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F ö r många tekniska problem är tjälens läge i m arken av stor betydelse. 
Med hänsyn härtill är det av stort värde a tt under tjälningssäsongen 
på ett enkelt sätt kunna m äta såväl tjälens nedträngning som avsm ält
ning i m arken sam t a tt vid olika tidpunkter kunna registrera det 
tjälade lagrets tjocklek och utbredning i m arken. I sådant syfte har 
den i det följande beskrivna tjälgränsm ätaren  konstruerats. Först 
skall emellertid något näm nas om andra lösningar av tjälm ätnings- 
problemet.

Exempel på några typer av tjälmätningsinstrument
Vid Statens geotekniska institu t har konstruerats en tjä lm ätare, vars 

funktion grundar sig på den stark t utpräglade skillnaden i elektrisk 
ledningsförm åga hos frusen och ofrusen jord. Denna tjä lm ätare  håller 
f. n. på a tt utprovas. I Tyskland har en tjä lm ätare, »Frostindikator», 
redan använts under fältförhållanden. Observationsvärden för en vin
tersäsong har publicerats och d iskuterats (2 och 3).

Den tyska frostindikatorn har som skydd ett betongrör med en inre 
diam eter av 1 dm. I detta befinner sig en insats, som uppdelar betong
röret i segment på 1 dm längd. I varje sådant segment finns en ind i
katorkropp, en med skum gum m i och indikatorvätska fylld guinmi- 
hylsa, vilken genom en stav står i förbindelse med apparatens övre 
ände. Vid m arkens tjälning stelnar vätskan i gum m ihylsan, vilket kan



registreras genom att m an uppifrån  med fingerkraft försöker trycka 
ned undervarande stav. Detta är ej m öjligt när vätskan stelnat. Indi
katorvätskans sam m ansättning anges icke i den tyska apparatbeskriv
ningen, men kan förmodas vara vatten eller någon vattenlösning. 
Denna tjälm ätare uppges ha givit goda värden på tjälzonens vertikala 
u tsträckning i m arken.

Tjälgränsmätarens konstruktion
Försöken med den tyska tjä lind ikatorn  gav k lara upplysningar om 

att ett tjä linstrum ent av mycket robust konstruktion, grundad på en 
enkel princip kunde ge värden på tjä ld jup , som i varje fall för p rak 
tisk t b ruk var fullt tillförlitliga. Det tyska tillvägagångssättet kan be
trak tas som en m era direkt m ätm etod än den först näm nda metoden 
och av den anledningen a tt föredra. Det ansågs sålunda läm pligt att 
i varje fall i första hand söka lösningen enligt en mätmetod, som 
närm ast överensstämde med den tyska. Den tyska metoden kunde 
därjäm te synbarligen förenklas, vartill kom att m ätom rådet, som om
fattade intervallet 0-10 dm icke var tillräckligt för större delen av 
vårt land. M ätnoggrannheten hos den tyska metoden ansågs ej heller 
fullt tillfredsställande. Vid konstruktionsarbetet har eftersträvats att 
få fram  en tjälgränsm ätare, som ger för p rak tisk t bruk  tillräckligt 
noggranna värden, är enkel till sin konstruktion  sam t lätthanterlig  och 
billig.

Själva m ätinstrum entet utgöres av ett plastglasrör med yttre  dia
m etern 15 mm och längden 2 eller 2,5 m. Inuti röret mellan dess änd
punkter, som är slutna, är en gum m islang inspänd. U trym m et mellan 
gummislang och insida av plastglasrör är fyllt med indikatorvätska, 
som utgöres av destillerat vatten blåfärgat med m etylenblått eller annat 
liknande färgämne. P lastglasröret är graderat i 5 cm intervall. Det 
skyddas, då det är i funktion, av ett grövre foderrör av plastglas. 
När m ätaren med foderrör m onteras i exempelvis en vägkropp bör 
den skyddas i sin övre del av en tä t dosa med skruvlock, vilket bör 
ligga i nivå med slitlagrets överyta. För a tt fö rankra dosan i vägen 
bör dosan vara försedd med vingar, p la tta  el. dyl. Förutom  själva det 
konstruktiva u tförandet har valet av m aterial i m ätarens olika delar 
stor betydelse för m ätarens noggrannhet. Värm eutbyte mellan m ätare 
och m ark skall ske i horisontalled. M ätröret bör sålunda icke vara 
bättre värm eledare än omgivande jord, ty  i sådant fall skulle risk  
förefinnas a tt kölden trängde ned hastigare längs m ätaren, varvid 
denna skulle ge för högt värde på tjälzonens tjocklek. Värmelednings- 
koefficienter för olika jo rdarter sam t för plexiglas (plastglas) och



