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Förord

Vid Statens väg- och trafikinstitut har olika tjälisolerande

material såsom bark, mineralull, cellplast och lättklinker

provats i fält under några år. Vissa material har därvid visat

sig ha goda tjälskyddande egenskaper. Undersökningarna fort-

sätter och nya material och metoder tas fortlöpande upp till

provning.

Informationen om väg- och trafikinstitutets tjälundersökningar

har under de senaste åren varit någotknapphändig och före-

liggande rapport avser att i någon mån råda bot härför. I

rapporten görs försök till en bredare uppläggning, där tjäl-

mekanik, tjälskador och tjälisoleringsmetoder behandlas från

mera praktisk synpunkt.

Stockholm i mars 1974

Rune Gandahl
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TJÄLISOLERANDE MATERIAL I VÄGAR
 

Under senare år har material med stort frysmotstånd eller god värme-

isolerande förmåga börjat användas i vägar för att motverka skadande

tjälning. Sådana material benämnas här tjälisolerande.

Någon mer omfattande användning av tjälisolerande material vid vägar

förekommer ännu inte. I dagens läge är det mest fråga om provningar

Och praktiska försök, vilka dock för vissa materialtyper hunnit så

långt att byggnadsanvisningar är nyligen utgivna eller är nära före-

stående.

Intresset för tjälisolering har successivt ökat, vilket medför att

nya material presenteras med anspråk på att användas i väg. Det blir

då viktigt att kunna kvalitetsbestämma de skilda materialen med hän-

syn till deras uppförande i väg.

Härför erfordras provningar i fält och på laboratorium. Fältprovningar

i form av provvägar är särskilt viktiga, eftersom de ger direkta

svar på frågan ommaterialens kvalitet, hållbarhet i tiden, och lämp-

liga sätt för inbyggning i vägen.

I den följande framställningen diskuteras material och materialty-

per möjliga att användas som tjälisolering i väg. Som bakgrund redo-

görs för hur tjälen påverkar vägen och för principerna för tjäliso-

lering.

1. HUR TJÄLEN PÅVERKAR VÄGEN

1.1 Större bärighet under vintern

 

När kylan sätter in på hösten och lufttemperaturen definitivt går

under OOC fryser i första hand det vatten till is, som är lagrat

i vägöverbyggnaden, dvs denna tjälar. Om vägen är uppbyggd av grus

- sandmaterial eller liknande är vattenhalten ringa och frysningen

icke skadlig. Snarare är effekten positiv. Genom isbildningen bindes

mineralpartiklarna fastare samman på grund av att isens bindnings-
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kraft är större än vattnets. Den på så sätt ökade hållfastheten hos

grussandlagren i vägen ger denna en bättre bärighet. I praktiken

har man utnyttjat detta genom att höja den tillåtna axellasten under

vintern. Att det är frågan om betydande hållfasthetsökningar, i

varje fall för vägbyggnadslager av morän eller moränliknande material,

har bl a påvisats vid väginstitutet där provtryckningar av frusna

jordbalkar utförts, Rengmark /1/. Den "frusna" hållfastheten för vissa

jordmaterial visade sig i dessa försök närma sig cementbetongens.

1.2 Tjälskjutning och tjällyftning

 

Vid fortsatt och tillräckligt stark kyla under vintern genomtjälas

hela överbyggnaden samt Viss del av undergrunden till ett djup som

bestäms av en rad faktorer.

Skaven-Haug har tagit hänsyn till dessa faktorer och sammanställt

två uttryck för beräkning av den köldmängd, som erfordras för genome

tjälning av en viss markprofil /2/, (se 2.1).

Tjälfarliga jordar skiljer sig från icke tjälfarliga genom att vid

tjälning av de förstnämnda vatten uppsuges till tjälgränsen. Vid

tjälning av en icke tjälfarlig jord sker ingen vattenuppsugning, var-

för frysningen endast gäller det i jorden före tjälningen befintliga

vattnet, medan däremot vid tjälning av tjälfarlig jord frysningen

kommer att omfatta även uppsuget vatten, vilket orsakar en isanrik--

ning. Denna isanrikning har två konsekvenser.

Den ena är tjällyftning den andra är nedsatt bärighet under tjäl-

lossningstiden. I det följande diskuteras tjällyftningen och dess

effekt på vägtillståndet.

Isanrikningen innebär volymsutvidgning, dvs tjälskjutning uppstår,

och det är den första och direkta effekten av tjälning av tjälfarlig

jord. På grund av värmeisolerande snölager vid vägslänter och från-

varo av isolering i den snöröjda vägen blir tjälaktiviteten - tjäl-

nedträngning och tjälskjutning - större i vägens centraladelar än
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vid vägkanterna, där den, om snöisoleringen är tillräckligt kraftig,

kan vara obefintlig.

Tjälskjutningen har vid vägens centrala delar en praktiskt taget ver-

tikal riktning, uppåt och nedåt. Den uppåtriktade rörelsen yttrar

sig som tjällyftning. Den mindre del av tjälskjutningen som riktar

sig nedåt kan bidra till komprimering av underliggande jordlager.

Detta torde dock vara fallet endast under de första åren hos nybyggd

Väg på kompressibel tjälfarlig undergrund.

1.3 Tjällyftningens beroende av luftens köldmängd

 

När tjälgränsen nått de tjälfarliga jordlagren efter att ha passerat

den icke tjälkänsliga överbyggnaden vidtar de tjälningsprocesser,

som åstadkommer tjälskjutning, med tjällyftning hos vägbanan som

följd.

Ett studium av ett flertal tjällyftningskurvor (tjällyftning i re-

lation till tiden) visar att tjällyftning äger rum så länge den

kalla perioden råder. Fig. 1 och 2 är exempel på tjällyftningskur-

vor. Dessa jämföres med kurvorna för köldmängd och tjäldjup. Följande

kan noteras.

Köldmängdens ökning med tiden är tämligen konstant för de flesta

vintrar och samtidigt är tjällyftningshastigheten konstant. Där

köldmängdshastigheten under vintern avtar såsom för vintern 1958 -

1959, fig. 1, avtar också tjällyftningshastigheten.

Tjällyftningen fortgår också i stort sett med samma hastighet under

tjällossningens begynnelseskede som under själva tjälningsperioden

(se särskilt fig. 2). Under den tid av en knapp månad som det tar

för vägens överbyggnad att tina upp fortsätter tjälskjutningen i

vägens undergrund och orsakar därmed en fortsatt tjällyftning.
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Fig. 1 Tjäldjup och tjällyftning vid provvägen Rutvik 1956,

Norrbottens län, åren 1956-57, 1957-58 och 1958-59. Man

kan observera att tjällyftning pågår ännu en tid efter

det tjällossningen börjat i överbyggnaden. Upptining av

tjälen underifrån sker vid denna nordliga lokal endast i

obetydlig grad.
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Fig. 2 Tjäldjup och tjällyftning vid provvägen Örträsk 1961,

Västerbottens län, åren 1961-62, 1962-63 och 1963-64.

Kommentarerna blir i princip desamma som för provvägen

Rutvik 1956 (fig. 1).
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I fig. 3 har tjällyftningen i relation till köldmängden uppritats

för några typiska mätsektioner, där tjällyftningen är proportionell

mot köldmängden. För varje sådan sektion har kvoten mellan köldmängd

(OC.dygn) och tjällyftning (cm) framräknats.
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F18- 3 Tjällyftningens beroende av köldmängden. Exempel på några

samband funna vid provvägar. Rätlinjigheten möjliggör bil-

dandet av kvoten köldmängd/tjällyftning, OC.dygn/cm. För de

tre valda kurvgrupperna blir siffervärdet på kvoten 50, 230

och 700. Ett kvotvärde på 50 finner man där tjällyftningsfar-

ligheten är mycket stor. Kvotvärdet 700 betyder praktiskt

taget icke tjälfarliga tjällyftningsförhållanden. Man kan an-

vända kvotvärdet för uppskattning av tjällyftningen. Om exem-

pelvis för genomtjälning av överbyggnaden med bank åtgår en

köldmängd av 40OOC.dygn och under en normalvinter köldmängden

lOOOOC.dygn beräknas inträffa, blir denna vinters tjällyft-

ning 600/50 = 12 (cm), om lokalen i fråga karakteriseras av

kvotvärdet 50, dvs 1 cm tjällyftning för varje SOOC.dygn.
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En första genomgång av kurvmaterialet från mätsektioner vid provvä-

gar har givit följande resultat.

1. Många av kurvorna i tjällyftnings-köldmängdsdiagrammen uppvisar

ett praktiskt taget rätlinjigt förlopp. För en och samma mätstation

är dock ofta dessa kurvor för olika mätår ej sammanfallande men prak-

tiskt taget parallella.

2. Variationsvidden för kvoten köldmängd/tjällyftning är 700 - 50

(OC.d/cm) för de mätsektioner, där denna kvot rimligen kan uppskat-

tas.

Resultatet enligt punkt 2 ger en möjlighet till uppskattning av hur

stor tjällyftningen kan bli i ett visst område av landet'

Om medelköldmängden i ett område är 300 dygnsgrader innebär detta

att det faktiska köldmängdinterVallet är 0 - 1000 dygnsgrader (se

fig. 20). Tjällyftningens storlek blir beroende på vilken köldmängd,

som verkligen inträffar. Vid det lägsta köldmängdsvärdet O uppstår

givetvis ingen tjällyftning. Blir vintern så kall att den motsvaranu

maximivärdet 1000 dygnsgrader blir lyftningens storlek beroende på

undergrundens tjällyftningsbenägenbet, uttryckt genom kvoten köld-

mängd/tjällyftning. Räknas med de ovan angivna kvoterna erhåller man

1000/700 = 1 (cm) och 1000/50 = 20 (cm). Om medelköldmängden i stället

är ex 1200 dygnsgrader, så varierar köldmängden mellan 500 och 2000

dygnsgrader. För köldmängden 500 erhålles lyftningsvärdena 500/700 = 0,7

(cm) och 500/50 = 10 (cm), och för köldmängden 2000 lyftningsvärdena

2000/700 = 2,9 (cm) och 2000/50 = 40 (cm).

Hur stor tjällyftningen blir på varje enskild lokal beror, förutom

på den inträffade köldmängden, på överbyggnadstyp och markförhållanden

(undergrundsförhållanden), så som uttryckes genom kvoten köldmängd/

tjällyftning (700 - 50). Om undergrundens tjällyftningsfarlighet vid

en väg motsvaras av kvoten 50 (alltså mycket stor tjällyftningsfarlig-

het), kan, som ovanstående räkneexempel visar, i trakter med medelköld-

mängden 300 dygnsgrader tjällyftningarna uppgå till högst 20 cm, och
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i trakter med medelköldmängden 1200 dygnsgrader till högst 40 cm.

Dessa värden synes ganska väl överensstämma med erfarenheten.

1.4 Längsgående tjälsprickor och spårbildningar

 

Vanligen överensstämmer i stort sett tjällyftning och uppåtriktad

tjälskjutning. Exempel på mötsatsen finns dock. Vid många smala grus-

Vägar, 5-6 m, där tjälskjutningen är relativt stor vid vägmitt och

liten vid vägkanten, kan tjällyftningen bli likformig i vägens tvär-

snitt. Se fig. 4 a.

Vägbredd 5 * Gm

.q __p...

   

   
lø_-_----_ _*_ -

 

 

Fig. 4 a. Längsgående tjälsprickor, kantsprickOr, hos smal väg

(5 - 6 m) uppbyggd av grusiga-sandiga eller finkornigare

material. På grund av överbyggnadens höga "frusna" hållfast-

het kommer den till vägmitt koncentrerade tjälskjutningen

att åstadkomma en planparallell lyftning av överbyggnaden,

varvid uppsprickning sker mellan frusna och ofrusna delar.

På våren när tjällossningen börjar i överbyggnaden förlorar

överbyggnaden hastigt sin höga hållfasthet och under påverkan

från trafikbelastningen pressas överbyggnadsmaterialet mot de

öppna längsgående sprickorna med spårbildning som följd.

gbredd_7 -
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U
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Fig. 4 b. Längsgående tjälsprickor, mittspricka, hos medelbred väg

(7 - 9) uppbyggd av grusiga sandiga material. Den "frusna"
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Fig. 4 c.

hållfastheten hos överbyggnaden är inte tillräckligt hög för

att kunna motstå de böj-drag-krafter, som.uppstår på grund av

de till vägens centrala delar koncentrerade tjälskjutningen.

Brott i form av en centralt belägen mittspricka uppstår. Håll-

fastheten hos överbyggnaden är under vintern tillräckligt hög

för att sprickan skall kunna stå öppen, men i många fall

sjunker denna hållfasthet så kraftigt under tjällossningen

att trafikbelastningen kan orsaka en nedrnxssning av vägba-

nan längs sprickan genom att materialet i överbyggnaden vand-

rar emot och fyller denna. En mittgående spårbildning uppstår.

 

 

Längsgående sprickor vid vägrenarna hos bred väg (12 - 13 m)

uppbyggd av grusiga sandiga material. Tjälskjutningen är här

planparallell för i huvudsak vägbaneområdet och avtar

successivt inom vägrensområdena mot vägkanterna. Vägbanans

lyftning får samma karaktär. Sprickorna som på grund av väg-

materialets hårdfrusenhet under vintern står öppna kan un-

der tjällossningen sluta sig med spårbildning som följd. Den

under tjällossningen sänkta hållfastheten hos överbyggnads-

materialet i kombination med trafikbelastningen orsakar en

materialvandring mot sprickan med sättning och spårbildning

-som slutresultat.

Den hårdfrusna vägkroppen har här upplyfts vid ett parti i dess

centrala del, där tjälskjutningen är stor. På grund av den stora

hållfastheten hos det frusna byggnadsmaterialet (ofta moränlik-

nande) i dessa vägar, har vägkroppen kunnat motstå de uppkomna

böj- och dragkrafterna och längsgående sprickor har icke uppstått

i själva vägbanan. Sprickor har däremot utbildats vid vägkanterna

i gränszonen mellan fruset och ofruset material.
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Sprickor uppkomna under tjälningsperioden benämnes tjälsprickor.

De längsgående sprickorna vid vägkanterna enligt fig. 4 a är i

och för sig icke skadande under vintern, såvida de ej är belägna

en bit in på vägbanan. Den kritiska tiden från skadesynpunkt in-

faller för denna spricktyp vid tjällossningen. Då upphör tämligen

tvärt tillståndet med hög hållfasthet hos vägkroppen genom att

denna upptinar, vilket kangå ganska snabbt. Följden kan bli en

sättning av yttre delarna av vägbanan på grund av att, genom sprickan

-sidostöd saknas, och en spårbildning blir följden. Se fig. 4 a.

Den differentiella tjälskjutningen, större i vägmitt än vägkant,

kan också orsaka en längsgående spricka som är lokaliserad till

vägmitt. Se fig. 4 b. Här har den frusna jordbalken av grus-sand-

material, som överbyggnaden representerar, ej varit tillräckligt

hållfast för att kunna motstå den ojämna tjälskjutningen i vägens

tvärled. Genom det uppkomna brottet hos överbyggnaden blir tjäl-

lyftningen mer konform med tjälskjutningen. Längsgående tjälsprickor

kring vägmitt uppstår företrädesvis hos vägar med bredden 7 - 9.

Även kring en längsgående tjälspricka i vägens centrala delar kan

spårbildning uppstå. Orsaken är i princip densamma som för upp-

komsten av spårbildningar kring tjälsprickor vid vägkant.

Vid de bredare vägarna, 12113 meter, kan man räkna med att uppåt-

riktad tjälskjutning och tjällyftning för större delen av vägbredden

överensstämmer. Enligt observationer synes tjällyftningen vara plan-

parallell inom körbanorna och avta mot vägkant inom vägrensområdena

(2,5 - 3 meter från vägkant). Vägrenarna blir därför kritiska vad

gäller uppkomst av längsgående sprickor. En viss risk finns också

för sättningar vid dessa sprickor under tjällossningstid, se fig. 4 c.

I praktiken skiljer man icke på tjälskjutning och tjällyftning, som

ovan beskrivits. I fält är man intresserad av lyftningar av vägbanan,

dvs tjällyftningar. I det följande kommer därför endast uttrycket

tjällyftning att användas.

1.5 Ojämna tjällyftningar

 

Ojämna undergrundsförhållanden i vägens längdled disponerar till
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11.

ojämna tjällyftningar, Kritiska förhållanden rör jordart, jordla-

gerföljd och grundvatten. Tjällyftningsbenägenheten hos jordarten

kan variera. Den är någorlunda väl karakteriserad genom sin tjäl-

farlighet, även om med tjälfarlighet närmast avses tjällossnings-

farlighet och endast i mindre grad tjällyftningsfarlighet.

Tunna tjälfarliga jordlager underlagrade av vattenförande grovkor-

niga lager ger anledning till mycket kraftiga tjällyftningar. Sak-

nas grundvatten i de grovkornigyi lagren och dessa närmast tjänstgör

som kapillärbrytande skikt uppkommer endast obetydliga tjällyft-

ningar. I naturen kan man påträffa många typer av jordlagerföljder

och tjällyftningsförhållandena kommer att vara helt betingade av

dessa.

Den differentiella tjällyftningen i vägens tvärled, som orsakar

längsgående Sprickor är någorlunda symmetrisk i väggenomsnittet och

motsvaras av likformiga och i övrigt homogena undergrundsförhållan-

den. Om jordmaterialen växlar i tjällyftningsbenägenhet från vägkant

till vägkant kommer den aktuella tjällyftningen att bli beroende

därav. Den blir alltså asymmetrisk. Två typfall redovisas här, se

fig. 5 a och b. I fig. 5 a är vägen förlagd med höger väghalva på

svagt lyftande morän och vänster väghalva på starkt lyftande se-

diment. Följden blir en av tjällyftningen betingad överstjälpning

av vägbanan från vänster mot höger. Enligt fig. 5 b ligger hela vä-

gen på det starkt tjällyftande sedimentet som förutsättes avta i

tjocklek från höger till vänster. Om nu antages att grundvattenytan

under vintern för vägens hela tvärsnitt ligger på en nivå högre än

moränens överyta och sedimentlagret på ingen punkt helt genomtjälas,

kommer tjällyftningen att vara större ju tunnare sedimentlagret är.

Anledningen därtill är att transportvägen genom det svårgenomsläpp-

liga sedimentlagret blir kortare ju tunnare detta lager är. Även i

detta fall inträffar en viss överstjälpning av vägbanan, men nu från

höger mot vänster. 1 det fall mark- och grundvattenförhållandena är

mer växlande än i de relaterade fallen kan tjällyftningsbilden bli

mer komplex.
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Fig. 5 a 5 b

Fig. 5 Två schematiska fall med ojämn tjällyftning i vägens tvärled,

där undergrunden utgöres av svagt tjälskjutande morän och

starkt tjälskjutande sedimentjord. I fall a kommer tjälningen

i sedimentet som ligger på vägens vänstra sida att ge en större

tjällyftning vid denna väghalva än vid höger väghalva, där

undergrunden består av den svagt tjälskjutande moränen. I fall

b sker tjälning endast i det starkt tjälskjutande sedimentet.

Tjälskjutningen blir större ju tunnare sedimentlagret är. Väg-

banans lyftning, tjällyftningen, blir följaktligen större vid

höger väghalva.

Såväl tjälsprickor som ojämna tjällyftningar tillväxer under hela

tjälningsperioden. De största ojämnheterna och sprickorna skulle

alltså vara utbildade strax innan tjällossningen börjar. Erfaren-

heten säger emellertid att ojämnheterna förstoras ytterligare un-

der första delen av tjällossningen. Detta skulle kunna förklaras

på följande sätt. Se fig. 2. I diagrammet kan man observera att

tjällyftningen (vägbanans höjdändring) fortsätter, ehuru med re-

ducerad hastighet under den period, då vägöverbyggnaden upptinar.

