka. Kondensation av inträngd vattenånga förutsätter givetvis

att mättnadstrycket överskrides, dvs ångan passerar daggpunkten.

Kondensation sker givetvis också mellan cellerna och mellan ski-

vorna, när omgivningens temperatur sjunker.

Vandring av vattenånga i ett gassystem är en diffusionsprocess,

som ytterst styres av de grundläggande diffusionslagarna. Cell-

plastsystemen är emellertid så komplicerade att uppbyggande av

en ångvandringsteori på diffusionsekvationen knappast har någon

mening. Till ledning för vägbyggnad är det tillräckligt att på

empirisk väg bestämma lämpliga penetrationSparametrar, vilka

sedan kan läggas till grund för beräkning av vattenvandringen i

isoleringsplasten i vägkroppen.

I ovanstående tabell kan man avläsa, att permeabiliteten för

extruderad cellplast är mycket låg i jämförelse med andra provade

cellplaster. Permeabilitetsvärdet för vätskeformigt vatten är

flera tiopotenser lägre än för luft. Det värde som erhållits för

vatten har troligen föga med permeabilitet att göra, utan vattnet

har endast fuktat plastprovets yta. Även hos andra provade cell-

plaster är permeabiliteten någon eller några tiopotenser lägre

än värdet för luft. Detta hindrar emellertid icke att i stor

ymnighet förekommande vatten kan ge upphov till inträngning av

vätskeformigt vatten i cellplasten. Under nederbördsrika höst*

månader kan vattentrycket nere i vägkr0ppen vara ansenligt, me-
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den ångtrycket är lågt. Sem vantat visar mätningarna betydligt

gynnsammare egenskaper hos formgjutna skivor än sågade, även om

variationen mellan olika prover hos sagade ssivor är avsevärd.

Man kan göra en jämförelse mellan upptagen vattenmängd ur gasfas

och vätskefas genom fäljseåe övers egsräkning; Antag att den i

den torra cellplasten inströmmande mdngden under en viss tid är

proportionell mot det genomsttömnanae massflödet i stationärt

tillstånd. Detta senare löda är

kpAp

där p är densiteten hos det strömmande mediet och Ap det drivande

tryckfallet. Astag vidare att vätsketrycket motsvarar 1 dm vatten-

pelare, dvs Ap = 9,01 stå och att vattnets densitetär 1 g/cm3.

För vätskeformigt vatten får man då flödet k(vätska)x0,01. Mätt-

nadstrycket för vattenånga är vid ?OC nära 0,01 atö och densite-.

ten 7,75::10"6 g/cm3.
6

d

k(ånga)x0,0137,75310 . F"rhållandet mellan flöden blir då efter

0

)r ångrasen blir "å flödet

avrundning

k(vätsk§l v 3 5
'_"'o" " " "" 4.; .-..

k(angs)

Det fordras enligt detta överslag en skillnad i vätska och ång-

ermeabilitet ei fem tieootenserh för att vattentillförseln urz ,
C.
'\

0 .1 8- ' f. 0 O

ångfas skall bli Zläa stor säs ut vitskefas. Vardeia 1 ovanstaen-
... . . . " 5 .

de tabell ger en etydilgt mindre permeabilitetskvot an lO , v11-

. M _ . s- ._. , .1 .. "J.. . i' oket motsvarar en seurte vatteueostsgnine ut vatslefas an ur an -- .. x.. U

0 r-
' ° "i -A .-_ .-. .-,'.. 'i i 33:.. .33.. '7 -. _ . Qfas. PermGaDlLiLQLQJ LUK rett kan to: om_rslagsräsningar användas

för k(ånga). ?saperatursm ? har valts därför att vätskeformigt

vatten antaees ;örelå wa *muisast under böstreqnen och efter t'äl-
..J i. .J J 1..) c;

lossningen, då temçereture: är strax ovanför smältpunkten. En om-

ständighet som icke bsautas är att permeabilitetsvärdena bestämts

vid rumstemperatur. ?eineehiliteten ändrar sig vanligen linjärt
OO 0 r -ç .- .c Q 0. O 0

med ViskOSiteten9 sem.ar Lagre for bege ånga och vatska Vld 7

än vid rumstemperatur.
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För fullständighetens skull har några mätningar av vattenpermea-

bilitet utförts på prover från slitlager och bitumenstabiliserade

bärlager i provvägen Edsvalla-Fagerås. Dessa mätningar gav per-

*meabilitetsvärden av samma storleksordning som pärlplasterna.

Icke ens tjocka bitumenstabiliserade skikt ger därför något skydd

för vattengenomträngning från vägytan ned i vägkroppen, även om

mera vatten troligen tränger in i sidled från väg- och dikesrenar.

Någon form av membranisolering skulle starkt bidraga till att

skydda icke extruderad cellplast mot den nedsättning av hållfast-

het och isoleringsförmåga som annars blir en konsekvens av in-

trängande vatten.
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Fig. 4. Snittytor hos cylinderformade_prover från sågade styrolit-
skivor. Proverna har varit nedsänkta i en svag lösning av
metylenblått i vatten i fyra dygn.
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