1 a
Fig. 1 a. Tjälgränsm ätaren isärtagen. De olika delarna ut
göres av A) instrum entröret eller den egentliga tjä lgrän s
mätaren, B) foderrör, G) förankring, D) m arkskyddets 
skyddsrör, E) m arkskyddets skruvlock med fäste för in 
strum entröret, F) markskyddets överdel. Skala: foder
rörets längd är 150 cm.

Fig. 1 b. T jälgränsm ätaren monterad för användning i väg. 
Vid m ontering i åkermark erfordras som skydd endast 
foderröret (Fig. 1 a B ).

andra m aterial anges i tabell I. Tabellvärdena ha benäget ställts till 
förfogande av fil. lic. E. Saare.

Som fram går av tabellen synes plastglas med hänsyn till a tt dess 
värm eledningsförm åga är m indre än jordens vara ett läm pligt m aterial 
för tjälgränsm ätare i jord. Såväl luft som vatten har låga värden och 
kan sålunda inte förorsaka några felkällor. Isens goda värm elednings
förm åga gör den jäm förbar med naturliga jordm aterial. Em ellertid



T a b e l l  I.

Material Torr volym vikt Vattenhalt
%

Värmelednings- 
koefficient 

kcal/m • h • °G

Sandigt grus 2,0 3 2,0
Grovmo 1,6 9 1,1
Mjäla 1,5 25 1,2
Lätt mellanlera 1,2 51,4 1,18
Styv » 1,03 65 0,88
Styv lera 1,3 34,8 1,1
Moränlera 1,8 16 2,0
Is — 10°C — — 1,98!
Vatten — — 0,50*
Luft — — 0,020!
Plexiglas (plastglas) — — 0,16

1 Från B e s k o w  (1), omräknade värden.

bör anm ärkas a tt tabellvärdena gäller icke tjä lad  jord. F rusen jords 
värm eledningsförm åga är nämligen högre än de värden, som anges i 
tabellen, varför icke heller isen i m ätaren kan förorsaka några större 
fel i m ätarangivelsen. På grund av a tt luft såväl som vatten är inne
slutet i långa trånga rum  i m ätaren kan icke heller någon värm etrans
port i störande m ängd ske genom konvektionsström ning.

För a tt möjliggöra observation skall instrum entröret därjäm te vara 
genomskinligt och även denna fordran uppfylles väl av plastm aterialet. 
Den gummislang, som är inspänd mellan rörets båda ändar medför, 
a tt vattnets volymsutvidgning vid isbildning kan äga rum  u tan  risk 
för rörets söndersprängning. Till gummislangens uppgifter hör även 
a tt reducera vätskevolymen i röret, vilket medför, a tt instrum entets 
känslighet för vertikala variationer hos tjälgränsen ökas, på grund av 
a tt relativt ringa värm eutbyte mellan m ark och indikatorvätska er
fordras för a tt överföra vatten till is och tvärtom . Under tjällossningen 
kan gummislangen dessutom få den funktionen, a tt den fixerar kvar
varande isbildning i m ätaren. Denna is strävar på grund av sin i för
hållande till vatten lägre specifika vikt att röra sig uppåt under senare 
delen av tjällossningen, då den rådande m arktem peraturen  ligger vid 
0°C och isen tinat upp närm ast rörväggarna, och sålunda kontakten 
där kan ha upphört.

Destillerat vatten fryser till is vid 0°C. Den ringa mängd av metylen- 
blått färgäm ne, som är tillsatt vattnet, fö rändrar icke m ärkbart lös
ningens fryspunkt. Vid frysning övergår vid 0°C vattenm olekylerna 
till iskristaller. Dessa förm år icke i sig innesluta, ockludera, de stora



färgäm nesm olekylerna, men likväl koncentreras färgäm net i sådan 
mängd i sprickor och andra håligheter i isen a tt vid upptining det 
frigjorda färgäm net ånyo kan blåfärga vattnet. I detta sam m anhang 
kan näm nas, a tt gummislangen har ytterligare en funktion utöver 
tidigare näm nda, nämligen på så sätt, a tt den tjän a r som avsättnings
plats för det färgämne, som vid frysning av indikatorvätskan icke 
blivit inneslutet i isen. Effekten är sålunda den, a tt i den del av m äta
ren, i vilken tem peraturen är under 0°C, ger m ätaren ett färglöst 
utslag, och i den del där den är över 0°C ett blåfärgat utslag. På så 
sätt kan tjä lm ätaren  betraktas som en enkel term om eter.