Orsaken därtill kan vara, dels att vid tjällossningens början finns

ett överskott på "köldmängd" magasinerat i tjälzonen, som kan an-

vändas för ytterligare tjälning, dels att grundvattenståndet hastigt
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har ökat, Vilket underlättar tjällyftning. Ännu ett förhållande

ikan bidra till förklaringen av den iakttagna skärpningen av ojämn-

heterna, nämligen att vägbanan är utsatt för lokala sättningar, då

överbyggnaden vid upptiningen förlorar sin höga hållfasthet. Dessa

sättningar kan ske vid horisontella sprickor eller släppor i väg-

uppbyggnaden eller i undergrunden. Sådana sprickor eller hålrum har

observerats vid provgrävningar. Fig. 6 utgör ett vackert om än något

ovanligt exempel på denna spricktyp.

 

      åxå'ch uppbycBn ad
nökant

_---«-_
.--

Tjälgräns

% 19.3 -66
0 50 100
L___L___.|
'attenhalt _

 

 

Fig. 6 Exempel på hålrum, som uppstått i väg i samband med tjälning.

På grund av den inhomogena uppbyggnaden och vägens smalhet

(se text till fig. 4 a) har tjälskjutningen åstadkommit upplyft-

ning av hårdfrusna jordlager, varvid släppor uppstått, som

under den fortsatta tjälskjutningen vuxit ut till hålrum.

Vattenhalterna är markerat större centralt i vägen, vilket

tyder på att tjälskjutningen varit dominerande i denna Vägdel.

Tjällyftningen däremot har varit planparallell. På våren vid

tjällossning då taken till håligheterna upptinar kommer dessa

att falla ned och stora gropar uppkommer i vägbanan.
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1.6 Blockuppfrysningar

Ytterligare en grupp Ojämnheter på vägbanan orsakade av tjällyft-

ning är uppfrysningar av block. Mekaniken vid uppfrysande block

förklaras klassiskt som beskrives i fig. 7, Selmer-Olsen /3/.

Uppfrysning av block vid tjälnedtrangning Upptining uppifrån och nedifrán

 

  

  

Upplyftning av blocket

Genom jordlyftninq páfylles

hålrummet under blocket

Fig. 7 Klassisk förklaring till blockuppfrysning. Selmer-Olsen /3/.

Blocket får för varje Vinter ett allt högre läge och skadan

i form av skarpt koncentrerad upphöjning i vägbanan förvärras.

En blockuppfrysning ger sig till känna som en skarpt framträdande

lokal ojämnhet under tjällossningstiden men kvarstår även därefter

till skillnad mot andra ojämna tjällyftningar som i stort sett går

tillbaka under tjällossningstiden. Det uppfrysande blocket uppnår

för varje tjälsäsong en allt högre nivå och åstadkommer sålunda med

tiden ökad skada. Förutsättningar för blockuppfrysning är block inom

räckhåll för tjälning, högt grundvattenstånd och ett tjälfarligt jord-

material..

l.7 Tjälskadors beroende av markbeskaffenhet

Ojämnheter i vägbanan på grund av tjälprocesser kan vara betingade

av markbeskaffenhet men också av tekniska ingrepp. Fig. 8 a-c,
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beskriver några typiska terränglägen där förutsättningar för ojämna

tjällyftningar är uppfyllda. Se i övrigt figurtexterna.

 

Fig. 8 a. Blockdiagram genom landskap medtjälskott närmast av ånger-

VTI Rapport Nr 40

manländsk typ* Bilden visar de vanligaste betingelserna för

tjälskottsbildning: jäsleretäcket är mycket tunt genom att

den fasta bottnen (berg a, grus och morän b) sticker upp i

toppar eller ryggar resp. vägen bringas genom skärning i

jäsleretäcket ned närmare grundvattenytan (c). 1=berggrund,

2=morän, 3=jäsleretäCke (ex. lättlera överst, underst lätt

mellanlera). I främre hörnet en liten bit av en myr=svart.

Grundvattenytan tjockt streckad . (Efter G Beskow /26/).
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Fig. 8 b
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ovanligt förhållande i kuperade terränger.
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Fig. 8 c
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Tjällyftningens beroende av markförhållandena vid ett väg-

avsnitt vid Fröland, väg E 4, Västernorrlands län. Vägens

undergrund uppbygges av i botten berg, därpå morän, sedan

mjäla, som är täckt med sand. Mjälalagret är utkilande och

saknas på vissa avsnitt (ca 26/600 - 26/700). Ojämn tjäl-

lyftning har uppstått vid de avsnitt där terrassen uppbygges

av ytliga lager av sand och därunder mjäla. Sandlagret har

alltså varit för tunt för att ge fullständigt tjälskydd.
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Fig. 8 d Markbeskafftenhet i tvärsektion vid vägen Örbäck - Långssele-

Rödsta, väg 87, Västernorrlands län. Stor risk föreligger

för ojämn tjällyftning vid övergången mellan de mycket tjäl-

farliga sedimenten och den i dessa uppstickande moränklacken.

1.8 Tjälnings- och urtjälningsförlopp

Förloppen vid tjälning och urtjälning är beroende av Väg- och mark-

förhållandena samt klimat och väderlek. Genom kontinuerliga uppmät-

ningar av tjäldjup och urtjälningsdjup vid ett flertal provvägar har

tjälförloppen kunnat beskrivas för en mängd skilda förhållanden. Vid

mätningarna har använts väginstitutets tjälgränsmätare. Gandahl /4/.

Som exempel på de informationer man får genom.dessa tjälmätningar

skall här närmare diskuteras mätvärden från ett par tjälmätnings-

stationer i övre Norrland.

Fig. 9 visar hur lufttemperaturen, luftens köldmängd, vägbanans höjd-

ändring och tjäldjup varierar under en tjälsäsong, 1961-62, vid en

av delsträckorna av provvägen i Öjebyn 1957.
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Fig. 9 Lufttemperatur, luftens köldmängd, vägbanans höjdändring och
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tjäldjup i relation till tid på året vid provvägen Öjebyn

1957, tjälsäsongen 1961-62. Datum harmarkerats för vissa kri-

tiska tidpunkter. Man kan sålunda notera att tjälnedträngningen

startar ca 14 dagar efter det lufttemperaturen gått under 0-

strecket och att tjällossningen i överbyggnaden startar sam-

tidigt med att luften uppvisar värmegrader. Urtjälningens slut

och tjälsättningens avslutande överensstämmer nära i tiden,

vilket ger möjligheter till att utifrån urtjälningskurvan förut-

säga den tidpunkt, när vägbanan återgått till sin lägsta nivå.
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Vid provvägen påbörjas enligt tjäldjupsdiagrammet tjälning först

ca 2 veckor efter det att lufttemperaturen definitivt sjunkit under

noll. Denna eftersläpning återfinnes ofta även vid andra lokaler och

har sin orsak i det under sommaren uppkomna värmeförrådet i väg och

mark. För att tjällossning å andra sidan skall inträda behöver luft-

temperaturen endast stiga till närheten av noll. Detta, även vid

andra lokaler, ofta uppmärksammade förhållande kan bl a förklaras

av att den under våren ofta intensiva solstrålningen föranleder högre

temperatur i vägytan än i luften.

Såsom en normal företeelse vid tjälnedträngning resp. tjällossning

bör man betrakta tikkide snabba förloppen i provvägens relativt torra

grusiga-sandiga överbyggnadslager och de långsamma i därunder liggande

dels kraftigt tjälisolerande torvlager och dels fuktiga och tjäl-

1yftande mjäla-finmolager.

En annan allmängiltig iakttagelse är tjälkurvans form under tjälloss-

ningsperioden. Den karakteristiska form som framgår av fig.9 beror

bl a på att temperaturgradienten är stor vid den tjälade markens över-

yta. Därför sker avsmältningen ovanifrån med stor hastighet. Däremot

sker avsmältningen med liten hastighet underifrån på grund av att tem-

peraturgradienten där är mindre.

Kurvan över vägbanans höjdändring visar en karakteristisk detalj, som

ofta återfinnes även vid andra lokaler. Även sedan tjällossningen kom-

mit i gång, här den 4 april fortsätter vägbanan att höja sig, ehuru

med mindre intensitet än före tjällossningen. Orsaken därtill har dis-

kuterats i ett tidigare avsnitt (1.5). Först sedan vägöverbyggnaden

tinat upp och avsmältning påbörjats i undergrunden inträder det skede,

då vägbanan sjunker. Som framgår av fig.9 inträffar detta ungefär

den 5 maj.

Man kan ur tjäldjupsdiagrammet utläsa att såväl tjälning som upptining

av överbyggnadens ca 100 cm mäktiga grus-sandlager tagit ungefär samma
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tid, eller ca en månad. Detta betyder en tjälnings- respektive upp-

tiningshastighet av 3-4 cm/dygn. Vid andra lokaler kan andra hastig-

hetsvärden förekomma. Vid grusvägar i övre Norrland kan värden på

2-3 cm/dygn vara mer normala.

Studerar man ett antal tjäldiagram från skilda platser i landet fin-
ner man ofta stora olikheter i kurvornas form. Detta kan antagas bero

på skillnader i lufttemperatur, isolering genom ett snötäcke, vägens
uppbyggnad, markbeskaffenhet och grundvattenförhållanden- De tjäl-
diagram, som erhålles vid en och samma station, under skilda år visar
däremot till sin allmänna karaktär relativt god överensstämmelse.
Ett exempel redovisas i fig.lO, som hänför sig till en provväg i

Nordmaling 1961. Härav följer att man har vissa möjligheter att genom

extrapolationer på förhand uppskatta ett tjäldjup (eller tjälloss-

ningsförlopp) från observationer som gjorts under tidigare år. Progno-

ser om hur sträng och varaktig en vinter blir är emellertid ännu ej helt
tillförlitliga, varför tjäldjupsförutsägelser måste bli ganska osäkra,
men de kan ständigt korrigeras, om kontinuerliga tjäldjupsnoteringar

utföres.

  

[NP J okt I nov I dec I jun 1 feb [mer I apr 1 ma] I jun 1 julj aug I

MW'190

Fig. 10 Tjäldjup i relation till tid på året vid provvägen Nordmaling

B 1961, tjälsäsongerna 1961-62, 1962-63 och 1963-64. De tre

kurvorna visar ett relativt parallellt förlopp, vilket möj-

liggör en uppskattning av i varje fall urtjälningsförloppet,

då största tjäldjupet för säsongen är känt, och mätresultat

från föregående vintrar är tillgängligt.
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Vad gäller förutsägelser av urtjälningstiden är möjligheterna

större. Som framgår av fig. 10 visar urtjälningskurvorna i stort

sett samma form för de tre åren. Då det gäller urtjälningsförloppet

har det nämligen visat sig, att tjälen tinar med en hastighet, som

i varje jordlager vid en och samma lokal är nära överensstämmande

från år till år. Har man sålunda uppmätt säsongens största tjäldjup,

kan man med relativt stor säkerhet på förhand bestämma urtjälnings-

tiden med ledning av tidigare vid samma station bestämda urtjälnings-

förlopp.

Tjälningsperioden kan sägas omfatta tiden mellan tidpunkten för be-

gynnande frysning i väg och mark och tidpunkten för upptiningens

början vid den tjälade vägens överyta. Man bortser härvid ifrån, om

tjälning vid den undre tjälgränsen kan fortsätta ytterligare någon

tid, eller om den redan avslutats. Justavsmältningen ovanifrån har

nämligen den avgörande praktiska betydelsen. Ett studium av det årliga

tjälnings- och urtjälningsförloppet vid ett antal stationer visar på

ett övertygande sätt, att urtjälningsperioden som regel är kortare

än tjälningsperioden. Förhållandet exemplifieras väl av tjäldiagram-

men för provvägen Öjebyn 1957, fig. 9. Tjälningsperioden omfattar där

136 dygn och urtjälningsperioden 90 dygn. Vid samma provväg utgjorde

kvoten mellan urtjälningstid och tjälningstid O,60-0,65 under tjälsä-

songerna 1961-62 och 1962-63. Tydligen skulle det här vara möjligt att

i fortsättningen beräkna eller åtminstone uppskatta urtjälningstiden

med ledning av den tjälningstid och den nämnda kvot som bestämts ge-

nom tidigare mätningar.

Av utomordentlig praktisk betydelse är kännedom om vid vilken tid

vägbanans sättningsrörelser avslutats i förhållande till urtjäl-

ningsperioden. Väginstitutets mätningar vid olika fältförsök från

just den kritiska period, då sättningarna börjarupphöra, är

tyvärr ännu för få för att ge önskvärda möjligheter till mer om-

fattande jämförelser mellan de tidpunkter, då sättningen avslutats

och tjällossningen helt upphört. De mätdata, som är tillgängliga,

visar dock att tidpunkterna i stort sett sammanfaller. Den mindre
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tidsdifferens, som dock konstaterats visar att sättningarna av-

slutas några dagar innan tjällossningen helt upphör. Det är så-

lunda fullt möjligt, att enbart genom studium av diagram över

urtjälningsförloppet förutsäga, när sättningarna i vägbanan under

tjällossningstiden kommer att vara avslutade.
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Fig. ll Ansats till uppskattning av tjällossningstidens längd i

Sverige för solexponerade belagda vägar. Tiden har uppskat-

tats med ledning av urtjälningsförlopp vid vissa norrbott-

niska vägar och normala vårväderleken, Månadsangivelserna

avser den månad inom vilken tjällossningen är helt avslutad.
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På grund av de stora olikheterna i tjällossningstidens längd

blir tjällossningsförloppen av olika typ i skilda delar av

landet.

Någon lättillgänglig formel för beräkning av tjällossningstidens

längd finns ej. Att denna tid är kortare än tjälningstiden visar

fältobservationerna klart. För vissa undersökta solexponerade

norrbottensvägar som var försedda med bituminös vägbana var kvo-

ten mellan erforderlig "värmemängd" (OC.dygn) för urtjälning och

erforderlig "köldmängd" (OC.dygn) för tjälning 0,35. Man kan med

hjälp av detta kvotvärde och genomsnittsvärdena på lufttemperatu-

rerna inom olika delar av landet försöksvis uppskatta urtjälnings-

tiden och erhåller då för landet den fördelning av urtjälnings-

tiden som framgår av kartan fig. 11. De framtagna urtjälningstider-

na gäller givetvis endast för de antagna förutsättningarna, men*

ger icke desto mindre en god antydan om de stora olikheterna.

1.9 Tjälens betydelse för bärigheten under året

Den utomordentligt höga bärigheten hos den tjälade vägen går, som an-

tytts tidigare, hastigt ned vid tjällossningens inträde genom att

överbyggnaden upptinar, varvid vissa sättningar kan uppkomma. Den

mest markerade nedsättningen i bärighet sker emellertid vanligen

först vid tjälavsmältning i undergrunden. Vid icke tjälfarliga jor-

dar blir reduceringen i hållfasthet ej så stor att den har någon be-

tydelse. Problem uppstår egentligen endast vid tjälavsmältning i

tjälfarliga jordar, där avsevärda vattenmängder, som sugits upp under

tjälningen; nu frigöres. På grund av de dåliga dräneringsförhållandena

betingade av underliggande täta ännu ej avsmälta tjälade lager kommer

de upptinade jordlagren under viss tid att vara vattenövermättade,

vilket medför mer eller mindre låg hållfasthet hos dessa lager. Fig.

12 visar ett tjäldiagram, där vattenhalterna för både tjälade och icke

tjälade lager finns redovisade. Man kan här tydligt notera att vatten-

halterna är avsevärt högre i den tjälade zonen (50-100 vikts-Z) än i
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den icke tjälade (ca 25 vikts-Z). Eftersom vattenhalten i den

åotjälade homogena finmoprofilen knappast kan ha uppgått till mer

än 25 vikts-Z antyder de höga vattenhaltsvärdena i den tjälade zo-

nen en kraftig vattenanrikning. I tjäldiagrammet, fig. 12 kan ytter-

lagare en viktig iakttagelse göras, nämligen beträffande grundvatten-

ståndets variation. Denna är starkt avhängig tjälförloppet som i sin

tur styrs av lufttemperaturen. Så sjunker grundvattenståndet hastigt

vid . den begynnande tjälningen på förvintern, stiger något vid

en tillfälligt mildare period under januari, och får sitt lägsta

värde i slutet på mars. Vid månadsskiftet mars-april, när en värme-

topp i lufttemperaturen inträffar, sker en kraftig grundvattenstånds-

höjning som kulminerar i månadsskiftet april-maj, då urtjälningen

fortgått en viss tid ca en månad. Det framgår också klart att en

intensivare tjälning, orsakad av att markytan varit snöröjd en längre

tid, för med sig en större grundvattenståndssänkning.
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Fig 12 Lufttemperatur, snödjup, tjäldjup och grundvattenstånd i

relation till tiden för tre st försöksytor i Brån, Vännäsby,

Västerbottens län. Man kan notera hur lufttemperaturkurvans

variationer avspeglar sig i grundvattenståndskurvan, och

i hur hög grad som tjälnedträngning och tjällyftning är be-

roende av den snöröjda tidens längd.

Hur hållfastheten hos en jordprofil varierar i relation till por-

vattentrycket har visats av Eriksson /5/. Undersökningsmetodiken

och exempel på försöksresultat framgår av fig. 13 a och b. Jord-

materialen packas vattenmättade i cylindrar som är öppna i bägge

Iändar, varefter dessa ställes på avsugningsbäddar, där porvatten-

undertryck ned till 120 cm.kan åstadkommas. Efter det jämvikt

inträtt i provmaterialets porvattensystem utföres penetrations-

försök, varigenom en uppskattning kan göras av bärigheten. I fig.

13 b redovisas några resultat. Bärigheten varierar med porvatten-

trycket men olika för skilda jordarter. Så är en mjäla (mjêühalt=60Z)

mycket känslig för porvattentryckets storlek. Vid porvattentrycket

0 är bärigheten uttryckt i relativa enheter 10 och vid porvatten-

trycket -120 cm 50 enheter, dvs en bärighetsökning på 5 gånger.

För en lera (lerhalt = 63 Z) gäller att ett minskat porvattentryck

ej ökar bärigheten. För jordmaterial av mellantyp ökar bärigheten

vid minskat porvattentryck, men i mindre grad än för mjäla. Dessa

laboratorieförsök antyder att grundvattenståndet, som är styranade

för porvattentrycket i ovan grundvattenytan liggande jordlager, i

hög grad kan påverka bärigheten. En väl avdränerad undergrund har

alltså en bättre bärighet, speciellt om den består av tjälfarliga

jordar (mjäla etc).
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Fig 13 a

120
ovdrönenng icn»

Fig 13 a Avsugningsbädd för bestämning av bärigheten hos matjorden

vid olika avdränering intill 120 cm. Bärigheten bestämmes

med sond. Penetrodens form kon eller platta med ytan 1 till

8 cmz. (Efter Eriksson /5/).

Fig. 13 b Diagram över bärighetens relativa ökningmed avdränering

hos olika typer av jordar enligt bestämning på avsugnings-

bädd. Jordartens procentandel av mullzsandámo-mjäla-lera

angiven under namnet på provplatsen (Efter Eriksson /5/).

Direkta bestämningar av bärighetens variation vid vägar under året

har utförts i ett flertal länder, dock i mycket liten skala i vårt

land. För att exemplifiera hur bärigheten kan variera under ett år

redovisas därför mätresultat från annat land, provinsen Alberta

i Kanada. Se fig. 14.
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Fig. 14 Bärigheten vid tre olika vägsträckor i Alberta, Kanada. Bä-
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righeten karakteriseras med nedböjningsvärden från plattbe-

lastningsförsök. Man kan lägga märke till att bärighetsför-

loppet är olika under skilda år, men tämligen överensstämé

mande för skilda vägsträckor under samma år. Detta Visar

väderlekens betydelse för bärighetsförloppen.
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Undersökningarna har utförts vid tre olika vägsektioner under åren

1961-1965. Bärigheten är bestämd genom uppmätning av deflektionen

vid plattbelastning. Ett högt värde på deflektionen betyder alltså

en låg bärighet.

