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TJÄLENS BETYDELSE FÖR VÄGBELÄGGNINGAR.
Av

F il. Dr Gunnar Beskow.

Dispersionsgraden (kornstorleken) som grund för jordarternas indelning 
och fysikaliska egenskaper.

Som bekant har under de senaste åren kolloidforskningen fått en allt 
större betydelse såväl inom den rena som den tillämpade vetenskapen samt 
för tekniken. Den ledande utgångspunkten, att vid alla de kemisk-fysikaliska 
processer där olilka ämnen reagera med varandra eller stå i ett jämviktsförhål
lande till varandra, händelseförloppet utspelas i gränsskiktet mellan två sub
stanser, och med molekylerna som aktörer, har visat sig synnerligen befruk
tande på såväl vetenskapens som teknikens utveckling. Framför allt betydel
sefull är ju den aJktiva gränsytans storläk, vilken är beroende av substansens 
dispersions gr ad.

Ur samma synpunkt är det jordarternas olika egenskaper måste förstås. 
Särskilt i sydligare länder har jordarterna en mycket komplex och varierande 
kemisk sammansättning, äro invecklade kemiska vittringsprodukter, och den 
mekaniska dispersitetsgraden, kornstorleken, är för deras egenskaper av mer 
underordnad betydelse. Men i vårt land, liksom för övrigt i hela Skandina
vien och stora delar av Nordamerika, där landisens väldiga hyvel i förhållan
devis mycket sen tid fejat jordskorpan ren från alla äldre vittringsprodukter, 
består de lösa jordslagen så gott som uteslutande av mekaniska krossproduk
ter, alltså mer eller mindre starkt dispergerad berggrund; antingen i den osor
terade form vari iskrossen avlagrat den, ;som moränjord, eller sekundärt vat- 
tensorterad, genom strömmar och vågsvall; som sediment.

Särtryck ur Kompendium i väg b el äg gningstelmik, 193S.



Vi har alltså här i landet den förmånen att arbeta under ur systematisk 
synpunkt synnerligen klara och överskådliga jordarts förhållanden. Om man 
bortser från de organiska jordarna, torv, dy och gyttja, vilka äro icke tjäl- 
farliga, och blott räknar med mineraljordarna, kan i allmänhet den kemiska 
variationen helt försummas, och egenskaperna betingas blott av variationer i 
dispersitetsgrad. Våra mineraljordar ha kemiskt sett ungefär granitsamman
sättning, alltså liknande sammansättning som det genomsnittliga urberget var
av de genom mekanisk sönderdelning äro bildade. Undantag finnes dock; 
särskilt i Skåne, på Gotland och i fjälltrakterna, samt smärre områden inom 
det övriga landet, där berggrundssammansättningen är en annan, få jord
arterna också annan kemisk-mineralogisk sammansättning och därmed andra 
egenskaper (se fig. i). Som ett enda exempel kan nämnas, att starkt skiffer- 
haltigt grus visat sig bli ävjigt efter behandling med hygroskopiskt salt.

Men, som sagt, i allmänhet kunna de kemiska variationerna försummas, 
och jordarternas olika egenskaper restlöst hänföras till den olika dispersitets- 
graden, alltså till jordartens mekaniska sammansättning.

De för den mekaniska sammansättningen avgörande tre faktorerna äro 
som bekant kornform, kornstorlek och sorteringsgrad; därav är kornformen 
mestadels mycket likartad och kan vanligen utan svår approximation försum
mas. Kvar står då kornstorlek och sorteringsgrad.

Kornstorleken, eller ”genomsnittliga kornstorleken” , kan stundom vara 
svår att definiera. Om man har en ensorterad krossprodukt, alltså bestående 
av partiklar av en oöh samma storlek, förfaller ju svårigheten helt; diskussio
nen kan då endast röra sig om hur kornstorleken bör angivas. Om jag säger 
att en pulver fraktion har kornstorleken i / io o  mm, kan jag antingen mena 
diametern av den sfär, som har samma volym som den oregelbundna parti
keln, eller diametern av den tänkta sfäriska partikel som vid sedimentation i 
vatten sjunker lika fort som den verkliga partikeln; så beräknas kornstorleken 
vid sedimentationsanalys. Man kan också använda största längd, eller medel
talet mellan största och minsta längd, såsom vid mikroskopisk kornstorleks- 
mätning. Slutligen kan man avse storleken hos de hål som partikeln passerar 
— diametern hos runda, kantlängden hos kvadratiska hål. De skillnader som 
uppkomma mellan dessa olika beräkningssätt blir vid mindre noggrannhets- 
krav betydelselösa; eljest kan man lätt genom omräkning approximativt över
föra de olika värdena i varandra.