Instrum entröret skyddas, då det är nedfört i mätläge i m arken, av 
ett grövre plastglasrör, som tjän a r som foder. Till foderrör kan även 
användas annat m aterial än plastglas, under förutsättn ing a tt värm e
ledningsförm ågan hos m aterialet icke väsentligt överstiger jo rdm ate
rialets ledningsförmåga. P lastm aterialet, som uppfyller denna fordran, 
är emellertid läm pligt för näm nda ändam ål även u r den synpunkten, 
a tt det är relativt lä tt böjligt och därför icke så lätt brister till följd 
av m arkrörelserna.

Tjälgränsmätarens montering i marken
M ätaren bör lämpligen anbringas i mätläge i m arken, innan tjäl- 

ningen påbörjats. M ontering går i princip så till, a tt i m arken upp- 
sondas ett hål med sådan diam eter a tt foderrör med instrum entrör 
nä tt och jäm t kan nedskjutas. Man bör ej upptaga hål i m arken genom 
grävning eller borrning med grövre borr, enär återfyllnadsm assorna 
då ej kom m er a tt representera naturlig  lagring, vilket förhållande kan 
orsaka missvisande värden.

Den metod, som kom m er till användning för uppsondning av erfor
derligt hål i m arken, är beroende av jordartstypen. För vissa jo rdar 
av sedimenttyp såsom vattenrik  finmo och lera kan en enkel sondstång 
(spett e. d.) användas, som ofta kan neddrivas för hand. I steniga 
jordar, ex. morän, måste någon typ av borrm askin med lämpligt 
dim ensionerat borrstål användas. Vid de försök, som hittills utförts, 
har hålen uppsondats med användande av specialgjorda spetsar, som 
varit något grövre än själva borrstängerna. I vägar h ar steniga-sandiga 
lager på detta sätt penetrerats med hjälp  av en enkel, bärbar borr
maskin. Det erbjuder i allm änhet inga större svårigheter att komma 
ned i m arken med sondverktygen, därem ot kila dessa ofta fast vid 
uppdragning, varför i stenig och grusig m ark en borrlyft har använts.

E fter det hålet i m arken färdigställts, nedstickes foderrör med tjäl- 
gränsm ätare. Den för vägar erforderliga skyddsdosan m onteras sedan



2 3
Fig. 2. Sondning av hål för m ontering av tjälgränsm ätaren. Vägbanan har först 
uppbrutits och underliggande överbyggnad genom grävts. Vid m ontering i åkermark 
bestående av sedim ent jordar kan uppsondn ingen ske m anuellt med hjälp  av enkla 
sondverktyg.
Fig . 3. T jälgränsm ätaren nedföres i m arkskydd och foderrör och m arkskyddslocket 
tillskruvas. Utgrävda jordm assor återföras och packas väl in till m ätaren. Ovanpå 
m arkskyddsplåten anbringas ev. asfaltm assa. Efter utförd m ontering synes endast 
m arkskyddets skruvlock, vars diam eter är ca 3 cm.

kring apparatens överände. Vid m ontering i vägar kan det även vara 
nödvändigt att fö rankra foderröret så, a tt det under tjällyftning och 
tjälåtergång behåller sitt läge i m arken och icke »fryser upp» och där
igenom skadas av trafiken. Om tjä lgränsm ätaren  placeras i åkerm ark 
eller liknande bör m ätaren antingen sticka upp över m arkytan  så högt, 
a tt den icke kom m er a tt täckas av den kom m ande vinterns snötäcke, 
eller också förses med en enkel förlängning sam t skyddas av en trä 
trum m a eller liknande.

F igurerna 1-5 visar tjälgränsm ätaren , några moment vid m ontering 
sam t m ätare uppdragen u r foderröret i och för observation.