Om man studerar bärighetsförloppet vid en och samma sektion finner

man vissa olikheter, som eftersom väg och undergrund är konstanta,

tyder på att väderleken varit skiljande under de olika åren. Jämför

man bärighetsförloppet vid de tre sektionerna under ett och samma år

kan man finna vissa likheter, som kan förklaras av att väderleken

haft överlagrande betydelse och varit av samma karaktär i de geogra-

fiskt åtskilda mätsektionerna.

Vid sektion l (fig. 14) finns data för/tjäldjup och urtjälningsdjup,

där man kan avläsa att bärigheten börjar minska vid tjällossningens

inträde. Den fortsatta tolkningen är osäker. Man kan dock peka på ett

sannolikt förhållande. Tjälnedträngningen är år 1965 avsevärt större

än år 1963 och 1964. Detta ger ett utslag i bärighetskürvan så att

under åren 1963 och 1964 i stort sett förekommer en koncentrerad

bärighetsnedsättning, medan 1965 förekommer ytterligare en tjälloss-

ning under sommaren, säkerligen betingat av den då djupt liggande

tjälen.

Det har ovan beskrivits hur tjälen påverkar vägen, vintertid genom

att den ger denna ökad bärighet, men också skador i form av ojämna

tjällyftningar, uppfrysningar och tjälsprickor. Under våren sänkes

bärigheten hos överbyggnaden hastigt, följt av en nedsatt bärig-

het hos undergrunden, vilket sammantaget kan ha sättningar, även ojämna,

till följd- Dessa ojämna sättningar skärpes på grund av en genom

ojämnheterna tillkommande faktor, nämligen det dynamiska belastnings-

tillskott, som de tunga fordonen orsakar vid passage över ojämn väg-

bana.

Även om det är främst under tjällossningstiden som belastningen från

de tunga fordonen får en accelererande nedbrytande effekt, kan även

under sommaren viss skärpning av ojämnheterna uppstå, ehuru endast

i mindre grad eftersom undergrunden nu har en högre bärighet.
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Vid provvägarna Edsvalla 1966 och 1967 kunde man tydligt notera

skadeeffekten avtrafikehSrhnmmüska belastningstillskott. Se fig.

15, som avspeglar skadeomfattningen över avsnitten sträcka 4, 3,

2 och övergångssträcka mellan sträcka 2 och 1 på provvägen Eds-

valla 1966. Samtliga sträckor är försedda med 8 cm formgjord sty-

rencellplast på djupet 30 cm under vägbanan, som utgöres av bitu-

minös beläggning. Påbyggnaden utgöres på sträcka 2 av enbart bär-

lagergrus, på sträcka 3 och 4 delvis utbytt mot BG respektive CG.

De kraftiga krackeleringsytorna på sträcka 2 kan tolkas som bä-

righetsskador på grund av den ökande påkänning, som uppstår vid de

tunga fordonens passage från de relativt "styva" sträckorna 3 och

4, över sträcka 2 med relativt eftergivlig uppbyggnad. Ett dynamiskt

belastningstillskott bidrar här till kraftiga skador på sträcka 2.
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Fig. 15 Plankarta över beläggningsskador = bärighetsskador på prov-

Vägen Edsvalla 1966. Sträcka 1 är icke isolerad, sträckorna

2, 3 och 4 isolerade med 8 cm formgjord styrencellplast.

Bärlagret på sträckorna 3 och 4 är stabiliserat med bitumen

resp., cement, sträcka 2 ostabiliserad. Skadorna på sträcka

2 (och övergångssträckan) visar effekten av det dynamiska

belastningstillskottet vid de tunga fordonens passage från

de "styva" sträckorna 3 och 4 över sträcka 2 (och övergångs-

sträcka).
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Undergrundens låga bärighet på våren kan kompenseras genom en ökad

bärighet hos överbyggnaden. Vid provvägarna Edsvalla provas en mång-

fald olika överbyggnadstyper. Bärighetsmätningar med fallviktsappa-

ratur utfördes i mars 1973, då undergrunden upptinat. Fig. 16 visar

mätresultaten från några provsträckor med lättklinker, bark och

sand. Den dynamiska E-modulen ligger nära 3000 kp/cm2 på sträckor

med sand i förstärkningslagret oberoende av sandlagrets tjocklek,

upp mot 2000 kp/cm2 på barksträckorna och omkring 5000 kp/cm2 på

de lättklinkerisolerade sträckorna med högre värde för alternativet

med tjockaste isolering. Exemplen visar överbyggnadstypens stora

betydelse för vägens bärighet under våren.
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Fig. 16 Dynamisk E-modul bestämd med VTI fallviktsapparatur på

vissa sträckor vid provvägen Edsvalla B 1967. E-modulvärdena

visar den olika bärigheten för skilda överbyggnadskonstruk-

tioner under tjällossningen 1973.

2. PRINCIPER FÖR TJÄLISOLERING

Tjälisolering innebär isolering mot tjälskadeverkan. Icke tjälfarliga

jordar får sålunda gärna tjäla, eftersom tjälskador därvid icke upp-

står och att man därjämte kan nyttiggöra sig den genom frysning av

porvattnet uppkomna högre hållfastheten hos de minerogena lagren i
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överbyggnad och undergrund. Den höga hållfastheten i fruset till-

stånd hos dessa icke tjälfarliga jordar går under tjällossningsti-

den inte ned längre än till de värden, som nära gäller ofruset till-

stånd sommartid. Tjälfarliga jordar som tjälar orsakar däremot ska-

dor av olika slag både vid tjälning och tjällossning. Problemet är

att förhindra skadande tjälning av dessa tjälfarliga jordar.

För att skadande tjälning skall kunna uppstå fordras tjälfarlig

jord, vatten och temperatur under OOC. Vid tjälisolering angriper

man den sistnämnda faktorn. Detta kan åstadkommas på i princip två

skilda sätt, det ena genom frysmotståndslager och det andra genom

värmeisoleringslager. MetOderna- kan också kombineras.

2.1 Beräkningsmetod enligt Skaven-Haug

Skaven-Haug har sammanställt följande två uttryck, som beskriver

den tjälisolerande effekten, varvid han tagit hänsyn till respekti-

ve jordlagers frysmotstånd och jordvärmeströmmar /2/.

2 s
_ q ' S 052 -T + q ° S h C

0

SD 0
E = k ° G ' T 'AX ° Egr-) h C (2)

0

s = materialets lagertjocklek (m)

q = materialets käldmagasinerande förmåga (kcal/m3)

= 830 Wv+ 300 för minerogent material

= 830 WV+ 30 för organiska material

- volymprocent vatten

y
2 |

= materialets värmeledningstal (kcal/mhoC)

/ÄO = värmegenomgångsmotståndet för ovanförliggande frusna lager

konstant med värdet 0,7

temperaturgradienten under tjälzonen (Oc/m)

*3
6
3

x*
m

II

tid under vilken jordvärme avgives till tjälzonen (h)
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Skaven-Haug får värden på G och T utifrån klimatiska data. T be-

tyder frosttid (= den tid lufttemperaturen ligger under OOC) och

kan fås direkt ur den klimatiska statistiken. Bestämning av vär-

det på G, som är en funktion av luftens årsmedeltemperatur och

maximala köldmängden på platsen, blir något mer komplicerad, var-

för hänvisas direkt till Skaven-Haug /2/. Det "klimatiska" värdet

på G är tänkt att motsvara förhållandena där Värmeisolerande lager

icke ingår i överbyggnaden. Där sådana lager ingår blir Värmetran-

sporten till undergrunden sommartid mindre än om dessa lager saknas.

Sommarvärmemagasinet blir därför mindre och följaktligen temperatur-

gradienten G mindre än den på klimatiska grunder_framräknade.

Skaven-Haug har testat sin beräkningsmetod mot observationsresultat

bl a från provvägen Edsvalla 1967, sträcka 11 med 8 cm Styrofoam HI

och funnit en god överensstämmelse för observationsvintern 1967-68.

Beräkningarna har här med användande av Skaven-Haugs Värden komplet-

terats för även tjälsäsongerna 1968-69, 1969-70 och 1970-71, se fig.

17 a. Som synes är överensstämmelsen mellan beräknade och uppmätta

värden god under tjälsäsongerna 1967-68 och 1969-70, men sämre un-

der 1968-69 och 1970-71. En ny beräkning, där uppmätta Värden på ter-

miska gradienten (G = 2,5) använts (i stället för uppskattade G = 3,5)

ger det resultat som redovisas i fig. 17 b och ytterligare en beräk-

ning, där Värmeledningstalet 1,3 kcal/thC (Skaven-Haugs A = 1,1) valts

för undergrunden, som är mycket vattensjuk, ger de i fig. 17 c redo-

visade resultaten. Som synes ligger uppmätta och beräknade köldmängden

enligt den sista beräkningen tämligen nära varandra.
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Fig. 17 Jämförelse mellan uppmätt köldmängd (termograf) och enligt

Skaven-Haug /2/ beräknad köldmängd. Beräkningarna har skett

stegvis i ordning a-b-c med användande av de angivna värdena

på A = undergrundens värmeledningstal och G = jordvärmegra-

dienten. Betydelsen av att då man räknar enligt Skaven-Haug

välja korrekta siffervärden framgår klart.

2.2 Dimensionering

 

Tjälisoleringseffekten är en funktion av hela överbyggnadskon-

struktionen. Eftersom de skilda tjälisolerande materialen har olika

hållfasthetsegenskaper kommer överbyggnadskonstruktionen att variera

för olika materialtyper. Så kan vissa cellplaster behöva en påbyggnad

av storleksordningen 50 cm medan den bitumeniserade lättklinkern

endast ca 10 cm påbyggnad för samma trafikpåkänning. De angivna

siffrorna är i högsta grad uppskattningar avsedda för exemplifiering.

För närvarande är nämligen utredningarna beträffande dimensionering

av tjälisolerade överbyggnader med hänsyn till bärighetskrav visser-

ligen långt komna, men ej slutförda, varför några exakta tjockleks-

uppgifter ej kan lämnas. I det följande diskuteras dimensionering av

främst värmeisolerade överbyggnader principiellt och med tonvikten

på tjälisoleringseffekten.

2.2.1 100-Z-ig isolering

En tjälisolering kan så dimensioneras att den ger 100-Z-igt tjälskydd,

dvs tjälning i underliggande tjälaktiva jordlager förhindras helt.

Man kan åstadkomma denna effekt genom att variera isolertjockleken

och tjockleken hos de övriga byggnadslagren. I fig. 18 visas hur

isolertjockleken varierar i relation till tjockleken hos den under-

lagrande sanden, som förutsättes skall nätt och jämt genomtjäla. För

köldmängden 1000 dygnsgrader kan man sålunda minska isolertjockleken

från 4,5 till 2,5 cm genom att öka underlagrets tjocklek från 15

till 75 cm utan att isolereffekten förändras. Man har tydligen här

möjlighet att passa sig till den mest ekonomiska uppbyggnaden.

Rapport Nr 40
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Fig. 18 Erforderlig tjocklek hos Värmeisolerande lager

(Å = 0,03 kcal/thC), som.funktion av underliggande

sandlagers tjocklek, som förutsättes nätt och jämt

genomtjäla. Vid beräkningarna har två samhörande dimen-

sionerande köldmängder valts, nämligen 6200C.dygn, som

är medelköldmängden (SO-Z-köldmängden) och lOOOOC.dygn,

som är lO-Z' köldmängden (jfr fig. 20)- Man kan ur

diagrammet utläsa att vid köldmängden lOOOOC.dygn varierar

erforderlig isolertjocklek mellan 4,5 och 2,5 cm för tjock-

leksvariationen hos sandlagret på 15 till 75 cm. Å andra

sidan kan man om man sänker kraven på tjälsäkerhet från

90-Zig säkerhet (lO-Z-köldmängden) till SO-Zig säkerhet

reducera tjockleken hos sandlagret från 75 till 25 cm. Se

streckad horisontell ledlinje.
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Ett lOO-Zigt tjälskydd kan endast åstadkommas om som dimensioneran-

de köldmängd väljes den maximala. En enligt denna princip dimensio-

nerad överbyggnad kommer normalt icke att genomtjälas eftersom detta,

kan ske endast i fall vintern skulle bli maximalt kall. I praktiken

är risken för genomtjälning givetvis avhängig vilket maximalvärde

man valt. I Nordamerika kan det utgöras av medeltalet av de tre

kallaste vintrarna under 30 år eller kallaste vintern under de sist-

lidna 10 åren. I Sverige finns en mycket god statistik över köld-

mängderna i landet. Se fig. 19 som är en karta över medelköldmängdens

regionala variation och fig. 20 som.är ett sammansatt diagram som

beskriver köldmängdsfrekvensen för olika nivåer hos medelköldmängden.

Från detta senare diagram har man möjligheter att utifrån ett bestämt

värde på medelköldmängden (ex 6000C-dygn) avläsa det köldmängdsvärde,

O Z, som ej överskrides (13500C.dygn), dvs maximalköldmängden eller

exempelvis det köldmängdsvärde, som överskrides under 10 Z av antalet

vintrar (lOOOOCodygn).

A . .
I

v
v

 

     

 

Fig. 19 Medelköldmängden i Sverige uttryckt iOC.dygn (Fellenius-

Rengmark /27/).
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ITI Rapport Nr 40

kring medelköldmängden. Ur diagrammet kan man för

varje vald medelköldmängd avläsa den köldmängd,

som uppnås under en viss procentdel av vintrarna.

Vid medelköldmängden (lOO-Z-kurvan) 1000°c.dygn

är således den minsta köldmängd, som kan inträffa

BOOOC.dygn och den största 18OOOC.dygn (O-Z-kurvan).

(Fellenius-Rengmark /27/).
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Framförallt inom Fennoskandium (Finland, Sverige och Norge) har

arbetet med utvecklandet av tjälisolerande metoder hunnit så långt

att man kunnat ta fram rekommenderande anvisningar för tjälisolerade

konstruktioner. Orama från Finland presenterar ett dimensionerings-

diagram för bestämning av erforderlig tjocklek hos värmeisolerande

material /22/, fig 21, där man som dimensionerande köldmängd kan

välja maximal köldmängd eller alternativt den köldmängd som in-

träffar en gång vart 20 resp. 10 år. Isolertjocklek för stvrencell-

plaster av fabrikaten Styrofoam (extruderad, strängSDrutad) och

Styrox (formgjord) kan väljas med hänsyn till de aktuella lokala

fuktighetsförhållandena vid vägen, varvid förutsättes en påbyggnad

på cellplastlagret av tjockleken 60-70 cm och ett underlagrande

sandskikt av 10-20 cm tjocklek beroende på den isolerade vägens

läge i landet. Vanligen utgår man från den köldmängd som dimen-

sionerande, som inträffar en gång vart 10 år.
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Diagram för bestämning av tjocklek hos värmeisolerande

lager av styrencellplast enligt Orama /22/. Som framgår

av diagrammet ger detta möjlighet till tre olika grader

av tjälsäkerhet. Bestämningar av isolertjocklek framgår

i övri gt av exempel i diagrammet.
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Borg-Hansen och Refsdal i Norge utgår i sina dimensionerings-

rekommendationer för värmeisolerande material ifrån att endast

icke tjälfarliga jordlager under isoleringslagret får genomtjäla

/11/. Ett typiskt fall är isolering av befintlig väg, som utföres

på så sätt att isolerlagret införes mellan den gamla beläggningen

och en ny bärande påbyggnad. Den gamla vägöverbyggnaden bidrar i

detta fall starkt till tjälisoleringseffekten. Jämför med fig. 18
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Fig. 22 Diagram för bestämning av tjocklek hos värmeisolerande

lager enligt Borg-Hansen - Refsdal /ll/. Som synes ger

'diagrammet möjlighet till att ta direkt hänsyn till

förutom vald dimensionerande köldmängd även till under;

lagrande materials tjocklek och vattenhalt mm. Hur.bestäm-

ningarna av isolertjocklek utföres framgår av exempel i

diagrammet;

Borg-Hansens och Redeals dimenSioneringsnomogram framgår av fig. 22.

I nomogrammet utgår man från ortens maximala köldmängd och erhåller

isolertjockleken som funktion av ett flertal faktorer, såsom tjocklek
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hos icke tjälfarliga jordlager, underlagrande isolerskiktet, dessa

jordlagers vattenhalt och isolermaterialets värmeledningstal.

I Västtyskland har provningar av expanderad (formgjord) styrencell-

plast och expanderad styrencellplastbetOng givit underlag för dimen-

sioneringsrekommendationerç Enligt Behr /23/ är i Västtyskland

3-5 cm av den enbart expanderade styrencellplasten och 12-30 om

av styrencellplastbetongen lämpliga tjocklekar.

   

Medelköldma'ngd Baxklagrets tjocklek i vägmitt

o O icm efter packning
id C (negativa i 1000 h' C (nega-

graddagar) tiva gradtimmar)

0- 400 0-10 -
400- 600 10-15 30
600- 800 15-20 40
800-1 000 20-25 50

1 000-1 200 25-30 55
>l 200 >30 60
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Fig. 23 a Tvärsektion av tjälisolerande barklager och barklager-

tjocklekar enligt statens vägverks anvisningar /9/.
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Fig. 23 b Zonindelning av köldmängden i landet för val av

barklagertjocklekar enligt statens vägverk /9/.

Man har vad gäller bark, som är ett frysmotståndsmaterial, både i

Sverige och Norge hunnit så långt att byggnadsanvisningar fastställts

av resp. statliga vägmyndighet /9, 20/. I Sverige är landet indelat i

köldmängdszoner med olika-lagertjocklekar (fig. 23). Påbyggnaden på
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barklagret skall vara densamma som erfordras för materialklass D i

dimensioneringstabellen, fig. 24. Enligt de norska byggnadsanvis-

ningarna erhålles såväl barklagertjocklek som påbyggnadstjocklek

ur ett par dimensioneringsdiagram, fig. 25. En jämförelSe mellan

svenska och norska anvisningar visar att de erhållna barklager-

tjocklekarna nära sammanfaller.
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Fig. 24 Statens vägverks dimensioneringstabell.
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Statens Vegvesens i Norge anvisningar ("retningslinjer")

för tjälisolerande konstruktioner med bark.
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2.2.2 Partiell tjälisolering och dess konsekvenser

En tjälisolering så dimensionerad att tjälning i tjälaktiv under-

grund omöjliggöres, hur kalla vintrarna än blir, ger för våra nord-

liga landsdelar stora isolertjocklekar och betyder alltså stora

byggnadskostnader. Med hänsyn till att extremt kalla vintrar är

sällsynta verkar det dock onödigt att låta dessa vara dimensionerande.

Man kan för dimensioneringen i stället välja mindre köldmängder, men

måste då veta vilka konsekvenser från tjälsynpunkt, som den tjälning

i undergrunden får som uppkommer då kallare vintrar än de antagna

inträffar.

2-2-2-1 åêEEEEEé

Det kan inledningsvis konstateras att tjälningsförhållandena i under-

grunden blir beroende av om det tjälisolerande lagret består av

frysmotståndsmaterial eller värmeisolerande material. För vattenrikt

(50-70 vol-Z) frysmotståndsmaterial (exempelvis bark) gäller att

det efter frysning har ett värmeledningstal, som endast obetydligt

skiljer sig från värmeledningstalet för motsvarande minerogena

material i överbyggnaden. Det blir alltså ingen större skillnad i

tjälaktivitet i undergrunden efter skedd genomtjälning av en bark-

isolerad väg jämfört med ej barkisolerad. Frysmotståndsmaterial

verkar i princip bromsande på tjälnedträngningen endast under den

period då barklagret ej är tjälat.

Tjälnedträngningshastigheten, som är låg vid tjälgränsens förflytt-

ning genom frysmotståndslagret, ökas efter genomtjälning av detta

lager, fig. 26 a, om underlagret är grus. Sker den fortsatta tjäl-

ningen i tjälfarliga lager, kommer däremot tjällvftning att inträda

och tjälnedträngningen hämmas. Se fig. 26 b. Anledningen till den

minskade tjälnedträngningen i senare fallet är, som tidigare angivits,

den med tjällyftningen sammanhörande vattenuppsugningen, och för att

överföra detta extra vatten till is krävs storaköldmängder.
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Fig. 26 Tjälnedträngning och urtjälning vid barkisolerad väg.