Tjä l gränsbestämn in g en s utförande
Utom vid de tillfällen då observation av m ätaren utföres, skall in

strum entet vara helt nedsänkt i foderröret och tillhörande skydds



Fig.  4. T jälgränsm ätaren är uppdragen för observation. T jäldjupet synes vid ob 
servation stillfä llet vara ca 50 cm.

anordningar i funktion. Skyddsdosans lock skall vara tillslutet och 
väl in fettat för att h indra sm ältvatten a tt tränga in i m ätaren. Om 
avsikten är a tt undersöka tjälförhållandena i exempelvis åkerm ark 
eller på en plats för jordarbeten, måste noga tillses a tt snöförhållan
dena icke ändras vid m ätaren genom trafik  eller på annat sätt. Ned
tram pas snön i närheten av m ätaren, kom m er tjälen  näm ligen här a tt 
tränga djupare ned i m arken än eljest skulle ha skett på grund av a tt 
snön är m indre värm eisolerande i kom prim erat än i luckert tillstånd.

Bestämning av tjälzonens gränser sker på så sätt, a tt instrum entröret 
uppdrages ur sitt foderrör, varefter på skalan observeras u tsträck 
ningen av den ofärgade delen, dvs. den frusna delen av indikatorlös
ningen. E fter avläsning nedföres instrum entröret åter i m arken. För 
en viss lokal kan under vinterns köldperiod m ätarröret ha avfärgats 
exempelvis mellan 0 och 100 cm, vilket innebär a tt tjälen sträcker sig 
från m arkytan  och ned till 100 cm under denna. När tjällossningen 
sedan in träder på våren blåfärgas den övre delen av m ätarröret exem
pelvis delen 0-25 cm antydande det upptinade skiktet av m arken, 
medan delen 25-100 cm fortfarande är färglös och sålunda anger a tt 
denna zon i m arken fortfarande är frusen. Gränsen mellan färglös 
(tjälad) och färgad (otjälad) vätska i m ätaren blir synnerligen d istinkt



Fig. 5. N ärbild av tjälgränsm ätaren uppdragen för observation. T jäldjupet var vid  
observationstillfä llet 141 cm.

i någorlunda fuktiga jordar. I täm ligen to rrt stenigt grus och liknande 
kan en diffus övergångszon på ca 5 cm med delvis frusen ind ikator
vätska uppstå, sannolikt beroende på a tt kylans nedträngning i näm nda 
grovkorniga m aterialtyp med relativt stora öppna porer icke sker 
med en jäm n, väl m arkerad tjä lgränsyta  u tan  med en ojäm n frontyta. 
Vid avläsning bör denna övergångszon icke m edräknas i det tjälade 
skiktet.

När m ätaren varit i bruk  under en vintersäsong och tjälen  gått 
helt u r m arken, kan en del luft ha anrikats i övre änden av in 
strum entröret. Detta avhjälpes genom att ny m etylenblålösning på- 
fylles med en härför särskilt avsedd påfyllnadsflaska.

Diskussion au mätnoggrannhet
Jordpartik larna åstadkom m er en fryspunktsnedsättning hos jo rdvatt

net. Härom fram håller B e s k o w  ( 1 ,  sid. 1 9 6 )  sam m anfattningsvis: »För 
grova, icke tjä lsk ju tande, jo rdar är tem peraturen vid den fram åt -



T a b e l l  II.

Jordart
Tj älgränstemperatur

— °G
Gränser Genomsnitt

Mellansand (endast »fuktig» = 6 % H 20 ) 0,015-0,02 __
Moig morän, Enebyberg, Stockholm 0,02 -0,08 0,05
Finmo, S. Sunderbyn, Norrbotten 0,15 -0 ,2 —
Lätt mellanlera, Ram vik, Västernorrland © o 0,5

ryckande och tillbakaryckande tjälen  i det närm aste densamma, och 
blott obetydligt under 0°C. För tjä lsk ju tande jo rdar råder en avsevärd 
skillnad mellan tjälgränstem peraturen  vid frysning och sm ältning: den 
tillbakaryckande (sm ältande) tjälens gränstem peratur är 0°C eller 
endast y tterst obetydligt därunder, medan vid pågående tjäln ing tem 
peraturen vid tjälgränsen är avsevärt nedsatt, mer ju  finkornigare 
jordarten  är eller ju  hastigare tjälningen sker.»