Man kan notera att där underlagret utgöres av grus, fig. a,

Atjäldjupet blir stort och där underlagret utgöres av fin-

kornigt material (finkornigare än sand) och med större

vatteninnehåll, fig. b, blir tjäldjupet relativt sett

litet.

Till skillnad från frysmotståndsmaterial har vattenfattiga värme-

isoleringsmaterial fortfarande låga värmeledningstal även'efter*

.nedkylning under OOC. Ett värmeisoleringslager har sålunda efter

genomfrysning minst samma isolerande verkan som före. Detta har
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stor betydelse för temperaturförhållandena i marken. Fig. 27 visar

sålunda hur temperaturintervallet krymt efter införandet av värme-2

isolering. Fig. 28 visar samma sak genOm uppmätta temperaturprofiler

i undergrunden vid provvägen Edsvalla 1967 B med olika isolertjock-

lekar för två tillfällen, ett under vintern och ett under scmmaren;

Fig. 27 Maximala vertikala

temperaturvariationerna
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Fig. 28 Uppmätta.vertikala temperaturfördelningar vid provvägen'

Edsvalla 1967 A med varierande lagertjocklekar av styren4

cellplast. Kurvorna överensstämmer med den schematiska i

fig..27. Temperaturspannet på varje nivå minskar i takt med

ökningen av isolertjockleken.
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De låga värmeledningstalen hos de värmeisolerande materialen gör

att den fortsatta tjälnedträngningen efter genomtjälning av isoler-

lagren blir uppbromsad. Vid en mildare period under vintern kan

t 0 m en upptining av redan tjälad undergrund ske. En sådan under-

lättas av att, på grund av fryspunktsnedSättning, ej allt vatten i

den tjälade jordarten utgöres av is. Temperaturen i den tjälade under*

grunden är negativ men mycket nära OOC, se fig. 27 och 28, Vilket'

betyder ringa frusen vattenmängd. Som exempel; se fig. 29, Som utgör

en redövisning av laboratöriebestämda "frusna" vattenhalter; Följden'

av denna mekanik är också att då lufttemperaturen på efterVintern

börjar stiga, men fortfarande genomsnittligt ligger under OOC, startar

upptiningen av de tjälade lagren under VärmeiSoleringen och i riktning

underifrån. Fig. 30 visar detta förlopp för isOlerade Sträckor vid

provvägen Edsvalla 1967 A i jämförelSe med en icke isolerad sträcka.

Upptiningen börjar denna tjällossning 10 mars vid samtliga tre \

sträckor,.men upptiningshastigheten vid upptining av undergrunden

är störst vid sträcka 12 med den tjockaste isoleringen (4 cm).
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Fig. 29 "Frusna vattenhalter".
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50.

Som illustration till vad en lägre grad av tjälskydd Vid en värme-

isolerad Väg kan betyda har för en tänkt överbyggnad på 80 cm, där

ett värmeisolerande lager inbyggts 50 cm under vägbaneytan, erforder-

liga isolertjocklekar för vissa tjäldjup bestämts enligt av Skaven-

Haug /2/ anvisad metodik. Tre fall har genomräknats, varvid 3 olika

sluttjäldjup förutsatts, nämligen genomtjälning av enbart överbygg-

naden (tjäldjup 80 cm), tjälning av dessutom 10 cm av undergrunden

(tjäldjup 90 cm) och tjälning av ytterligare ett 10 cm lager av

undergrunden (tjäldjup 100 cm). De erforderliga isolertjocklekarna

för de tre fallen i relation till köldmängden framgår av fig. 31.

Så krävs för köldmängden 12000C.dygn en isolertjocklek av 9 cm för

lOO-Zigt tjälskydd, dvs om ingen del av undergrunden får tjäla,

6 om om 10 cm av undergrunden får tjäla och 4 cm för 20 cm tjälning

av undergrunden. Det är alltså fråga om rätt betydande reduceringar

av isolertjockleken om kravet på lOO-Zig-tjälsäkerhet frångås, vilket

krav innebär att undergrunden ej får tjäla.

Frågan är nu vad tjälning i undergrunden har för verkan då över-

byggnaden, som ovan antagits, innehåller ett värmeisolerande skikt.

Detta skikt orsakar en högre temperatur i undergrunden vintertid,

vilket betyder att en mindre mängd av porvattnet är fruset än i

det fall att skiktet saknas. Temperaturgradienten förändras också.

Den betydelse dessa nya temperaturförhållanden kan ha för tjälnings-,

tjällyftnings- och tjällossningsförloppet är emellertid ännu ej helt

utredda. Ett flertal undersökningar rörande dessa frågor pågår redan,

men enär man därvid kommer in på rätt komplexa problem och dessutom

helt nya sådana, torde det dröja ännu någon tid innan slutgiltiga

resultat föreligger. Men behovet att kunna förutspå konsekvenserna

av den partiella tjälisoleringen är redan i dag aktuell vid de tjäl-

isoleringar som nu kontinuerligt utföres. I brist på säkrare kunskaper

får man försöka göra en uppskattning av de sannolika effekterna av

den tjälning, som kommer att ske i den tjälaktiva undergrunden. I det

följande diskuteras några principiella möjligheter.
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Vämledningstal

(kcal/mh'C)

Ä - 2 Grus

Vat'tenhglt . V'IH ° 7-

 

5 1

l. z 2- 2 Sand

Ã- 0.03 Isolerinplnger

Ã-Z Sum

Å- 1.3 Undergrund (lera)

.Ä- 1.3

 

 

Undergrund ej tjälad
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10 cm av undergrundeu
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Fig. 31
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800 1000 _ 1400
Köldmöngd

1200 1600°C

Exempel på erforderlig isolertjocklek för olika grad av

genomtjälning av överbyggnad och undergrund. Med antagande

av deangivna siffervärdena erhåller man tre kurvor, som

beskriver isolertjockleken som funktion av köldmängden. Det

har vid beräkningarna antagits att allt porvatten i under-

grundsmaterialet tjälar. Så är för vissa finkorniga jordar

ej fallet, vilket innebär större tjäldjup än de antagna.

Detta större tjäldjup torde inte innebära att tjälsäker-

heten minskar. Risken för nedsatt bärighet genom uppmjukning

av undergrundslagren vid tjällossningen blir inte så stor

som man kunde befara på grund av att upptiningen till stor

del sker underifrån, då det Värmeisolerande lagret bromsar

värmestransporten uppifrån. Se också fig. 30.

Iiällyftning

Storleken av tjällyftningen i de under ett frysmotståndslager

liggande tjälaktiva jordlagren torde någorlunda väl kunna uppskattas

utifrån den förutsättningen att frysmotståndslagret efter genomfrys-

ning uppträder som ett grus-sand lager. Som tidigare redovisats har

det visat sig att i praktiken i många fall ett rätlinjigt samband
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mellan tjällyftning och köldmängd existerar. Det angavs vidare att

om det vid en minerogent uppbyggd väg endast erfordrades 50 dygns-

grader för 1 cm tjällyftning, så var undergrunden att betrakta som

mycket tjälfarlig. Om tjälisoleringar förutsättes förlagda till

'sådana marklägen kan nämnda värde användas för uppskattning av den'

tjällyftning som kan förväntas efter genbmtjälning av isoleringen;
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Fig. 32 Tjäldjup i barkisolerad väg enligt obserVationer från

provvägen Nordmaling A 1961, Västerbottens län, som

'funktion av köldmängden;

För att få en uppfattning om vad partiell barkisolering kan betYda

skall tjällyftningen efter genOmtjälning av barklagret uppskattas

för tänkt fall. Fig. 32 beskriver tjäldjupet resp. Barklagertjocké

leken som funktion av köldmängden vid en barkisolerad väg. Om.nu
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antages att dimensionering av barklagertjockleken skall ske med

hänsyn till ortens medelköldmängd, exempelVis 60000.dygn, erhålles'

ur fig. 32 barklagertjockleken 30 cm (medélkurvan). Om nu en viss

vinter köldmängden uppgår till 1000°C.dygn (10*Z-kö1dmängden; fig. 20)

återStår efter barklagrets genömtjälning köldmängden (1000 - 600)°C.

dygn = 40000.dygn. Om tjällyftningsfarligheten hos undergrunden mot-

svaras av kvoten 500C.dygn/cm.tjällyftning kan en tjällyftning av

400/50 cm = 8 cm förväntas.

Den störning i värmeutbytet mellan undergrund och vägbaneyta som

införandet av ett värmeiSOlerande lager i överbyggnaden åstadkommer

medför.betydande förändringarvad gäller tjälens verkningar.

När, vid partiell isolering, tjälningen nått så djupt att under;

grunden påverkas kan tjällyftning uppkomma om.undergrundsmaterialet

är tjälfarligt. Hur stor denna tjällyftning blir, kan man f n ej

ange. Sannolikt blir den mindre.än vid icke isolerade förhållanden;

.De Vid Edsvalla 1967 uppmätta tjällyftningarna stöder detta antagande.

Framräknas kvoten köldmängd/tjällyftning för sträckan 13 (isolerad)

med 2 cm strängsprutad styrenplast och 14 (oisolerad) i fig. 30 er*

håller man för de tre mätsäsongerna.medélVärdena 180.resp. 76. DesSa

värden tyder på att en värmeiSolering verkar kraftigt bromsande på

tjällyftningen'även'efter.det'isoleringslagretÅgenömtjälats.

2. 2- 2.3 åäzisêsä

Den barkisolerade vägen ger under den tid barklagret är fruset en'

högre bärighet åt vägen; En frusen barkbalk har nämligen en mycket'

hög hållfasthet; vilket har konstaterats genöm underSökningar ut-

förda av Knutsson /6/.

På grund av den stora ismängden i ett tjälat frysmotståndslager

av bark kommer upptiningen av detta lager på våren att ta lång tid.

Se fig. 33 a. Detta betyder bidrag till överbyggnadens sammantagna

hållfasthet även under den tid som tjällossning pågår i undergrunden;

vilket påverkar vägens bärighet positivt. Jämför härvid urtjälnings-

förloppet hos närliggande_ejlbarkisolerad sträcka, fig. 33 b.
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Fig. 33 b

Fig. 33 Tjälnedträngning och urtjälning vid barkisolerad (fig. a)

'och icke isolerad (fig. b) provsträcka vid provvägeni

Klinten B 1960, Norrbottens län. Man kan i_jämförelse med*

den icke isolerade barksträckan notera att vid.den isolerade

sträckan barklagret bromsar tjälnedträngningen och att ur-

tjälningen tar längre tid i barklagret;.Det senare innebär

att vägen får en förlängd högre bärighet; även under tjäl-

lossningsperiodens första.de1;
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De speciella tjälförhållandena vid en värmeisolerad Väg måste föra

med sig även speciella bärighetsförhållanden. Här är emellertid Våra

kunskaper bristfälliga. Bärighetsförloppet under året för vanlig kon-

ventionell väg som funktion av undergrundstyp och klimattyp är ännu

ej närmare beskrivet, än mindre bärighetSförloppet för specialfallet'

värmeisolerad väg. Här inskränkes därför till en diskussion om de '

sannolika skillnaderna mellan bärigheten hos värmeiSolerad väg och

icke isolerad. Vid en lOO-Z-ig tjälisolering når tjälen aldrig ner"

i undergrunden; varför tjällossning i och uppmjukning av denna aldrig

uppstår. Jämfört med icke isolerad väg betyder detta en högre bärighet

under den tid tjällossningen normalt skulle förekömma. Under vintern

kommer undergrunden att vara ofrusen och alltså ha en lägre hållfasthet

än i normalt fruset tillstånd. Detta betyder en lägre bärighet för denb

isolerade vägen under vintern. Frågan är dock om detta i och för sig

har någon nämnvärd.betydelse, efterSom överbyggnaden fortfarande är

frusen och har en hög hållfasthet; BärighetSförloppen sommar- och

hösttid torde närmast kunna bedömas som tämligen lika för de båda

typerna av väg.

.Den konstant ofrusna undergrunden hos den lOO-%-igt tjälisolerade

vägen har ytterligare konsekVenSer nämligen vad gäller grundvatten*

stånd och sättningar. Som åskådliggjordes i fig. 12 sker vid tjäl-

ningens inträde en hastig grundvattenståndssänkning, större ju inten*

sivare tjälningen (tjälnedträngning + tjällyftning) är. I princip

detSamma kan studeras i fig. 30 där vid den oisolerade Sträckan (14)

grundvattenStåndsfluktuationerna är kraftiga. Jämför sedan den oiso-

lerade sträckan (14) med de två isolerade (sträcka 13 och 14.med 2

resp. 4 cm strängsprutad styrenCellplast). Som synes minskar grund-

vattenStåndsvariationerna i storlek vid ökande isoleringsgrad. DesSa

utjämnade Variationer i grundvattenStåndet vid isolerad överbyggnad

bör betyda en jämnare hållfasthet hos undergrunden under året5 vilket

möjligen kan uppfattas som en fördel; efterSom man vid bedömning av

erforderlig styrka hos överbyggnadskonstruktioner kan utgå från ett

snävt interVall för undergrundens hållfasthet;

Vid den oisolerade Vägen kommer det vatten; som under tjälningen'

uppsuges till tjälgränsen och där övergår till is, att åstadkomma

svällning av de tjälade jordlagren; vilket medför en uppluckring
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av dessa. Återkomprimering av de tjälade lagren sker i samband

med dränering av det överskottsvatten som bildas genom upptining

av isen. Vid den IOO-Z-igt tjälisolerade Vägen förekommer ej'

cykeln tjällyftning - tjälsättning. Sättningar kan alltså ske

kontinuerligt år från år, vilket samtidigt bör.betyda uppbyggandet

av en allt högre hållfasthet hos undergrunden;

2.3 Risk för halka

 

.Det är bekant att risken för halka vid värmeiSolerade vägar är större

än vid icke isolerade. Särskilt markerad blir denna risk då högiso-

lerande material inbvggesxnära.beläggningsytan. I Norge.har man repa-

rerat tjälskadad väg genom att lägga isolerSkivorna direkt på den

gamla.beläggningen och sedan förse isoleringen med en bituminös på-

byggnad av endast 8 resp. 12 cm tjocklek; Borg-Hansen /7/. Halkan

vid denna "toppisolerade" väg har inträffat mycket tidigt på hösten,

redan i.september då man normalt ej har halka i.deSSa trakter.
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Fig. 34 Friktionskvoter, kvoten mellanfriktionskoefficient för

aktuell sträcka och jämförelsesträcka, vid provvägen'

Edsvalla 1966, enligt friktionsmätningar utförda höSten 1972

med VTI bromsvagn 11 /8/. UnderSökningsresultaten visar en'

framkomlig väg för bedömning av halkrisken på olika typer av

överbyggnadskonstruktioner.-Utredningar enligt denna metodik

fortsätter.
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För att utreda risken för halka vid värmeisolerade vägar har vid

provvägen Edsvalla 1966 m fl utförts bl a friktionsmätningar /8/.

Resultat från sådana mätningar utförda hösten 1972 är redovisade i

fig. 34. De angivna värdena är friktionskvoter, dvs kvoten mellan

friktionskoefficienten för aktuell sträcka och jämförelSesträcka

uppbyggd på konventionellt sätt med grus och sand. Det framgår av

fig. 34 att friktionen är lägre för isolerade Sträckor och att på-

byggnaden på isoleringslagren kan ha viss betydeISe. Utredningen om

halkriSken vid värmeisolerade vägar är ännu ej slutförd. Ovanstående

resultat tyder dock på att man har vissa möjligheter till kvantifiering

av denna risk-

UnderSökningar vid särskilda halkprovytor och vid provvägar fortsätter.

Bland annat har hösten 1973 byggts en provväg i_Lasele, Västernorrlands

län, där bitumeniserade lättklinkerlager påförts tunna påbyggnader'

av dels normalt bärlagergrus, dels bitumenStabiliserat sådant och

där möjligheter finns att studera halkfrekVenSen som funktion av på-

byggnadskonstruktionen;

3. MATERIALTYPER

3.1 Allmänt

När det gäller tjälisolering, dvs isolering mot tjäle och praktiskt

sett dess skadliga verkningar, är det två egenSkaper hos materialet

som är avgörande, nämligen värmeiSolerande förmåga och frysmotstånd.

Frysmotståndet ökar med vattenhalten till skillnad mot värmeiSolerings-

förmågan som sjunker med vattenhalten; Så är bark, torv, sågspån etc

överVägande frysmotståndsmaterial (vattenhalter 50-70 volym-Z) och

mineralull, cellplaster etc värmeiSoleringsmaterial. Därjämte finns

tjälisolerande material, som desSutom ger vägen en förhållandevis god

bärighet; såsom lättklinker.

Varje materialtyp har sina specifika_egenSkaper5 vilket innebär skilda

öVerbyggnadskonstruktioner; Sålunda är exempeIVis en hög hållfasthet

icke ett absolut krav. Genöm en lämpligt anpassad påbyggnad på ett

isoleringslager med låg hållfasthet kan en bärig överbyggnad oftast

uppnås.
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Hos vissa material såsom bark, har vattenhaltens variation - för

olika lokaler och årstider - mindre betydelse för tjälisolerings-

effekten. I fig. 35 beskrives tjälisoleringseffekten uttryckt i thu-

grader som funktion av vattenhalten; Om barken kundehållas helt torr

skulle den som framgår av figuren ge bästa tjälskydd. I praktiken'

kommer vattenhalten emellertid att hålla sig mellan 50 och 70 volyer,

inom vilket interVall tjälisoleringseffekten är nära konstant. Barken

har alltså buffertegenSkaper vad gäller vattenhaltens inverkan.
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Fig. 35 Tjälisolerande effekt hos två överbyggnader med barklager,

Knutsson /28/. Lägg dels märke till att den tjälisolerande

effekten för en vattenhaltsvariation hos barken mellan 50

och 80 vol-% är tämligen konstant och att vid lägre Vatten-

halter än 50 vol-Z den tjälisolerande effekten ökar med'

sjunkande vattenhalt. Torr bark isolerar sålunda bäst.
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3.2 Materialgrupper

 

Med hänsyn till det vatteninnehåll som uppnås i vägen kan man indela

isoleringsmaterialen i två huvudgrupper, frysmotståndsmaterial och

värmeiSolerande material.

3.2.1 Frysmotståndsmaterial

Frysmotståndsmaterial är bark, sågspån, träflis, torv etc men även'

andra huvudsakligen organiska material ofta av avfallstyp såsom hus-

hållsavfall HIHh

3.2.2 Värmeisolerande material

Relativt låga Värmeledningstal har sådana' material såsom cellplaster

av typerna styrencellplast, uretancellplast etc samt andra organiska

material, som kan bibehållas i torrt tillstånd i vägen.

Något högre Värmeledningstal har dels minerOgena material såsom

lättklinker, lättbetong, masugnsslagg, skifferaska och fuktig mineral-

ull och dels sådana material som utgör en blandning.mellan minerOgent

och organiskt material, Vilket senare är värmeiSolerande. Exempel på

sådan materialtyp är cellplastbetong med exempelvis polystyren.

De sistnämnda materialen ger i allmänhet vägen en bättre bärighet

än de förutnämnda materialen och frysmotståndsmaterialen, vilka

är mer eller mindre eftergivliga. Användbarheten av.respektive mate-'

rial måste Sålunda bedömas efter den kombinerade effekten av tjäl-

isolering och bärande egenSkaper.

4. PROVADE MATERIAL

4.1 Allmänt

Det tjälisolerande material, som.först stod till buds, var torv,

vilket som nämnts är ett frysmotståndsmaterial, och som presSat

till balar under lång tid använts vid Norges Statsbanor. När i

mitten på 1950-talet maskinbarkningen kom i gång började bark an-

vändas på prov för att ganska snart inom vissa regioner komma till
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rätt flitig användning. Statens vägverk har under år 1973 utgivit

byggnadsanvisningar för bark /9/.

Mineralull i form av skivor har under 1960-talet testats i provvägar.

Provvägsresultaten visar att de hittills använda mineralullskvalite-

terna icke är godtagbara för användning i landsväg.

Av.cellplaster har styrenCellplasten legat under provning i väg i

Sverige Sedan 1966 och i USA sedan 1962. Av.de två typerna Styren;

.cellplast, formgjord ("pärlplast" sågad i skivor) och strängsprutad

(homogen cellstruktur) har den strängsprutade utfallit bäst vid prov-

ningarna. Provningarna fortsätter; men är nu av kompletterande typ.

Armerad lättbetong har testats i.en provväg i_slutet av 1960-talet;

,Resoltatet av provningarna tyder på att materialet ej med fördel kan

användas i landsväg i vårt land.

Lättklinker har provats i Everige sedan 1967 och ex i Tyskland sedan

1965. Materialet har visat goda tjälisolerande Och bärande egenskaper.

Provningarna är emellertid ännu ej slutförda; En större provväg har

byggts i landet under innevarande år (1973).

4.2 ' Exempel på provade material

I nedanstående förteckning över några provade material anges vissa

karakteristiska kritiska egenSkaper som materialen erhåller inbyggda

i väg efter några är (omkring fem). Det bör obserVeras att egenskaps-

.redövisningen närmast är avsedd som en presentation av material-

typerna, och att de anförda sifferVärdena endast gäller under vissa

antagna förutsättningar.

4.2.1 Frysmotståndsmaterial

Gran-tallbark, 500 kg/m3.

DeformationsegenSkaper: 5 Z deformation vid tryckspänningen 2-5 kp/cmz.

E-modul (dynamisk): 200-400 kp/cm2 (bestämd med fallvikt i väg).

Vattenhalt: 50-70 volym-Z.

Värmeledningstal: O,60-1,00 kcal/thC.

Hållbarhet: God.
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4.2.2 Värmeisolerande material

Strängsprutad styrencellplast, 40 kg/m3, ex Styrofoam HI.

Tryckhållfasthet: 3,0 kp/cm2 (vid 5 z deformation).

E-modul (dynamisk): ca 200 kp/cmz.

Vattenhalt: 2 volym-Z.

Värmeledningstal: 0,025-0,028 kcal/mhpC.
Hållbarhet: God.

Armerad lättbetOng, 500 kg/mg, ex Yteng.

Tryckhållfasthetä 30 kp/cmz. A
E-modul (statisk): 18 000 kp/cmz.

Vattenhalt: ca 20 volym-Z.

Värmeledningstal: ca 0,2 kcal/thC.

Hållbarhet: God.

Bituminiserad lättklinker, 350 kglmâ, ex SvenSk Leca från Linköping.

DefOrmationsegenSkaper:

E-modul (dynamisk): 500 kp/cmz.

Vattenhalt: 1-3 volym-Z.

VärmeiSoleringstal: ca 0,15 kcal/mhpc.

Hållbarhet: God.

Mineralullsskiva, 200 kg/m3, ex Rockwool.

Tryckhållfasthet: -X)

E-modul: -X)

Vattenhalt: 50-60 volym-Z.

Värmeledningstalz Högt.

Hållbarhet: OtillfredSställande.'

5. NYA EJ UTPROVADE MATERIAL

Den nya tjälisoleringsmetodiken med värmeiSolerande material har

visat sig ge ett effektivt tjälskydd. Det torde då vara att räkna

med att nya liknande material framkommer med anspråk på att användas

i väg. Även andra frysmotståndsprodukter än torv, bark, sågspån och

liknande, såsom avfall av-olika slag, ex hushållssopor kan diskuteras

 

X) Materialet kollapsade i högt läge Vid provvägsförsök>
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som tjälisolering. Vilka produkter som med tiden blir aktuella kan

givetvis ej förutses. Att materialtyper, som redan finns i marknaden,

kommer att förbättras torde vara säkert. Sålunda har på senaste tid

en typ av formgjuten styrenCellplast, Styrolit, framställts, vars

egenSkaper enligt vissa igångsatta provningar synes vara Bättre än

den redan testade Frigoliten, vilken senare är en formgjord styren-

cellplast. För att ge en antydan om vad det ytterligare kan vara

frågan om för material nämnes som exempel några materialtyper som

ännu ej kommit till provning.

Av bark kan man sålunda tänka sig en bitumeniserad typ, som sannolikt

kommer att ha ett lägre värmeledningstal än råbarken; En annan möjlig-

het är att presSa skivor av bark, som måste hållas torra, ex genom

försegling med fukttäta folier; I denna form skulle barken kunna

verka som ett värmeisolerande material.

Kemiskt sett finns en mängd cellplasttyper; En av dessa är olika

former av uretancellplast, som har bättre isolerande egenSkaper än

styrenCellplast. Uretancellplasten är i mindre Skala.testad utomlands.

Man är något osäker om produktens varaktighet med tiden;

Som sista exempel nämnes en intresSant produkt, vars kemiska namn är

polymetacrylimid, som har den egenSkapen att den fasta produkten"

expanderar vid den temperatur som kan uppnås i ett asfaltverk. Man

blandar en lämplig kornfraktion av ämnet med asfalt under upphettning

till expansionstemperaturen (ZSOOC), varvid man får en bitumeniserad

.cellplastprodukt, som har karaktären av en konventionell blandning

av sten och asfalt.

6. . MATERIALKRAV

Av ett tjälisolerande material måste man för det första kräva att det

har sådana tjälisolerande egenSkaper att det är ett realistiskt alter-

nativ till de konventionella materialen; För det andra måste man

kräva en viss minsta hållfasthet; Kvaliteten bör också vara jämn

och inte förändra sig påtagligt med tiden;
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I praktiken kan man skilja mellan frysmotståndsmaterial och värme-

isolerande material. Råbark.är sålunda ett frysmotståndsmaterial i

naturligt fuktigt tillstånd (50-70 volym-Z vatten), men skulle nt-

'märkt kunna fungera som värmeiSolerande material under förutsättning

att den hålles torr. Som kan utläsas i fig. 35 skulle en överbyggnad

av 60 cm grusig-sandig påbyggnad på 40 cm Bark ge en tjälisolerande

effekt av 45 000 timgrader om barken vore torr och.l8 000 timgrader'

om den vore maximalt fuktig, dvs innehållande upp till 85 volym-Z

vattenlEffekten'går alltså.ned 2,5 gånger vid vattenüpptagning till

mättnad. Samma gäller givetVis de typiska värmeiSolerande materialen;

.Den tjälisolerande förmågan sjunker med ökande Vattenhalt genOm att

Värmeledningsförmågan ökar och.kan inte kompenSeras av det samtidigt

ökade frysmotståndet; För att bibehålla den tjälisolerande förmågan

måste isolertjockleken ökas i takt med den ökande Vattenhalten;

Torr

volymvikt kg /dm3

2.0

1.9

1.8

1.7'

1.6

1.5

. 1.4

1.3

1.2

LI

 

1.0 0
10 20 30 Å

Vottenhalt

Fig. 36 Värmeledningstal_för moig sand i ofruset tillstånd, som

funktion av torr volymvikt och viktsvattenhalt enligt

Kersten /lO/.
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Om införandet av ett visst material i överbyggnaden bidrar till att

denna får en bättre tjälisolerande effekt, kan materialet vara moti-

verat som tjälskydd. Hur mycket bättre det tjälisolerande materialet

måste Vara kan man låta bero på totalkostnaden för användandet av

materialet; Då det gäller värmeiSolerande material skulle man kunna

bestämma en överSta gräns för värmeledningstalet. Här antages'

0,5 kcal/thC vara en diskuterbar sådan. Detta värmeledningstal

överensstämmer med det som möjligen kan uppnås för ofrusen moig sand

enligt KerSten /lO/. Se fig. 36. Mbig sand tillhör.de konventionella

minerogena material, som trots sin finkornighet; kan användas i väg,

och som har det lägsta värmeledningstalet;

Då det gäller hållfasthet kan man skilja på hållfasthet för statisk

påkänning och hållfasthet för dynamisk påkänning. Hur vertikal-

spänningen förändras på grund av.belastning från ett bilhjul fram-

ställes schematiskt i fig. 37. Som synes är spänningen ca 0,5 kp/cm2

50 cm under vägbaneytan och ca 1 kp/cm2 30 cm under vägbaneytan.
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Fig. 37 Vertikalspänningens variation med djupet vid med

styrencellplast isolerad och oisolerad överbyggnad.
(Teoretisk beräkning, H-E Carlsson).
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Den minskade påkänningen mot djupet gör det möjligt att använda

även relativt eftergivliga material, som dock i så fall måste för-

läggas på större djup under vägbaneytan.

Mot bakgrunden av den statiska spänning som isolerlagren utsättes

för i vägen skulle man som.minimikrav för tryckhållfastheten (vid

5 Z sammantryckning) för cellplastmaterial och liknande ansatsvis

kunna sätta 0,75 kp/cm2 vid inbyggning på 50 cm djup och 1,5 kp/cm2

vid inbyggning på 30 cm djup, vilket betyder ett hållfasthetSkrav

som med 50 Z överstiger den statiska.vertikalspänningen från trafik-

belastningen (jämför fig. 37). Samtidigt måste man dock hålla i

minnet att påbyggnaden på ett isolerlager kan göras mer bärigt genOm

stabilisering och att därigenom tryckSpänningen i isolermaterialet'

kan reduceras.

Många av de material som har tjälisolerande egenSkaper är ej sär-

skilt tryckhållfasta och absorberar.med tiden vatten så att såväl

bärighet som tjälisolerande förmåga går ned; En viss nedgång i

kvalitet måste man givetVis acceptera..Den bör emellertid vara

förutsägbar, så att dimenSionering kan ske med hänsyn därtill.

Graden av acceptabel tidsmässig kvalitetSnedSättning blir beröende *

av.de fordringar, som kan ställas på grund av vägens betydelSe. För

en större väg måste man fordra att det tjälisolerande materialet har

en mera permanent karaktär.

Om man antar att de tjäliSolerande materialen kontinuerligt för-

sämras i kvalitet, kan man dimenSionera överbyggnaden med hänsyn

till kvaliteten vid tidpunkten för ex vägens halva livslängd, varvid

dock förutsättes att kvaliteten under hela livstiden ej försämras

i så hög grad att vägens bärighet äventyras eller att den tjäliso-

lerande förmågan går under ett visst uppsatt gränsvärde.'

Ovanstående resonemang skulle närmast gälla material där kvalitets-

försämringen är rätlinjig. För andra material kan gälla att försäm-

ringen asymptotiskt går mot en viss nivå, från vilken man i så fall

kan utgå vid dimensioneringsberäkningar.
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Vissa tjälisolerande material såsom cellplaster är organiska, och

kan som sådana vara näringssubstrat för bakterier och svampar. Sådana

material kan nedbrytas mikrobiellt, vilket kan föra med sig nedSätt-

ning i hållfasthet och större benägenhet för vattenabsorption. Krav

måste alltså ställas på stormotståndsförmåga mot mikrobiell ned?

brytning.

Relativt sett är.met0diken att införa "främmande" material såsom

cellplaster i överbyggnaden ny och tvekSamhet råder om Vilka material-

krav man bör ställa. Materialprovningar i fält och på laboratorium

måste därför fortsätta. För.bestämda förutsättningar kan emellertid

Vissa specifika krav anges, exempeIVis som man gjort i Norge. Där

anges följande fordringar på tryckhållfasthet, Borg-Hansen - Redeal

/ll/.

Tryckhållfasthet' Minimitjocklek av
(5 Z.deförmation) gruspåbyggnad

kp/cm2 cm

1,5 30

3,0-4,5 20

8 0 %X)

X) Toppisolering med tunn bituminös_påbyggnad (8-12 cm).

Man har i Norge [11/ definierat den tid som en tjälisolering verkar

med nöjaktig effekt, till den tid det tar för att värmeledningstalet

skall fördubblas, vilket sker huvudsakligen på grund av absorption

av vatten i det Värmeisolerande materialet; Den nödvändiga vatten*

absorptionen för denna fördubbling av Värmeledningstalet ligger vid

20-30 volym-Z (fig. 38). Vid Edsvallaprovvägarna uppnåddes desSa

vattenhalter efter 5 år för frigolitmaterialet; Styrofoammaterialet'

hade efter samma tid upptagit 2 volym-z vatten; Tillämpas samma re-*

sonemang på detta senare material och man förutsätter en rätlinjig

ökning av vattenhalten tar.det alltså 50 år innan värmeledningstalet"

gått ned i samma grad som för frigolitmaterialet;
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Fig. 38 Värmeledningstalets förändring som funktion av kvoten

Ä-g och vattenabsorption i vol-Z hos cellplasterg
Ä
Borg-Hansen - Redeal /ll/Q Åo = ursprungligt värmeledr

ningstal. Man kan ur diagrammet exempeIVis utläsa att

vid en vattenabsorption på ca 20 Z ökar värmelednings-

talet till det dubbla.

7. AMATERIALPROVNING

I en vägs överbyggnad utsättes det tjälisolerande materialet för

påfrestningar av två slag, dels mekaniska som uppkommer på grund av

trafiken' och dels sådana som härleder sig till den fuktiga omgiv-

ningen; Den mekaniska påkänningen kan vara statisk eller dynamisk

beröende på den tid under vilken belastningen verkar, dvs fordonens

hastighet; I allmänhet är de.dynamiska påkänningarna mest.relevanta

för.belastningsförhållandena i praktiken;

.Relativa luftfuktigheten hos luften i de grussandlager, som står i

kontakt med de tjälisolerande lagren ligger vid 100 Z. Sommartid är

ovansidan på ett Värmeisolerande lager varmare än undersidan och

vintertid tvärtom. Detta inneBär att ångtrycksgradienten växlar i

riktning under året med en sannolik effekt av ökad vattenanriktning

i isolerlagret;.DeSSutom tillkommer att ett svårgenOmsläppligt isoler-

lager bildar en spärr för nedSipprande infiltrerande Vatten med risk

_för en koncentration av vatten ovanpå isolerlagret; som kan upptas

av isolermaterialet. Är isolerlagret genOmsläppligt kommer den mängd

vatten; som motsvarar materialets förmåga att binda vattnet; att

kvarstå i materialet.
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De höga påfrestningar, som isolermaterialen utsättes för i en vägs

överbyggnad, fordrar för kvalitetsbedömning, speciella undersök-

ningar på laboratorium samt i fält i form av provvägar. I följande

avsnitt beskrives och diskuteras metodiken för dessa undersökningar

vad avser företrädesvis cellplaster;

7.1 Laboratorieundersökningar

7.1.1 Hållfasthet

Provning av hållfastheten hos cellplaster och liknande material kan

ske genom statiska och cykliska belastningsförsök, Andersson - Söder-

ström /25/.

Den statiska provningen sker i form av kompresSionsprovning, varvid

provcylindrar komprimeras axiellt och utan sidotryck och med tryck-

plattor som täcker hela de cirkulära ytorna hos cylindrarna.

I det cykliska kompressionsförsöket pålägges ett sinusformigt

varierande tryck, varvid sammantryckningen registreras som funktion

av tiden; Den totala deformationen uppdelas vid analysen i en

cyklisk och en permanent del; Den permanenta delen anger provstyckets

plasticitet och den cykliska delen lägges till grund för beräkning av

materialets elasticitetSmodul.

Några typiska tryck-kompressionsdiagram upptagna vid statisk belast-

ning visas i fig. 39.

Eftersom tryckförsök med plaster ej kan drivas till brott, kan man

ur tryckspänningskompressionsdiagrammet som tryckhållfasthetsvärde

välja tryckspänningen vid en bestämd sammantryckningsgrad, lämpligen

5 Z. Från försöket fig. 39 erhåller man enligt denna metodik tryck-

hållfastheten 4 kp/cmz.

Mätningarna vid cykliskt varierande belastning avser i första hand

klarläggande av hållfasthetSegenSkapernas förändring.

'TI Rapport Nr 40



 

10 III/nia    

N/cu

50 ..

20.

101

 

69.

   

 

N/caz I/cuz

30 - 30 -

1 inn/min

20 4 . 20 <

10 ' 10 1

O 1 2 I 0

Fig. 39

 

Exempel på tryckkompressionsdiagram för en formgjuten

styrencellplast upptagen för tre konstanta kompresSions-

hastigheter, AnderSson - SöderStröm /25[.

Cyklisk belastning har utförts.dels på prover i torrt tillstånd

och dels på prover nedSänkta i vatten under själva provningen; Man

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

Resültatet av några sådana försök_framgår av nedanstående tabell.

.Den permanenta.deformationen avser ackumulerat Värde efter 100 000

,belastningar.

   

Material Skiva Prov V E Vatten+ Permanent .BerRtnings-
- C halt .defOrma- sätt

3 ZZX tion
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 beläggn.
under'vatten

vid provning

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

x
N = 10 kp
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Resultaten från dessa cykliska belastningsförsök visar att man har

en viss möjlighet att bestämma hållfasthetsskillnader hos cellplast-

material. Särskilt klargörande är försöken; där proverna är nedSänkta

under vatten. Man kan här välja att utföra cykliska belastningar

under vatten med ett bestämt antal belastningscyklar, 100 000 eller

mer; och därvid notera värden på absorberat vatten; permanent

deförmation och cyklisk E-modul (EC).

7.1.2 Vattenabsorption

Vatten kan absorberas i ett poröst från början torrt material, som

ligger som tjälisolerande lager i en vägöverbyggnad, där relativa

luftfuktigheten är 100 Z i angränsande lager; på grund av en inåt-

riktad ångtrycksgradient, förstärkt sommar och vinter på grund av.

skilda temperaturer på isolerlagrets ovan--och underSida. Därjämte

finns den möjligheten att vatten Som ackumuleras ovanpå isolerlagret'

kan infiltreras i detta och bindas kapillärt i isolermaterialets
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Fig. 40 Bestämning av vattenabsorption hos cellplaster enligt

Skogseid - Wöhlk /12/. Fig. a schematisk skiss av "vatten-

badet", där provskivorna bildar skiljevägg mellan Vattenbad

av 15 resp. 250C temperatur. Fig. b exempel på.resultat från

absorptionsförsök för två material. Man bestämmer två kritiska

värden nämligen omedelbar vattenabsorption och ett SW-värde,

vattenabsorptionen.per tidsenhet vid rätlinjigt förlopp.
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Skogseid-Wöhlk /12/ har framtagit en apparatur, där temperaturer och

fuktförhållanden i en väg någorlunda väl kan simuleras. Apparaten

beskrives schematiskt i fig. 40 a. Provplattorna bildar skiljeväggen

i ett vattenbad, där temperaturerna är 15 och 250C på ömse sidor om

plattorna. Provplattorna väges en gång i veckan. Utvärderingen fram-

går av fig. 40 b.

Absorptionsförsöket får pågå 4-8 veckor vid vilken tid man räknar

med att absorptionenförlöper rätlinjigt med tiden; Provningsresul-

tatet kan anges som vattenabsorption i volym-Z.per timme (i fig. 40 b

Sanärd ) eller ångdiffussionskoefficient, som för fallet att prov-

plattorna är 5 cm tjocka kan uttryckas

A'w
D = 4,24 A ?V (g/mh mm Hg)

 

där

D = ångdiffussionskoefficienten'

AW* = vattenhaltsökning

AT = tidsinterVall

En annan praktisk anordning än.den'som Skogseid-Wöhlk utnyttjat har

använts av Paljack /l3/. I en sluten behållare med vattenbad av.tem-

.peraturen'+7OOC har inbyggts kylplattor som hålles nedkylda till +4OC.

På desSa kylplattor monterande provskivor som skall testas. Tempera-

turen invid provskivorna blev 680C och.temperaturspannet på ömse Sidor

om provskivorna blir således (68-4)OC = 64OC, en betydande temperatur-

skillnad, som vida överstiger vad man kan finna i.en vägkonstruktion,

där den ej gärna överstiger ZOOC. Även luftfuktighetEn vid 7OOC och

den rådande lOO-procentiga relativa luftfuktigheten betyder fuktig-

hetskoncentration, som är avsevärt högre än de i en vägkonstruktion

vanliga. Det är alltså frågan om accelererade försök.