B e s k o w  anger i tabell II tjä lg ränstem peraturer för några olika 
jordarter.

Av vikt för uppskattning av tjälgränsens och 0°-isoterm ens inbördes 
läge är a tt känna den i m arken rådande tem peraturgradienten. B e s k o w  
fram håller sam m anfattningsvis därom  i nyss citerade arbete: »Vid 
tjälningens början är gradienten vid tjälgränsen ca 0,1°C/cm, men 
avtager med under vinterns lopp retarderad  hastighet, och är vid å rs
skiftet ca 0,05°C/cm, vid vinterns slut ca 0,02-0,03°C/cm.» Dessa 
värden gäller m ellansvenska terränger. I N orrland blir gradientvär- 
dena lägre.

Om tjälningstem peraturen för en lätt m ellanlera sättes till -0 ,5 °  C 
och tem peraturgradienten under tjälgränsen till 0,05°C/cm gäller a tt 
för tiden om kring årsskiftet skulle 0°-isoterm en kom m a a tt ligga 10 cm 
lägre än själva tjälgränsen i leran. Vid tiden för m axim alt tjä ld jup  
skulle m otsvarande skillnad bli 20 cm, om tem peraturgradienten då 
antages vara 0,025° C/cm.

Det i ovanstående överslagsberäkning använda värdet på tem pera
turen vid tjälgränsen har em piriskt bestäm ts av B e s k o w  vid labora- 
torieförsök. Det innefattar i sig sum m an av tem peratursänkningen på 
grund av fryspunktsnedsättning och underkylning. B e s k o w  har gjort 
en sam m anställning i diagram form  (1 sid. 38), som åskådliggör frys- 
punktsnedsättningens beroende av jordens vattenhalt för ett flertal 
jo rdar från  fraktionsm aterialet 0,05-0,02 mm till m ycket styv lera. 
Jordpartik larnas fryspunktsnedsättande verkan sjunker med ökad vat-



Tjäl-gränser
enl.

mätare
cm

Tjäl- 
gränser 

i marken 
cm

Jordart
Fuktighetshalt

% Skillnad 
mellan upp

m ätt och 
observerad 

tjälgräns, cm
Anm.

ovanför 
tj älgräns

under
tjälgräns

0 -  40 0 -  40 mjälig finmo 74,1 39,6 0
0 -  64 0 -  62 finmoig grovmo 27,4 7,9 + 2
0 -  56 0 -  57 » » 8,6 13,3 - 1 > borrning0 -  68 0 -  68 mjälig finmo 57,6 41,6 0
0-100 0-100 finmoig grovmo 21,8 15,4 0
0 -  99 0 -  98 » » 15,9 17,5 + 1

71-111 72-110 » » — — + 1; +1
64-128 64-128 » » — — 0; 0
61-136 60-137 » » __ __ + 1; - 1 uppgrävning0 -  43 0 -  40 styv lera 19,8 16,1 + 3

0 -  44 0 -  40 » » 18,0 21,4 + 4
0 -  37 0 -  34 » » 19,3 19,6 + 3

tenhalt. Vid 40 % vattenhalt i lera, vilket för våra svenska leror av 
styvare typ icke är ovanligt, understiger fryspunktsnedsättningen 
0,1° C. Denna nedsättning är em ellertid icke tillräcklig för a tt förklara 
de av B e s k o w  experim entellt funna värdena på vissa jo rdarters tjä l- 
gränstem peraturer. Orsaken anger Beskow vara, a tt under tjälnings- 
processen underkylning råder.

Man får i detta sam m anhang skilja mellan lera, som tjä la r första 
gången, och en redan tidigare tjä lad  lera. Den förut icke tjälade leran 
saknar på större djup (inom såplerzonen) de små heterogeniteter, hål
rum  i form  av sprickor, m askhål, ro tkanaler o. d., som kan tjän a  som 
begynnelsepunkter för iskristallisationen. En tidigare tjä lad  lera har 
genom tjälningsprocessen (sam t uttorkning m. m.) förändrat sin 
sprickstruk tu r mot ett tä tare  spricknät, och m arkvattnet i detta är 
icke u tsa tt för någon större fryspunktsnedsättande verkan eller under
kylning. Här bör sålunda 0°-isoterm  och tjälgräns nära  överens
stäm m a. Det stora avståndet m ellan 0°-isoterm  och tjälgräns på 20 cm, 
som erhållits enligt teoretiska beräkningar med användande av värden 
från  laboratorieförsök, bör gälla för tjäln ing i förut icke tjä lad  m ark. 
Man torde icke erhålla differenser av dylik storleksordning i fält.