7.1.3 Värmeledningsförmåga

Vid statens provningsanstalt har man på material mOtsvarande den i

provvägen Edsvalla nedlagda strängsprutade styrencellplasten på
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laboratoriet utfört bestämningar av värmeledningstalet för olika

vattenhalter. Se fig. 41. Förändringarna i värmeledningstal för en

fuktabsorption på 10 volym-Z är enligt desSa bestämningar 0,008

kcal/thC. Ett ursprungligt värmeledningstal på 0,022 ökar för 2 Z

fuktabsorption till 0,0236 kcal/mhpc, vilket är en obetydlig ökning

eller 7 Z.

Värmeledningsförmågan sjunker med ökande Vattenhalt. Man har labora-

toriemässigt bestämt detta samband på olika cellplastmaterial.
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Fig. 41 Exempel på värmeledningstalets förändring hos strängsprutad

styrencellplast med ökande Vattenhalt Bestämd efter tvångs-

fuktning vid statens provningsanstalt, Paljack /13[.

Jespersson /14/ har.gen0m laboratoriebestämningar tagit fram ett

samband mellan värmeledningstalets ökning och vattenabsorptionen;

.Se fig. 38 som.beskriver ett av Borg-Hansen - Redeal /ll/ modi-

fierat samband, som grundar sig på.JesperSSons.resultat.

Man har alltså med hjälp av diagrammet enligt fig. 38 möjlighet till

en någorlunda god uppskattning av värmeledningstalet för ett.ce11-

plastmaterial, då man känner till värmeledningstalet för en viss

_vattenhalt (vanligen torrt material) och den aktuella vattenhalten;

Mer exakta uppskattningar av cellplasters och andra materials värme-'

ledningstal kan göras vid direkt.bestämning av värmeledningstalet i

speciell apparatur. Denna.senare möjlighet är Viktig efterSom.det'
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material som användes för tjälisolering av värmeisoleringstyp är

verksamt även efter genomfrysning.

73.

För att verifiera om de värmeledningstal, som bestämts på i

laboratorium tvångsfuktade prov,

talen för fuktiga prov som legat

värmeledningstalsbestämningar på.

Restltaten från de Skilda.bestämningarna, som.utförts vid statens

provningsanstalt redOVisas i tabellen nedan. En jämförelSe mellan

överénSstämmerÖmed'värmelednings-

i en väg ett antal år /15/, gjordes'

nedfrysna prov från Edsvalla.

värmeledningstal utförda på laboratorieprov och fältprov visar som

synes god överensstämmeISe. Genom.att.bestämningarna även var utförda

på frusna prov, i vilket fall värmeledningstalen blir lägre, kunde

ytterligare en intresSant information erhållas. Under tjälningstiden'

är nämligen'ävenÖcellplastlagret'fruset, och.det är då riktigast att

räkna med värmeledningstalet för frusen cellplast.

Provning I

  

Värmeledningsre!

               

Skrymdensitet Fuktinnehåll Model- Temperatur-v Värmeledningstal

käg/m3 vol % temperatur fail över l<ca|/m'h'°(3 uppg-(rattat från

0C provet figAlkcal/m - h - *1 C

Prov 19V Prov 21 K Prov 19V Prov 21 K C Prov 153V Prov 2; ;x

56,1 58,2 2,07 2,34 -1- 10,5 8,0 0,0235 0,0235 0,023?

"- 7,3 9, 0,0235

+ 10,3 20,5 0,0265

Provning I/

Skrymdensitet Fuktinnehåll Medel- Temperatur- Värmeledningsta: Värmelednêngsta!

kg/m3 vol % temperatur fall Över kcal/m°h'°C uppskattat från

oC provet i figll lkcaI/m -h ' I C

Prov 20K Prov 22V Prov 202< Prov 22V °C Prov 20V Prov 22\

49,6 49,8 1,56 1,54 + 10,4 8,1 0,0225 0,0230 0,0229

' -3- 7,8 10,7_ 0,0225

-1- 10,2 20,4 0,0260

          

Sammanställning av bcstämningar på värmcledningstal

erhållna genom olika undersökningar. Bestämningama

har utförts på tvålagcrsskikt av i provning I dclprov 19V

+ 21K (4 + 4 = 8 cm) och i provning II delprov QOK -fe

22V (4 + 4 = 8 cm).

Vid Norges Tekniske Höiskole har.bestämningar av värmeledningstal

utförts på prov från Edsvalla, som motsvarar de Ovan beskrivna proven"

Rapport Nr 40



_74.

varvid för ett av proven erhölls det resultat, som redovisas i

fig. 42. Kurvorna beskriver väl hur det fuktiga resp. torra cellplast?

materialets värmeledningstal varierar med temperaturen;.Medan det

torra materialets kurva är jämnt sjunkande Vid sjunkande temperatur,

visar det fuktiga materialets kurva en stegring vid OOC, varefter

vid ytterligare sjunkande temperatur värmeledningstalet fortsätter'

att minska.
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Fig. 42 Exempel på värmeledningstalets förändring med temperaturen

' enligt bestämningar utförda vid Norges tekniska högskola

(Frivik) på strängsprutad styrencellplast. Den övre kurvan

vrepresenterar fuktigt och den undre torrt material.

7.1.4 Mikrobiell nedbrytning

Någon nedbrytning av bakteriell typ har ej kunnat iakttas på cell-

plaster vid Edsvalla-provvägarna, som varit i bruk.i 7 år. En viss

.fortsatt.bevakning är dock.befogad efterSom polystyren till skillnad

från de konventionella minerOgena vägbyggnadsmaterialen är av organisk

typ. Stor kan emellertid risken för bakteriell.ned5rytning inte vara,

efterSom polystyren knappast är ett bakteriellt substrat (kväve.$aknas).

En rätt omfattande testning genöm.nedgrävning av olika plaster i

VTI Rapport Nr 40



75.

naturlig mark med rikt bakterieliv har utförts vid Skogshögskolan,

Nykvist /16/. Prov har varit nedgrävda i fem år och sedan inspek-

terats, varvid man funnit att den icke modifierade formen av poly-

styren, dvs den som används vid vägar, var den mest resistenta av

alla plaster mot bakterieangrepp.

7.2 Provvägar

Vid en provväg utföres fältstudier av överbyggnadskonstruktioner,

där nya material kan ingå. En provväg är ett fältförsök vid väg

.med trafik till skillnad mot undersökningar på laboratorium och

vid mindre försöksytor. En provvägs syfte är i första hand att

..ge Underlag för praktiska värderingar av nya metöder och material,

.men ger därjämte pedagogiSk information till vägbyggare Och väg- '

hållare.^

7.2.1 Etappvis uppläggning av provvägsverksamheten

Vid statens väg- och trafikinstitut har under årens lopp byggts ett

större antal provvägar. Härvid har en viss metodik.med etappvis upp-

läggning av provvägsverksamheten utvecklats och även kunnat få sin

tillämpning, som framgår av fig. 43. Som synes sker starten vid

fältprovningar av ett helt nytt material, eller helt ny metodik

-med en provyta, etapp l, Vid.denna lär man sig hantera,.Behandla

och kanske modifiera det nya materialet och kan studera dess bärig-

hets- och_tjälegenSkaper;

Efter en säsongs mätningar har man skaffat sig så mycket kännedöm

om provmaterialet eller metodiken att man kan avgöra om en fortsätt-

ning är värd att satsa på, i vilket fall man bygger en förprovväg,

etapp II. Speciellt för denna etapp bör vara att provkonstruktionen'

hårdtestas för att sålunda kunna accelerera påkänningarna och "slå ut"

för klena uppbyggnadsalternativ.

,Har provningarna i etapp II givit positivt.resu1tat kan huvudprov-

vägen; etapp III, projekteras. Man har under föregående etapperi

skaffat sig så säkra kunskaper om den nya metodiken eller det nya

materialet; att man fått en ganska säker uppfattning om vilka

konstruktioner som är realistiska. Etapp IIIs provväg innebär testning
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av dessa konstruktionstyper. Provningsprogrammet bör därvid vara

så omfattande att försöksresültaten kan ge underlag för framtagning

av byggnadsanvisningar. Det är sålunda speciellt viktigt att referens-

sträckor med konventionell uppbyggnad ingår. Synnerligen lämpligt är

dessutom att redan utprovade icke konventionella konstruktioner

spränges in i provvägen för att möjliggöra en jämförelSe.mellan

skildaxmetoder'under'utveckling.

NORMALPROGRAM FÖR FÄLTPROVNTNGAR AV HELT NYTT MATERIAL

Etopper

I II I[[ N
provyto Förprovvög Huvudprovvüg Försöksvög

  . ;o .r J_ w ?7.3..31: vi.

...000 0.. * ...0.00.00

0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0

MM . . -_ , . . _

  

 

  

 

   

(Edsvalla se) (Edsvalla 67)

Anm. Till föltprovningarna hör såväl inledande som kontinuerliga laboratorieprovningar

  

  

Tidsplan

Provyta .L 1 f 2 % 30r4------------------

Fu .. gi 2 l 3. , L år Jorprovvog . I , , ___ __.__ ___... ___ ___ ___

.. L 5 Ö
Huvudprovvag t 3 : 2 r : --- - - -- _-

u n L
Försoksvag %* : 5 § 6 or : :

Fig. 43 Schema utvisande normalprogram för fältprovningar av helt

nytt material för vägar. Principen är att provningarna sker

i etapper och att utformningen av en följande etapp bestäms

av erfarenheterna från en föregående.

I och med etapp III är.den egentliga provvägsserien avslutad..Den

fortsatta.verksamheten innebär att man tillämpar de Vunna erfaren*

.heterna genöm att vid byggande av nya vägar använda de nya konstruk-

tionerna, etapp IV. När sedan.de provade konstruktionerna visat sig

även hålla måttet i praktiken är.det dags att författa.de Slutgiltiga

:byggnadsanvisningarna.
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7.2.2 Observationer vid provvägar

Observationer vid sådana provvägar som gäller provning av tjäl-

isolerade material och metoder bör lämpligen inriktas på följande

huvudpunkter;

a) Materialens tjälisolerande förmåga.

b) Materialens bärighetsegenSkaper.

C) Långtidsförändringar hos materialen.

På grund av att vinterklimatet varierar under olika år måste ObserVa-

tionstiden vara.mer än ett år för de enSkilda etapperna I - III. Av

praktiska och ekbnomiska skäl kan man välja tre år, varefter fält-

försöken kan i huvudsak utvärderas. För etapp IV som egentligen ej

är provvägsförsök behöver man i allmänhet ej stipulera någon bestämd

provningstid. I denna etapp kan exempeIVis även olika inbyggnings-

metoder för materialet testas, varvid resültatet av denna provning

är klar så snart bygget är slutfört.

7.2.3 Exempel på svenSk provvägsverksamhet

I Sverige har bl a bark, mineralull, lättbetong, styrenCellplast

och lättklinker testats under några år. Den etappvisa uppläggningen

beskrives'nedan.

Bark
___-_

Etapp I: Någon provyta utfördes ej; I stället nyttiggjorde man sig

av de praktiska erfarenheter som tidigare fanns beträffande

' barklagrens trafikerbarhet med lastbilar och deras tjäl-

isolerande förmåga, vilka faktorer kunde Studeras i bark-

upplag och liknande. DesSutom visste man att torv, vilken

har nästan samma isolerande egenSkaper som bark, var ett

effektivt tjälisolerande material.

Etapp II:Förprovväg byggdes 1957 i Ersnäs, väg E 4, Norrbottens län.

Barktjockleken var 20 och 30 cm. De under den första vintern

uppträdande ojämna tjällyftningarna och tjälsprickorna visade

att barklagren var underdimensionerade.
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Denna utfördes 1961 i Nordmaling, väg E 4, Västerbottens

_ län. Den uppbyggdes med barktjocklekarna 20, 30, 40 och

'Etapp IV:

Mineralull

 

Etapp I:

'Etapp'IIz

Etapp III*

IV:

LättbetOng

Etapp I;

.Etapp II:
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50 cm. Resultaten från denna provväg har givit ett första

underlag för dimenSionering av barklagret med hänsyn till

ortens köldmängd..Se fig. 32.

Under årens lopp har en mängd vägar i landet byggts med

barklager vilket visat sig väl hämma tjälens skadliga

.verkningar.

Någon provyta utfördes ej, Att mineralull hade tjäliso-

.lerande egenskaper kunde dock inhämtas från försök vid.

järnvägar.

I Jämtlands län byggdes provvägen Såå 1962, med mineralull

i lagertjocklekarna 5, 10, 15 och 20 cm. Mineralullen'

visade Sig ha viss påtaglig isolerande effekt under första

vintern men försämrades betydligt under senare Vintrar.

Med modifierade mineralullsprodukter har därefter prov-

vägarna Järvsö 1963, Edsvalla 1966 (en sträcka) byggts.

Resultaten är ej klart positiva från dessa provvägar.

Icke några vägar isolerade med mineralull har byggts.

En med temperaturinstrument och tjälgränsmätare.försedd

provyta, utfördes vid Hällabrottet 1968, Örebro län. Denna

gav ett positivt besked om att lättbetongen hade vissa

tjälisolerande egenSRaper.

En provväg utfördes i Kilsmo 1969, Örebro län,.med armerade

lättbetongbalkar. Isolertjocklekarna var 20, 35 och 50 cm.

Även vid denna provväg visade Sig lättbetongen ha isolerande

egenSkaper, men sämre Sådana än vissa aktuella alternativa

material.



79.

Etapp III-

_ly: ,Icke några vägar med lättbetongbalkar har byggts.

Styrencellplast

 

Etapp I: Någon provyta utfördes ej; Då styrenCellplasten var känd

som ett användbart material från fältförsök i andra länderi

sedan 1962, ansågs någon provyta ej nödvändig.

"Etapp II: För att lära känna materialet närmare inbyggdes två typer

av styrenCellplast i provvägen Edsvalla 1966, Värmlands

län. Se fig. 44. Tjockleken av cellplasten var 8 cm och

påbyggnaden på plastlagret varierade mellan 30 och 50 cm.

Första vintern gav godaresültat för de två cellplast-_

typerna.

I
/

/ \

 

.-0\..-- s\

/ /K'n'äldjufa 'IjälcijuP
_-- \_-.__....

Friqcm Swrofoam Minera!u |EN:l Bark .

Fig. 44 Provvägen Edsvalla 1966, Värmlands län. Provvägen utgör

etapp II (jfr fig. 43). Två.re1ativt nya material,form-

gjord och strängsprutad styrentellplast,hårdtestas. Som

jämförelSe medtages dels mineralull, som tidigare Visat

sämre resultat vid.testningar,och bark, som visat goda

resultat vid testningar. Ytterligare två provsträckor

ingår i provvägen, nämligen jämförelSesträckor, som är

konventionellt uppbyggda.

'Etapp III: Eftersom styrencellplasten var så pass välkänd ansågs.det'

möjligt att till år 1967 projektera en mer omfattande '

provväg, nämligen Edsvalla 1967. GenOm en ingående Upp-

följning under åren 1967 - 1972 har förändringar hos

,cellplastmaterialen närmre kunnat beskrivas. Fig. 45

visar sålunda tjälnedträngningen under olika år i över-

byggnader med olika cellplaster och lagertjocklekar.
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Fig. 45 Några resultat från provvägen Edsvalla 1967 tillhörande
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_ etapp III (jfr fig 43). Man kan lägga märke till följande.

Ett så tunt lager som 2 cm cellplast (sträcka 13 och 21)

kan reducera tjällyftningarna avsevärt. Tjäldjupet ökar

i ordning Vintern 1968-69, 1969-70 och_l967-68 för de

oisolerade sträckorna 14 och 26. Samma gäller för sträcka

13 med strängsprutad cellplast men ej för sträcka 21 med'

formgjord.ce11plast, där ordningen är 1967-68, 1968-69

och 1969-703 dvs tjäldjupet ökar för varje följande Vinter;

Orsaken är att söka i att den formgjorda.cellplasten tagit

upp stor mängd vatten, varvid värmeledningstalet ökat.
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Etapp IV: Ytterligare vägar har senare byggts med styrencellplast,

»varvid vissa speciella moment provats. Så utfördes vid

ett par sträckor på E 4, mellan Skellefteå och Bureå,

ett antal olika typer av utspetSningar, samt provades

metodiken att lägga skivorna direkt på befintlig belägg-

ning resp. gräva.ned dem;

Lättklinker

 

Etapp I: Någon egentlig provyta utfördes ej eftersom materialet

var känt från fältförsök i utlandet som ett användbart

material.

Etapp II: År 1969.utfördes två provvägar med bitumeniserad lätt-w

klinker; Vid provvägen Linköping 1969 provades utläggning

av tunna lager och vid provvägen Avesta 1969 provades'

lättklinkerlager som succesSivt varierades i tjocklek;

År 1967 hade desSutom som del av provvägen Edsvalla 1967

utförts ett par kortare Sträckor med lättklinker; Försök

från samtliga.deSSa provvägar har givit goda.resultat.

"Etapp'III:.De 'dröjde till år 1973 innan en provväg Lasele 1973

byggdes som tillhörde denna etapp..DeSSförinnan hade

vid provytor provats olika möjligheter att behandla

lättklinker. Några.resu1tat föreligger ännu ej från

.denna provväg.

' Etapp IV: EfterSom etapp III ännu ej är klar har någon lättklinker*

väg tillhörande.denna etapp ej byggts.

7.3 Tillämpning av proVningsresultat

Av ett tjälisolerande material skulle man vilja kräva att dess tjäl-

isolerande.verkan icke minskade under vägens livstid. En därtill

'anpassad fältprovning skulle.behöva omfatta en period av många år.

Det är emallertid orimligt med en lång testtid, varför man får söka

gå fram på ett annat sätt. Möjligheter därtill finns också.
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Tack vare att vissa tjälisolerande material tidigt kommit under

provning har långtidsförändringar hos dessa speciella material

redan kunnat observeras. Frysmotståndsmaterialet bark inbyggdes

sålunda i provväg första gången i mitten av 50-talet (Sverige)

och hade dessförinnan lagrats vid sågverk under sådana förhållanden

som motsvarar lättbankar. Styrencellplast av strängsprutad (och

formgjord) typ inlades i provväg redan 1962 (USA) och lättklinker

1966 (Väst-Tyskland). Samtidigt har på de Skilda provmaterialen

utförts laboratorieanalyser och försök i halvstor skala. Möjlig-

heter finns sålunda till jämförelSe mellan.resultat erhållna vid

laboratorieanalyser och faktiska fältresültat.

Så kan som exemplifiering nämnas, att av.de två typerna styrenCell-

plast, formgjord och strängsprutad, som under några år legat in- '

byggda i provvägar, den formgjorda tagit upp största vattenmängderna.

Motsvarande resu1tat har man erhållit i Skogseid-Wöhlska vattenbadet;

SaeterSdal /17/. Det synes därför möjligt att med hjälp av denna

laboratoriemetodik kunna uppskatta benägenheten för den vattenabsorp-

tion hos.cellplaster och liknande material, som gäller för materialen

då de är inbyggda i vägen;

På samma sätt torde man kunna bestämma hållfasthetens (och,vatten4

haltenS) förändring.med tiden genOm att under kortare tid (och under

vatten) utsätta materialen för cyklisk.belastning på laboratoriet;

Några vedertagna standardmetOder för testning av tjälisolerande Och

bärande egenSkaper hos nytillkomna material finns f n inte. IntenSivt

forskningsarbete rörande desSa problem pågår dock, inte minst i de '

nordiska länderna.

8. PRINCIPER FÖR TJÄLISOLERADE KONSTRUKTIONER

I överVägande antalet konstruktioner är problemet att anordna en'

spärr för den vertikala Värmeströmmen; Så är fallet vid landsvägar,

ijärnvägar, rullbanor för flygfält, parkeringsytor etc. Vid vissa

specialkonstruktioner såsom vägportar kan därtill behov finnas att

hämma det horisontellt riktade köldangreppet från vertikala sidoytor.
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En tjälisolerad konstruktion uppbygges förutom av isolermaterialet

i princip av samma material som en icke tjälisolerad. För den följande

diskussionen förutsättes den tjälisolerade konstruktionen för typ-

fallet landsväg bestå av följande materiallager.

Bituminös beläggning

Bärlagergrus (kan vara bitumen* eller cementstabiliserat)

Isolermaterial

Sand (kan utgå)

Lagren ovanpå isolermaterialet benämnes här påbyggnadslager och

sandenxunder*isolermaterialet'materiallager'under'isoleringen;

8.1 Påbyggnad på isoleringen'

Vare Sig isolerlagret utgöres av frysmotståndsmaterial eller värme-

isolerande material måste.det påbyggas.med bärande lager och slitlager,

som förutsättes vara av typer som ovan nämnts.

Om det tjälisolerande materialet är av frysmotståndstyp är det lik-

_ giltigt om påbyggnaden är svårgenomsläpplig för nedSipprande Vatten'

eller ej; Ett frysmotståndsmaterial såsom bark förändrar ej väsent-

ligt sina tjälisolerande egenSkaper om vattenhalten skulle Svänga

något kring jämviktsvärdet. Däremot är de värmeisolerande materialen

mer eller mindre känsliga för påverkan av vatten och även känsliga

för luftfuktigheten. Ackumulerat vatten på isolerlagrets ovansida

_(gällertcellplastlager) kan.ge anledning till ökande vattenhalt i

själva lagret och sjunkande luftfuktighet i omgivande jordmaterial-

porer kan åstadkomma uttorkning. Sådan uttorkning synes kunna ske

på sommaren; om isolerlagret är påbyggt med ett grovkornigt öppet

material såsom fallet kan vara vid järnvägar.

På cellplastprov, som upptagits från isolerad väg har kunnat konsta-

.teras att en vattenansamling (obserVerad i form av is) mellan skivorna

;i en tvålagsisolering orsakat vattenanrikning i själva isolerSkivorna

närmast kontaktytan.mellan skivorna. Se fig. 46 som anger vattenhalts-

fördelningen i prov upptagna från provvägen Edsvalla 1967 A.
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Fig. 46 Exempel på vattenhaltens fördelning i två skivor av

styrencellplast som legat i två lager i väg. Man kan

lägga märke till den höga vattenhalten intill kontakt-

ytorna mellan skivorna. Vid uppgrävningen av skivorna

som gjordes vintertid kunde man notera ett isskikt mellan

skivorna.

Vid en landsväg belagd med "tät" bituminös beläggning är risken

för infiltration av dagvatten liten, såvida ej vägbanan är

sprucken och spårig. En skadad vägbana tyder emellertid på fel-

konstruerad överbyggnad, vilken man ej skall behöva räkna med

Vid en tjälisolerad väg. För att för alla eventualiteters skull

gardera sig för en skadande vattenansamling på det värmeisolerande

cellplastskiktets ovansida bör man förhindra ett isolerlagret

bildar ett svårgenomsläppligt skikt, som sträcker sig över hela

vägbredden. I det fall isolerprodukten består av fabricerade

skivor erhålles vid ettlagsskikt och vid noggrant utläggnings-

arbete tunna springor mellan skivorna, vilka ger en nöjaktig

dränering. Dräneringsspringorna skall givetvis vara så tunna som

möjligt för att inte isoleringsförmågan skall minska. Man bör

sträva efter att hålla sprickbredden under 5 mm. Den nedsättning i
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isoleringsförmågan, som dessa springor i praktiken kan ge anledning

till är av mindre betydelse.

Trots att en viss vattenavledning genOm isolerlagret är säkerställd

kommer fuktigheten i_påbyggnadsmaterialet att bli något högre än om

isolerlagret ej funnes. Detta för med sig, dels en något minskad

tjälisolerande verkan hos själva påbyggnaden; vilken dock är för-

sumbar, dels en minskande frekvens av tidig hösthalka och slutligen

dels en eventuellt försämrad bärighet under den tid påbyggnaden ej

är tjälad, särskilt i det fall påbyggnadsmaterialet är finkornrikt.

Mot denna bakgrund torde det bästa påbyggnadsmaterialet vara ett

sådant som har hög vattenhållande förmåga, men samtidigt icke är

så finkornrikt att bärighetskraven ej är uppfyllda.

På det material som skall ligga närmast ovanpå cellplastskivorna

.behöver man i övrigt ej ställa speciellt hårda krav vad gäller korn-

storlekaördelningen; Det kan sålunda utan förbehåll rekömmenderas

att påföra och packa krossat bärlagergrus förutsatt att isoler*

materialet har nöjaktig hållfasthet; Försök har gjorts att på olika

sätt påföra och packa grovkornigt material (stenStorlek upp till

300 mm) på_skivor av strängsprutad styrenCellplast (Styrofoam Hl),

Gandahl [18/. Även vid den hårdaste.behandlingen minskade Skivorna

endast några tiondels millimeter i tjocklek; De enStaka djupaste

intrycken kunde uppgå till l ä 2 cm. Material med sådan grovkornighet

bör sålunda undvikas i påbyggnaden ovanpå cellplastlager av polystyren.

Isolermaterial av bituminiserad lättklinker är relativt fuktsäkert,

och vattenanrikning kan ej ske på isolerlagrets överyta på grund av

lättklinkerns goda dränerande_6gen3kaper; I huvudsak detSamma gäller

för icke bitumeniserad lättklinker; men denna torde.med tiden ta upp

mera vatten än den bitumeniserade. Påbyggnaden på lättklinkern behöver

inte väljas med samma omsorg vad gäller genömsläpplighet; EfterSom

lättklinkern har goda bärande egenSkaper kan detta material med fördel

läggas nära beläggningsytan. Den ökade risk för tidig hösthalka, som

'därvid uppkommer; torde principiellt kunna motverkas genöm att som

bärande lager ovanpå lättklinkerlagren väljes sådana material som

är vattenhållande men samtidigt tillräckligt bäriga. EfterSom lätt-

klinkerlagret verkar dränerande kan normalt vattenövermättnad ej

'TI Rapport Nr 40



86.

uppstå i dessa påbyggnadslager. Hur överbyggnadskonstruktionen i

detalj bör vara beskaffad vet man f n icke, eftersom utredningar

rörande detta problem ännu ej är slutförda.

8.2 Materiallager under isoleringenw

För frysmotståndsmaterial såsom bark gäller att denna kan läggas

direkt på den fuktiga terrassytan, varigenom en fortsatt hög och

jämn vattenhalt hos barken är säkerStälld. Å andra sidan är det'

inte Så, att barken skulle förlora sitt vatteninnehåll om barklagret

förlägges ovanpå ett sandskikt med dränerande agenSRaper; Vatten*

halten skulle Visserligen minska,.men ej i så hög grad att det har

.betYdelSe för barkens tjälisolerande förmåga.

Lättklinker; som är självdränerande, fordrar normalt icke något sand-

lager som övergång mot terrassytan. Sand kan dock användas för avjämr

ning eller vid vissa finkorniga jordar som filterlager5 och ett

underliggande Sandlager kommer därjämte att öka den sammanlagda

tjälisolerande effekten hos överbyggnaden;

VärmeiSolerande lager av cellplast bör läggas på ett.gen0msläppligt

sandskikt eller liknande av flera skäl..NedSipprande vatten måste

kunna avledas horiSontellt. Även vatten som framkommer genOm upp-

tining av tjäle i undergrundens överSta lager måste avledas på samma

sätt. En viktig funktion hos sandskiktet är att vara utjämningslager

ovanpå en ojämn terrassyta. Vissa krav måste dock ställas på terrass-

ytans jämnhet så att sandskiktet ej kommer att variera för mycket i

tjocklek. Man_kan få en uppfattning om.betyde13en av tjocklekens:

variationer hos sandskiktet från diagram i fig. 18, där den tjäl-

isolerande effekten hos en\ överbyggnad.medivärmeiSOlerande lager

och varierande tjocklek hos underlagrande Sandskikt.beskrives; Som

framgår av fig. 18 ger en ökning av detta skikts tjocklek från 25

till 75 cm en ökning av tjälisoleringseffekten på ca 380 dygnsgrader.

'Av det underlagrande sandmaterialet måste man kräva att det helSt är

en ren sand eller grusig ej stenig sand. Sten i sanden kan nämligen"

ha den effekten att intryck uppstår i skivorna, som visserligen mest

är skönhetsfel, men förekOmmande i stor mängd kan de förstöra skivorna.
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8.3 Isolerlager

Det är av stor vikt att isolerlagret är av homogen beskaffenhet

såväl i vägens tvärled som längdled, så att bärigheten blir jämn

och den tjälisolerande effekten den avsedda över hela vägbaneområdet.

Bark, som under byggnadstiden icke packas tillräckligt, kommer när

vägen tas i bruk till en början att packa sig under trafikens in-

.verkan med sättningar som följd. Utlägges bark i olika tjocka lager

kan följden bli ojämna tjällyftningar. Om antages att barklagret på

grund av ojämn.terrass erhållit tjocklekar varierande mellan 40 och

20 cm, Och att 40 cm är den projekterade tjockleken och att denna

gäller för den dimensionerande köldmängden 8000C.dygn (jfr fig. 32),

kömmer undergrundená vid.de delar där barklagertjockleken är 40 cm;

. ej att tjäla om.denna köldmängd förutsättes inträffa. Tjälisolerings-

effekten där barklagertjockleken är 20 cm är 4000C.dygn (jfr fig. 32).

För tjälning i undergrunden; där barklagertjockleken är 20 cm, är

alltså 200°C.dygn tillgängliga. Om tjälning i_undergrunden.ger 1 cm

tjällyftning för SOOC.dygn, Skulle den resülterande tjällyftningen

kunna bli 4 cm. Normalt torde dock ojämna lyftningar av denna storlek

. ej komma att uppstå,.dels på grund av att skarpa kastningar i lager-

tjocklek är ovanliga vid praktiskt vägbyggande dels på grund av att

V ett fruset barklager verkar överbryggande.mellan ojämnheterna. Hur

bärigheten kommer att variera med barklagertjockleken är ej närmare

utrett. På grund av den höga hållfastheten hos ett fruset barklager

torde dock bärighetSvariationerna under i varje fall tjältiden vara

av ringa betydelse.i

Det har ovan anmärkts att cellplastlager i form av skivor i två lag

bör läggas med dräneringsspringor, alltså ej omlott. Det är givetvis

väsentligt att egenSkaperna från skiva till skiva i.de tunna isoler-

lagren av.cellplast är helt överenSStämmande.'Olikheter i hållfasthet

och värmeisolerande förmåga måste Undvikas. EfterSom tjälisolerings-

effekten är så stark kommer avvikelSer i fråga om lagertjocklek etc,

'som i normalt vägbyggnadssammanhang anses obetYdliga att få stor in-

verkan. Så visade Sig vid provvägarna i Edsvalla den formgjorda

styrencellplasten, som fabriceras genom expandering i formar till

stora block, som sedan uppsågas till skivOr, ha en ojämn kvalitet

med större hållfasthet hos skivor från blockets sidoytor än dess
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centrala delar. Kvaliteten-hos den strängsprutade styrencellplasten,

som också provadesvid provvägarna i Edsvalla, och som tillverkas

i en kontinuerlig process genom extrudering, var däremot jämn. En

från vattenabsorptionssynpunkt ojämn produkt kommer inom isoler-

lagret att få varierande Värmeisolerande förmåga och därigenOm kommer

tjäldjup och.tjällyftning att variera i vägsektionen; vilket kan ge

anledning till ojämna tjällyftningar, hur stora kan man dock f n

inte uppskatta. Olika stora sättningar kan uppstå om cellplastlagrets

hållfasthet växlar mellan skivorna och vid en kollaps av materialet

kan.desSa bli stora. Bärigheten kommer över huvud taget att variera

över vägbaneområdet vid växlande hållfasthet hos isolerlagret; i

hur hög grad är dock.inte Utrett.

Lättklinker har på grund av tillverkningsprocesSen en från Vägbygg-

nadssynpunkt hög och jämn kvalitet; EfterSättningar i ett packat

lättklinkerlager synes bli små och jämna förutsatt att lagret på-

byggts med lämplig påbyggnad. Liksom för bark gäller att lagertjock-

.leken icke får variera om man vill gardera sig mot ojämna tjällyft-

ningar. Bärigheten synes också bli jämn och hög_hos en Välbyggd

lättklinkerisolerad väg med jämntjocka lager;

8.4 ÖVerbyggnadskonstruktioner'

Sedan grundkraven för.de tjälisolerande materialen; främst i sina

iegénSkaper'av att vara tjälisolerande uppfyllts, kan överbyggnaden i

övrigt konstrueras på skilda sätt allt efter främst bärighetSkraven.

I påbyggnadslagren kan sålunda ingå alternativt bärlagergrus, bitu-

menStabiliserat grus (BG), eller cementstabiliserat grus (CG). Be-'

träffande BG skall dock anmärkas att uppvärmda asfaltmassor ej får

ha en temperatur överstigande SOOC, om de Skall läggas direkt på

styrencellplast. Vid högre temperaturer kommer styrencellplasten att

mjukna. För kemiskt.sett andra.cellplaster gäller andra temperatur-

krav. En fältprovning har visat att ovanpå styrenCellplast är ett

övergångslager på minst 10 cm grus-sandmaterial nödvändigt, innan

Aasfaltmassor av.den normala temperaturen 13OOC kan påföras, för att

säkerStälla att styrenCellplasten ej uppmjukas..Se Svensson /19/.

Kallare massor, temperatur SOOC, har lagts direkt på styrenCellplast

vid försök i Norge, där metOden kallas toppisolering, Borg-Hansen /7/.
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Toppisoleringsmetoden har som tidigare antytts en allvarlig nackdel.

Den för nämligen med sig en ökad halkrisk tidigt på hösten. Samma

.fenomen fast mindre uttalat kan noteras vid värmeisolerade Väg-

sträckor, försedda med grusbärlager eller där detta helt eller delvis

utbytts mot BG. Se härvid tidigare avsnitt som behandlar risken för

halka (2.3).

Sammanfattningsvis fordrar man av tjälisolerade konstruktioner

primärt att.de har en nöjaktig tjälisolerande effekt samt att de är

tillräckligt bäriga. DesSutom måste övergångar mellan isolerade och

icke isolerade.delar utföras så, att olikheterna i påverkan från tjälen

utjämnas. Beträffande de VärmeiSOlerande materialen gäller desSutom

att man måste tillse att endast tolerabel ökning av halkfrekVenSen'

uppstår. Nedan ges några exempel på tjälisolerande konstruktioner.

8.4.1 Landsvägar

Tjälisoleringsåtgärd och överbyggnadskonstruktion är i princip

.desamma för landsvägar samt taxibanor och rullbanor på flygfält.

På grund av det större hjultrycket hos de fordon som trafikerar

flygfält måste dock vid.de Senare bärigheten hos överbyggnaden i

allmänhet vara större och individuellt anpassad till fordonstypen.

8.4.1.1 åêzk

I både Sverige och Norge har byggnadsanvisningar för användande av

bark i väg framarbetats av resp. statliga vägmyndighet /9, 20/.

Dessa anvisningar är i princip tillämpliga även för andra frysmotstånds-

material såsom torv, sågspån, träflis etc.

Barklagerformen i vägens tvärled är i norska och svanSka anvisningar

tämligen överenSStämmande. Den svenSka konstruktionen framgår av

fig. 23 a, den norska av fig. 25 e. Tjockleken hos barklagret är

både i Sverige och Norge avhängigt luftens köldmängd, men i detalj

ipå ett något olika sätt..Se fig. 23 med tabell och diagram visande

.den svenska och fig. 25 visande den norska.ver3ionen. I Sverige Skall

överbyggnadstjockleken vara den som motsvarar den som erfordras för

material tillhörande klass D i dimensioneringstabellen. Se fig. 24.

Påbyggnaden enligt de norska anvisningarna är berOende av vägklassen.
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I Sverige gällde till en början (sedan 1963) anvisningar för sådana

barkisolerade vägar, där barklagret givits en triangulär tvärsnitts-

form..Se Som exempel fig. 47. Anledningen till valet av denna bark-

lagerform var att man därigenOm även kunde motverka längsgående

tjälsprickor. Denna fråga har närmare Utretts i avsnittet (2.3) om

PrinCiper för tjälisolering vartill hänvisas. De byggnadsanvisningar

som i Sverige Och Norge senare införts (1973) är som byggnadsanvis-

ningar ofta måste Vara kompromisser; i.detta fall vad gäller mot-

.Verkande av både tjälsprickor och ojämna tjällyftningar samt många

andra aspekter; som.gäller praktiskt vägbyggande.'
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Se detalj 1 ,

Fig. 47 Statens vägverks mittkil med bark från jan. 1966. Avsikten

med denna konstruktion var i första hand att motverka längs-

gående tjälsprickor men även ojämna tjällyftningar. Metoden

är effektiv vid vägar av bredden 7 - 9 m eller smalare, men

har vissa nackdelar vid större bredder; Som framgår av

skisserna i fig. 4 är.det endast vid bredder upp till

7 - 9.m som tjälnedträngningen (ochtjällyftningen) är

kontinuerligt avtagande från vägmitt och_mot vägkant,

' motiverande en avtagande tjälisoleringsgrad i samma riktning.

När på.senare år vägar med bredden 13 m byggdes i större

omfattning blev en.mer planparallell tvärsnittform hos bark-

lagret mer lämplig. I-de nya anvisningarna för byggande med

bark.har statens vägverk frångått mittkilsformen /9/.

Utredningar beträffande erforderlig påbyggnad på barklager är inte *

.helt slutförda vare sig i Sverige eller Norge. Det är möjligt att

tunnare påbyggnader än de i anvisningarna för allmänna vägar påbjudna
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från bärighetssynpunkt kan vara möjliga. I varje fall vid vägar

.med ringa_trafikintenSitet och där ytlagret utgöres av grusslitlager

Såsom fallet är vid vissa enSkilda vägar.

Det möter givetvis inget hinder i princip att utbyta en påbyggnad på

bark, som utgöres av grusbärlager och sandigt förstärkningslager,

mot bitumen- eller cementstabiliserade lager; Den totala påbyggnadens

tjocklek kommer därvid att kunna minskas, hur mycket är dock f n

obekant. Någon ökad risk för halka på grundav de förtunnade på-

byggnaderna på bark, torde mot bakgrunden av nuvarande kunskaper ej

.behöva.befaras.

I,de SvenSka och norska byggnadsanvisningarna är utspetSning av

barklagret i längdled ej reglerat. UtspetSning av ett frysmotstånds-

lager erbjuder å andra sidan ej några speciella problem; vilket ut-

sades i avsnittet om Principer för tjälisolering. En ansats är att

. göra barkutspetSningen lika lång som motsvarande SandutspetSning.

Man kan också, om man känner tjällyftningens storlek i angränsande

icke isolerade.vägavsnitt, anpassa utspetSningslängden till den ut-

jämning man önskar av.denna ojämna lyftning.

.Beträffande utläggning av bark säger statens vägverks anvisningar

följande /9/..

"Underlaget för barken utformas så att en plan horisontell eller'
lutande botten erhålls. Barken utläggs och packas lämpligen med band-

traktor, varvid packningen utförs över hela lagerbredden för att mot-

.verka ojämna sättningar. Löst utfylld bark låter sig normalt packas

så att volymen packad bark endast uppgår till hälften av den löst ut-
lagda barken. Även om barken packas omsorgsfullt uppkommer ytterligare

en volymminskning av ca 10 Z.sedan överbyggnadsmaterialet påförts.
Vid utläggningen bör denna efterpackning.beaktas och motsvarande
överhöjning utföras, om den färdiga vägytanskall erhålla rätt höjd."

Några moment vid inbyggning av barklager visas i fotoserien fig.

48 a-c.
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Fig. 48 Några arbetsmoment vid inläggning av barklager vid väg 728,

Kinnared - Fegen, Hallands län, Svensson /29/. Barken er-

sätter vid denna vägsträcka minerogena lager, som.bortföres.