För a tt kontrollera hu r de värden, som observeras med tjä lg räns
m ätaren, förhåller sig till de värden på tjä ltjocklekar, som uppm ätes 
direkt i m arken i tjä lgränsm ätarens omedelbara närhet, har prov
borrningar med tjä lborr och provgrävningar utförts. Några resultat 
fram går av tabell III.



Man kan icke räkna med a tt u tföra exakta jäm förelser mellan en 
med instrum ent uppm ätt tjä lgräns och observerad tjälgräns i m arken. 
T jälgränsm ätaren ger för de flesta jo rdar ett entydigt utslag för tjä len  
i m arken. Vid m akroskopisk bestäm ning av tjälgräns i m ark  stöter 
m an ofta på stora svårigheter på grund av a tt denna gräns är mycket 
diffus och sålunda övergången från  tjä lad  till o tjälad jord  i m ark
profilen kan sträcka sig över flera cm. I stark t fuktiga någorlunda 
grovkorniga jo rdar (sand-finm o) är gränsen välm arkerad och håll
fastheten stor inom tjälade partier och låg inom otjälade. Tämligen 
torra, grusiga och sandiga jo rdar tjä la r u tan  a tt hållfastheten ökar 
näm nvärt. I heterogent tjälande jordar, dit alla leror hör, anrikas isen 
skiktvis medan jorden mellan skikten kan vara ofrusen och m juk. 
Den nedre tjälgränsen i leror är inte skarp. De närm ast gränsen längst 
ned i tjälzonen förekom m ande isanrikningarna består i en norm al 
styv torrskorpelera av enstaka iskristaller i hålrum m en dvs. i sprickor, 
rotkanaler o. d. I jäm förelse med 0°-isotermen kom m er nedre tjä l
gränsen att ligga högre i m arkprofilen. Avståndet m ellan tjälgräns och 
0°-isoterm bestämmes av ett flertal faktorer, varav lerans styvleksgrad, 
s tru k tu r (spricksystem ets uppbyggnad) och vattenhalt är några av 
de viktigare. I de leror, i vilka kontrollobservationer utförts, var vatten
halten låg och i sprickorna fanns inget vatten i nivå med tjälgränsen. 
Om de provade lerornas spricksystem  hade varit vattenfyllda, vilket 
för provlokalen i fråga är fallet efter sen och stor höstnederbörd, 
skulle vattnet i sprickorna under tjälningen ha frusit till is och d är
igenom bättre överensstämmelse ha upp trä tt mellan observerbar tjä l
gräns i m arken, 0°-isoterm och med m ätaren registrerad tjälgräns.

De jäm förande provningarna har skett, dels genom att borrhål 
upptagits genom tjälskorpan, dels genom att en provgrop uppgrävts 
intill tjälgränsm ätaren. Den senare metoden ger större m öjligheter 
till en exakt jäm förelse. B orrningarna m åste näm ligen ske ett stycke 
ifrån  m ätaren, 0,5-1,0 m, varvid vid jäm förelse m ellan tjä lgränserna 
en viss osäkerhet inkom m er på grund av m arkytans och tjälgränsytans 
ojäm na form. Em ellertid torde m an av de redovisade kontrollerna 
kunna dra den slutsatsen, a tt den största avvikelsen som m an behöver 
räkna med är +  5 cm för de norm ala, styva torrskorpelerorna och 
ingen för ren grovmo och grovkornigare jordar. För m ellanjordarterna, 
jo rdar av finmo- och m jälakarak tär, torde avvikelsen icke överstiga 
+  1 cm. För gruppen lättlera och m ellanlera torde felet ligga mellan 
-f- 1 och -f- 3 cm. Fortfarande pågår dessa jäm förande undersökningar, 
varvid särskilt intresse ägnas lerorna.

I många sam m anhang är det inte tjä ld jupet m an är direkt intresse
rad  av. Det för byggnadsverksam heten så betydelsefulla »frostfria» dju-



pet är icke detsam m a som m axim ala tjäld jupet, u tan  snarare frys- 
djupet, dvs. det djup under vilket vatten, i ledningar o. d., icke fryser. 
T jälgränsm ätaren  kan sålunda även betecknas som en frysgränsm ätare 
och i så fall ge exakta upplysningar om frysrisker för vattenledningar
o. d. i m arken.

Tolkning av erhållna observationsvärden
Värmen ström m ar från  om råden med högre tem peratur till om råden 

med lägre tem peratur, eller om m an ser saken från  m otsatt synpunkt 
sker köldström m en från  punkter med låg tem peratur till punkter med 
högre tem peratur. T jälgränsm ätaren  kom m er således vintertid  norm alt 
a tt avkylas tillsam m ans med m arklagren med början  från  m arkytan 
och nedåt. Den hastighet och det djup, till vilket kölden tränger ned, 
är beroende av ett flertal faktorer bl. a. av värm eledningsförm åga och 
värm ekapacitet1 hos jordm aterialet. Dessa faktorer är beroende av 
jordartens typ och vattenhalt, varför köldnedträngningen blir beroende 
av m arkens aktuella status. För en heterogen m ark av exempelvis 
stenig m oränkarak tär eller ett i sidled växlande sediment gäller, a tt 
kölden tränger ned med olika hastighet vid olika m arkpunkter, som 
ligger horisontalt fö rsk ju tna i förhållande till varandra. Detta innebär, 
a tt även när m arkytan  är plan och horisontell, kom m er 0°-isotermen 
a tt ligga på varierande djup inom ett visst fältavsnitt. En uppm ätning 
av tjä ld jup  på en punk t kom m er alltså icke a tt ange det verkliga 
tjä ld jupet på andra  punkter inom sam m a heterogena område. I än 
högre grad blir detta fallet om på vissa punkter isoleringar i m arkytan 
i form  av vegetation, snötäcke etc. h ind rar värm eutbytet mellan a t
m osfärens luft och m arken. T jä lgränsm ätarna bör därför utplaceras 
på representativa lägen och i erforderligt antal, och vid inter- eller 
extrapolering för uppritn ing av tjälgränsytorna m åste hänsyn tagas 
till m arkbetäckning och m arkuppbyggnad.

Planerad komplettering till tjälgränsmätaren
Med tjä lg ränsm ätaren  erhålles, som fram går av det ovan sagda, 

nöjaktig t noggranna värden på tjä lsk ik te ts tjocklek och läge i m arken. 
E tt i sam band med tjälg ränsm ätn ingar ofta förekom m ande önskemål 
är, a tt kunna m äta även tjällyftn ing och återgående tjälrörelser. För 
närvarande provas olika tillsatser till tjä lg ränsm ätaren  för a tt åstad
kom m a denna kom plettering. Hittills gjorda försök visar, a tt tjä lg räns
m ätaren kan utform as på sådant sätt, a tt m an med hjälp  av densam m a 
kan avläsa tjällyftningns storlek sam tidigt med att tjä ld jupet noteras.

1 Begreppet värm ekapacitet får i detta fall även om fatta isens smältvärme.



Tjälgränsmätarens användning sområde
Med tjälg ränsm ätaren  kan m an observera, när tjälen  börjar ned

tränga i m arken, hur snabbt den tränger ned och till vilket djup. Man 
kan vid vilken tidpunkt som helst avläsa tjälsk ik tets tjocklek och läge 
i m arkprofilen. Det är möjligt a tt studera tjällossningsförloppet och 
m an kan med stor noggrannhet bestäm m a den tidpunkt, när tjälen  
definitivt gått u r m arken, — allt av betydelse såväl u r praktisk-teknisk  
som ren t forskningsm ässig synpunkt. Följande exempel på några 
användningsom råden kan näm nas:

Studium  av tjälens nedträngning i olika jo rdarter med hänsyn till 
inverkande faktorer såsom tem peratur och snötäcke.

Bestämning av m axim alt och tillfälligt tjä ld jup  (frysd jup), för 
olika delar av landet.

Studium  av perenn tjäle i vissa delar av nordliga Sverige. 
Observation av tjälförhållanden i vägar och flygfält.
Observation av tjälning och tjälåtergång i åker- och skogsmark. 
Notering av tjällossningens slut vid byggnadsplatser, ex. dam m 

byggnader.
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