På barklagret utföres ny överbyggnad. På så sätt erhålles

mindre belastning på undergrunden, som utgöres av torv,

och sättningarna kan avstanna. Fig. a. Bortgrävning av

minerogena överbyggnadsmaterial. Fig. b. Påförande och

packning av barken. Fig. c. Fortsatt packning av barken

under färdigställande av barkterrassen.

8.4.1.2 Cellplast

Några slutliga byggnadsanvisningar för användande av cellplast i

vägar har ej framkommit i de länder, där man under några år använt

sig av denna materialtyp för tjälisolering i väg. Däremot har det_

givits en del rekommendationer. Eftersom erfarenheterna av användandet

av många cellplasttyper i väg ännu så länge är bristfälliga, skall

här begränsning ske till styrencellplasten, som är den typ som är

mest ingående provad. Den har också hittills givit de mest positiva

resultaten.

Några typiska schematiska konstruktionsalternativ framgår av

fig. 49 a-e. Vad som skiljer de olika alternativen åt är påbyggnaden

på cellplastlagret. Alla konstruktioner förutsättes försedda med

bituminös beläggning och ett sandlager under cellplastlagret. På-

byggnaden enligt fig. 49 a innehåller grusbärlager, som lägges direkt

på cellplasten. Enligt fig. 49 b användes ett övergångslager av sand

mellan grusbärlagret och cellplasten. Fig. 49 c beskriver en påbyggnad

med bitumenstabiliserat bärlagergrus på ett övergångslager av minst

10 cm av grus-sandmaterial, vars funktion förutom den bärande är att

förhindra skadande uppvärmning av styrencellplasten. Detta grusiga-

sandiga övergångslager är ej nödvändigt om cementstabiliserat grus

eller betongbana läggs direkt på styrencellplasten. Se fig. 49 d.

Fig. 49 e slutligen visar en s k toppisolering där kall (g SOOC)

bituminös massa lagts direkt ovanpå styrencellplast, sedan följt av

eventuellt varmare bituminösa massor. Totala påbyggnaden på cell-

plasten blir härvid tunnare än vid övriga alternativ. En sådan topp-

isolering har utförts i Norge, Borg-Hansen /7/.

Som ovan framhållits finns inga slutliga byggnadsanvisningar för tjäl-

isolerade konstruktioner med styrencellplast. Antydningsvis kan dock

mot bakgrunden av erfarenheterna hittills ges vissa gränser för den

sannolika erforderliga tjockleken för påbyggnaden på i marknaden
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använda styrencellplaster. För grusiga-sandiga påbyggnader enligt fig.

49 a och b torde tjockleken variera mellan 30 och 70 cm. Vid bitumen-

och cementstabiliserade konstruktioner enligt fig. 49 c och d kan

tjockleken på påbyggnaden reduceras något. Om vid toppisoleringsalter-

nativet användes en styrencellplast med hög tryckhållfasthet (8 kp/cmz)

kan, om påbyggnaden är bituminös denna tjocklek reduceras avsevärt,

Borg-Hansen /7/. Det måste anmärkas att nackdelar från halksynpunkt

uppträder under den tidiga delen av hösten när påbyggnaden förtunnas.

Om dessa nackdelar uppväges av fördelarna i övrigt är en bedömning som

väghållaren måste göra. Än saknas fullständigt underlag för en sådan

bedömning. Det har dock vid provvägar visat sig att vidden påbyggnad

på styrencellplast av 30 cm grus-sandmaterial halkrisken visserligen

är högre än vid icke isolerade vägavsnitt, men icke i särskilt påtaglig

grad. Utbytes de grusiga sandiga lagren mot bitumeniserade eller cement-

stabiliserade sådana ökar halkrisken något. Påbyggnaden enligt topp-

isoleringsmetoden ger en definitiv halkig väg under hösten. Vissa halk-

utredningar har utförts vid Edsvallaprovvägarna, Gandahl /8/.

Vid reparation av gammal väg kancellplastlagret förläggas alternativt

på befintlig beläggning eller på en lägre nivå förutsatt att ett

skikt av sandkaraktär lämnas kvar under plattorna. Som utreddes i

avsnittet Principer för tjälisolerade konstruktioner blir den erfor-

derliga isoleringstjockleken mindre ju tjockare underlaget är, dvs

ju högre upp i den gamla vägen som isoleringen förlägges. Se fig. 18.

Läggning av skivor av styrencellplast är ett manuellt arbete. För

övriga arbetsmoment kan konventionella arbetsmaskiner användas. Foto-

serien fig. 50 beskriver några olika arbetsmoment i en vägreparation

i närheten av Skellefteå /18/.

Ett tjälisolerande lager måste i sidled sträcka sig minst till plog-

vallsfoten, helst några decimeter utanför. Man kan avtunna isoler-

lagret mot vägkant genom att en avtrappning som diskuterades i av-

snittet Principer för tjälisolering (2). Inom ett stadsbebyggt omr

råde bliren sådan avtrappning i hög grad aktuell mot sidogator,

olika slag av infarter och snöröjda planer samt terrasser.

Inom Örträsks samhälle i Västerbotten har huvudgatan isolerats med

strängsprutad styrencellplast, vilket förde med sig utspetsningsbehov

av ovannämnt slag. Se Svensson /21/. Utspetsningarnas detaljutseende

har bestämts efter en vinters avvägning av tjällyftningarna. Man har

på så sätt fått underlag för att kunna "skräddarsy" utspetsnings-

delarna med hänsyn till ett faktiskt behov av tjällyftningsutjämning.

Se fig. 51.
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Fig. 49 Några möjliga principkonstruktioner med cellplastisolerad
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överbyggnad, fig. a-d vid nybyggnad, fig. e vid ombyggnad

av tjälskadad väg. Konstruktionerna enligt fig. a och b

är försedda med ett övergångslager av sand mellan terrass-

yta och isolerlager. Detta sandlager är dels ett avjämnings-

lager, dels tjänstgör det som dränering för eventuellt över-

skottsvatten från undergrunden. Påbyggnaden på cellplast-

lagret utgöres i fig. a av enbart grusbärlager i fig. b

dessutom ett skyddslager av sand, som kan vara att rekommen-

dera vid mycket grovkornigt "bärlager"-material (kornstor-

lek >'10 cm). Fig. c och d representerar två fall med BG

och CG. Bitumenstabiliserat grus kan normalt ej läggas direkt

på styrencellplast på grund av den höga temperaturen hos

massan, utan fordrar ett skyddslager mot styrencellplasten

på minst 10 cm grus-sandmaterial. Däremot kan CG appliceras

direkt på styrencellplast. Det bör noteras att de sistnämnda

överbyggnadsalternativen kan föra med sig en viss risk för

tidig hösthalka. Detta gäller i högre grad konstruktioner

enligt fig. e, som visar en toppisolering. Om styrencellplast

användes kan man direkt ovanpå denna ej lägga beläggnings-

" n o
massor, som ar varmare an 50 C.



  

Fig 50 a

Efter beläggningens borttagande upp-
schaktades en grav ned till erforder-
ligt djup och en längd av 20 - 25 m
längs enaväghalvan. Uppschaktat ma-
terial lades i förråd för att senare
användas till det nya förstärknings-
lagret. Bilden visar hur traktorn schak-
tar i den uppgrävda gravens ände. Efter
det den första öppningen sålunda gjorts
i vägkroppen transporterades den i ena

änden av graven uppschaktadematerialet
till den andra där plattläggning för-
siggick.

Fig 50 b

Materialtransporterna skedde på den o-
rörda väghalvan, där även övrig trafik
gick fram. Bilden visar en vy över upp-
schaktad grav och i bortre änden redan
nedlagda plattor som påförts överbygg-
nadsmassor.

Fig 50 c

Plattorna fordrar en jämn underbädd,
vilken åstadkoms genom påförande av
ett tunt sandlager för avjämning,
vilket utfördes dels med traktorskopan
och dels och som sista moment manuellt
med hjälp av raka. Det är framför allt
de skarpa ojämnheterna i terrassbotten
som måste bort. En enda enstaka uppåt-
stående sten kan nämligen lätt tränga
in i plattan och skada denna. Sådana
skador sänker ej nämnvärt isolerings-
förmågan. Ur praktisk synpunkt sattes
dock gränsen för jämnhet i terrassbotten
så, att inga ojämnheter i form av större
gruskorn och sten tolererades.På så sätt
var man säker på att några mekaniska ska-
dor ej uppkom på plattornas undersida.



       

Fig 50 d

Plattorna lades för hand på avjämnings-
lagret av sand.

Fig 50 e

Genom att lägga sandhögar på plattorna
fick man dessa att ligga stilla vid de
följande arbetsmomenten. Ytterligare sand
påfördes sedan genom tippning från trak-
torskopan, Vilken sand sedan avjämnades
med skopan och med spade till 7 - 10 cm

tjocklek

Fig 50 f

Förstärkningsmaterialet från den befint-
liga vägen påföres ovanpå det skyddande
sandlagret med traktorskopan. Man strä-

vade att manuellt föra undan större sten
och block mot Vägdiket eller helt undan-
skaffa dem.



Läggning av plattor på beläggning

 

Fig 50 g

Plattorna lägges direkt på beläggningen.
Vid fall av skarpa gropar och svackor
i beläggningen användes sand för avjäm-
ning.

Fig 50 h

Material från grus transporteras ned
lastbil som framföres på redan utlagt
grusmaterial och sedan tippas lasset
på grusbädden och ej på plattorna för
att säkerställa att dessa ej skadas
av nedfallande sten.

 

Fig 50 i

Utplanering av förstärkningsmaterialet.

 



100.

 

    

  

 

   
   

  

   

     
  

;r i _11 ...

i ; stå Y WL,4.M
5 l i I 4 _ A. :

. 1. .23 4. 4 i ,1

V 7 :ägg
5 S: 5 S S 'Ks'

' #üäâ

; "LHR ' t l

, . '. , s .. l 2 .1 272 3 .r .. i ; ..h i

  

Fig. 51 Olika utformningar av utSpetsningar av cellplastlager inom

Örträsk samhälle i Västerbottens län. Huvudgatan är isolerad

smed 7 cm styreneellplast (Styrofoam HI). Vintern innan den

sommar som isoleringen'utfördes avvägdes samtliga utfarter'

ett, varefter man.med ledning av de Uppmätta tjällyftnings-i

belOppen kunde "skräddarsy" utspetsningarna. Figuren visar

i plan några exempel på.deSSa utspetSningar. Siffrorna på

skivorna anger dessas tjocklek i cm.

UtspetSning i längdled av värmeiSolerande lager uppbyggt av skivor,

måste Ske med omsorg, om.man vill undvika ojämna tjällyftningar,

genom att man använder allt tunnare Skivor i riktning mot.den oisolerade

vägdelen; En utspetSningskonstruktion, där man till fullo utnyttjat

möjligheterna att i små steg nedtrappa isoleringslagrets tjocklek'

framgår av fig. 52. Stegen är där.gen0msnitt1igt 0,25 cm. Längden'

på en sådan utspetSning kan.reg1eras.gen0m.den'enSkilda skivlängden;

UtspetSningskonstruktionen kan, som framgår ur figuren; förenklas genOm
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att skivor av vissa tjocklekar uteslutes, exempelvis skivrader med

blandade helcentimeter- och halvcentimetermâtt (0,5 cm steg) eller

dessutom lager med enbart centimetermått (= 1 cm steg). Som tidigare

sagts saknas ännu fastställda byggnadsanvisningar avseende utspets-

ningarnas utseende. Man får därför bedöma utspetSningskonstruktionerna

från fall till fall.
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Fig. 52 Utspetsning av isolerlager uppbyggt av enskilda skivor.

Isoleringstjockleken är 6 cm, som i steg av 0,25 om av-

trappas till 1,5 cm. Man har här en möjlighet att automatiskt.

erhålla en till isoleringsåtgärden avpassad utspetSnings-

längd. Om exempelVis erfordras en isoleringstjocklek på

endast 4 cm kommer utspetSningslängden i motsvarande män

att förkortas..Med utgångspunkt från denna utspetSnings-

modell kan man göra förändringar ex genOm att utesluta

vissa skivrader eller ändra på skivlängden.

8.4.1.3 Lättklinker

Lättklinker är fortfarande under provning. Byggnadsanvisningar saknas

följaktligen. För att möjliggöra tunna konstruktioner vill man gärna

stabiliSera lättklinkern. Hittills har detta skett.med Bitumen och

:med gott resultat. Någon utredning som klarlagt hur påöyggnaden i

.detalj bör vara konstruerad är ännu ej utförd..Nedanstående konstruk*

tionsalternativ är därför att.Betrakta som principkonstruktioner.

Se fig. 53 a-d.

Fig. 53 a och b_representerar en helt bitumeniserad konstruktion i

fallet a på naturlig undergrund och i fallet b förlagd på gammal väg.

I konstruktionen enligt 53 c och d ingår ett grusbärlager i påbygg-

naden. Den förra konstruktionen har visat sig.ge Större halkrisk än
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den som förekommer vid en icke isolerad väg. Genom att införa grus-

lager i påbyggnaden tror man sig kunna nedbringa halkrisken. Hur exakt

en överbyggnad med lättklinker skall vara beskaffad för att endast

vara obetydligt mer halkig än en konventionell väg vet man ännu ej

helt säkert. Man räknar emellertid.med att halkfrågan snart skall

vara löst med hjälp av de resu1tat som.redan erhållits från äldre

provvägar /8/, och.genom underSökningar vid den hösten 1973 byggda

lättklinkerprovvägen i Lasele, Västernorrlands län, se fig. 54. Vid

denna senare provväg testas bitumeniserad lättklinker (SvenSk.Leca

från Linköping), som är påbyggd med bärlager alternativt bestående '

av normalt bärlagergrus eller bitumeniserat sådant samt därpå bituminös

.beläggning.

     47mmleme
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Fig. 53 Några tänkbara principkonstruktioner för med lättklinker

isolerad överbyggnad. Enligt fig. a lägges den med bitumen

eller cement stabiliserade lättklinkern direkt på.terrassenb

och förses med tunn bituminös påbyggnad. Fig. b.representerar

alternativt att den stabiliserade lättklinkern lägges direkt

på tjälskadad väg. I övrigt är konstruktionen.denSamma som

'i fig. a. Risken för_tidig hösthalka är stor för.deSSa bägge

alternativ. Den bör vara mindre för alternativ enligt fig. c

och d. Här har ett_lager av bärlagergrus införts emellan

lättklinkerlagret och de bituminösa beläggningslagren.
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Fig. 54 Provväg Lasele 1973 i Västernorrlands län med bitumeniserad

lättklinker (Svensk Leca från Linköping). Vid denna provväg

testas Bl a halkfrekVenSen för olika typer av påbyggnad

på lättklinkerlagren; Påbyggnaden utgöres dels av bituminös

.beläggning + bärlagergrus och dels av Bituminös.beläggning

+ BG, i Bägge fallen i olika tjocklekar. Vid provvägen'

obserVeras i övrigt lufttemperatur, tjäldjup; tjällyftning,

_ grundvattenStånd och överbyggnadstemperatur.

Tvärsnittsformen kan anpassas till tjälens differentiella påverkan

i vägens tvärled och\i så fall uttunnar man lättklinkerlagren mot

vägkanterna. I längdled måste ntspetSning ske, Vilket kan ske genOm

att man succesSivt minskar lättklinkerlagren i tjocklek enligt de '

principer som.beskrevs för bark-

Säkra värden på erforderlig tjocklek på lättklinkerlagren med hänsyn

till köldmängden saknas f n. Jämfört.med de tidigare.genomgångna

cellplasterna är emellertid värmeledningstalet högt varför man måste

räkna.med relativt tjocka lager;

På grund av lättklinkers jämfört med cellplasterna goda bärande egen-

skaper bör man dock kunna räkna med att en relativt låg grad av tjäl-

säkerhet är tillräcklig vid partiell isolering, dvs man kan tillåta

en tämligen djup tjälning i undergrunden, i varje fall där risken
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för ojämna tjällyftningar ej är så stor, utan att man äventvrar

'vägens bärighet under tjällossningen.

8.4.2 Övriga trafikytor

Avsikten är här endast att kortfattat peka på användningen av tjäl-

isolerande material i andra konstruktioner än överbyggnad för lands-

vägar, rullbanor och flygfält etc.

I stort sett gäller för alla övriga konstruktioner samma principer

för själva tjälisoleringsåtgärden. Kraven på tjälisoleringsgrad och

bärighet kan dock skilja sig. Miljön för de tjälisolerande materialen

kan också vara annorlunda. Bland övriga användningsområden för tjäl-

isolerande material kan nämnas följande.

1. Med tunga fordon trafikerade belagda större ytor såsom industri-

gårdar.

2. Med lätta och enstaka tunga fordon trafikerade belagda ytor såsom

gator i bostadsområden.

3. Med lätta fordon trafikerade belagda ytor såsom parkeringsytor.

4. Av gångtrafikanter trafikerade belagda eller obelagda ytor såsom

gångvägar, gårdsplaner, altaner.

5. Järnvägar.

6. Specialkonstruktioner såsom vägtrummor, vägportar.

9. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Om tjälskyddet vid en väg ökas genom att man utför en speciell tjäl-

isolering höjes vägens kvalitet. Det är emellertid svårt att bedöma

'vad denna kvalitetshöjning är värd.

Den eftersträvade vägkvaliteten bestäms av väghållaren i sista hand

<trafikanterna. Genom tjälisoleringen förändras villkoren för tjälens

aktivitet på ett sådant sätt att de skadliga verkningarna motarbetas.

Därtill kommer vissa positiva effekter såsom en bättre bärighet under

tjällossningen.
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Några ingående utredningar som tar upp totalekonomin, dvs kostnader

för projektering, byggande och underhåll för en tjälisolerad väg har

ej utförts av det skälet att tillräckliga kunskaper saknas om tjäl-

isoleringens alla effekter. Vad man vet är att man genom en tjäl-

isolering kan reducera eller helt eliminera tjällyftningen. På så

sätt kan skadande tjällyftning, i synnerhet ojämn sådan, motverkas.

Därjämte förhindras uppkomsten av sådana tjälsprickor, som uppstår i

samband med tjällyftning. En korrekt tjälisolerad väg skulle således

ej behöva repareras på grund av skador uppkomna under tjälningstiden.

För väg isolerad till IOO-Z-ig säkerhet, dvs i sådan grad att tjälning

i den tjälaktiva undergrunden helt förhindras, förfaller anledningen

till tjällossning, och någon försvagning av undergrunden under normal

tjällossningstid uppkommer ej. Å andra sidan är hållfastheten hos den

ofrusna undergrunden vintertid lägre än hos den normalt frusna. Samman-

taget torde dock undergrunden få en bättre bärighet under året vid

isolerad väg, vilket betyder klenare erforderlig överbyggnadskonstruk-_

tion vid denisolerade vägen jämfört med den oisolerade. Detsamma

torde också vara fallet om undergrunden vid den tjälisolerade vägen

tillåter tjälen till ett visst mindre, dock ännu så länge obekant

djup.

Vid en välisolerad väg på tjälaktiv undergrund torde endast ytterst

små ojämnheter uppstå vintertid, medan vid den oisolerade vägen på

samma undergrund ojämnheterna kan bli stora, i vilket fall reparation

i mån av resurser utföres, eller acceptabelt små. Dessa mindre ojämn-

heter visar emellertid en tendens att icke försvinna till sommaren

utan i stället med åren förvärras. Man kan på så sätt få en allmänt

ojämn väg. Ojämnheter av denna typ har en hittills ej helt undersökt

effekt, nämligen den ökning av belastningen på vägen, som åstadkommes

_genom det dynamiska belastningstillskottet från fordonen och som man

inte behöver räkna med vid en helt jämn väg. Denna ökade påkänning

som belastningstillskottet innebär bör till en viss grad öka nedslit-

ningen av vägen. En väl utförd tjälisolering skulle således kunna

bidra till att hålla vägen i en bättre kondition en längre tid än en

konventionellt.uppbyggd väg.
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