Gäller det icke en ensorterad fraktion, brukar man som genomsnittlig 
kornstorlek, eller ”karnstorlekstyngdpunkt” , ange den partikelstorlek, som en 
tänkt ensorterad jordart med samma specifika yta skulle äga; hur denna 
beräknas kan här ej ingås på. Specifika ytan utgör sammanlagda ytan hos en 
volym- eller viktenhet av den torra jordarten; som enhet för specifika ytan 
brukar man använda antingen vanliga ytmått (cm2 eller m2), eller ytan hos 
ett gram av en rundkornig sand av i mm partikeldiameter. Vid avtagande



Fig. 1. Karta över de större områden i Sverige, där berggrunden icke utgöres av vanligt urberg med ungefär granitisk (eller kvartsitisk) sammansättning.Ur vägteknisk synpunkt viktigast äro skifferområdena, emedan vägbanor av skifferrikt material vid behandling med hygroskopiskt salt befunnits lätt bli uppmjukade vid våt väderlek. Grus och morän med hög skifferhalt kan förväntas inom de på kartan markerade skifferrika berggrunds- områdena samt något utanför desamma: skifferrik morän i landisens rörelseriktning, på kartan angiven med pilar, samt skifferrikt grus i åsarnas riktning, vilken vanligen i stort sett överensstämde med denna, utom väster om isdelaren i Norrland (— den tjocka heldragna linjen), där de större åsarna ofta leda mot sydost.Inom, eller ”i lä om’' dessa områden har man sålunda särskild anledning att undersöka det till vägbanorna använda gruset eller pinnmon med avseende på stenmaterialets sammansättning.



kornstorlek växer specifika ytan lineärt; den är omvänt proportionell mot 
partikelidiametern.

Variationerna i mekanisk sammansättning kan nu uppstå dels genom 
varierande läge för genomsnittliga kornstorleken eller kornstorlekstyngdpunk- 
ten, alltså varierande grovlek, dels genom varierande sorteringsgrad. Redan 
i ett sådant tvådimensionellt variationssystem blir ju de olika typmöjligheter
na synnerligen talrika och indelningen komplicerad. Emellertid förhåller det 
sig så lyckligt, att en mycket betydande jordartsgrupp —- i själva verket den 
största och viktigaste — nämligen de i vatten avsatta sedimenten, visa en 
förhållandevis ringa variation i sorteringsgrad. De kunna nämligen nästan 
alla betecknas som välsorterade, d. v. s. huvudmassan ligger inom ett 
relativt trångt kornstorlöksiotervall, eller, annorlunda uttryckt, de ha ett 
utpräglat maximum vid en viss kornstorlek, ooh därifrån avtar frekvensen 
hastigt åt bägge sidor. Approximativt kan därför sedimenten betraktas som en 
monovariabel serie, en serie som kan indelas efter blott en variationsgrund, 
nämligen genomsnittliga kornstorleken. Variationen i sorteringsgrad kan vis
serligen i undantagsfall bli betydande, och kan aldrig försummas när det gäller 
noggrannare arbeten. Men som en huvudindelningsgrund kan man använda 
blott och bart kornstorleken, efter vilken sedimenten klassificeras i sten, grus, 
sand, mo, mjäla, lera. Denna indelning av en sammanhängande serie är natur
ligtvis helt konventionell, och flera system finnes; men det är praktiskt att äga 
en fix sådan indelning, och åtminstone inom Skandinavien har man överens
kommit om den terminologi, som framgår av tabell i.

Som grund för indelningen ligger den överenskomna namngivningen av 
de olika kornstorleksgrupperna (fraktionerna), vilka vid vanlig mekanisk 
j ordartsanalys särskiljas (tabell i a ) ; i tabell i b stå motsvarande naturliga 
jordar. Vidare är i tabellen de viktigaste av jordarternas egenskaper gent 
emot vatten upptagna; härtill återkommer jag senare.

De mestadels staiikt osorterade moränjordarnas klassifikation är betyd
ligt mer invecklad; jag skall här icke närmare ingå därpå. Framhållas skall 
endast, att moränjordarna kan omspänna hela kornstorleksområdet med unge
fär lika fördelad eller kontinuerligt avtagande frekvens, men att de också 
kunna visa utpräglade maxima. Sådana moräner kunna benämnas morän
grus, sandig morän, moig morän, mjälig morän, moränlera etc., allt efter 
vilket sedimentslag moränen i sin sammansättning närmar sig. Klart är att 
dess fysikaliska egenskaper därvid likaledes närmar sig sedimentets.

J  ordarternas hy dr o dynamisk a egenskaper.

Jordarternas ur vägteknisk synpunkt betydelsefullaste egenskaper kan 
lättast förstås som olika grova partiklars olika förhållande till vatten.



Tab. 1 a.

R E N A  F R A K T I O N E R

Korn gmpp beteckning
Kornstorleks-

gränser
mm

Kapillaritet
G enomsläpplighet

cm/tim.
(vid +  20°C)

Grovt grus ..................... 20—6
!

<  1 cm 640 • 103—5 8 - 103

Fint grns ......................... G—2 1—3 cm 58 • 103—6,4 • 103

Grovsand ......................... 2- 0 ,6 3—10 cm 6,4 • 103—0 . 6 8 - 103
•

Mellansand .................... 0,6—0/2 10—30 cm
.....  ..................  !

580—64

Grovm o ............................. 0 , 2 — 0 , 0 6 30—100 cm 64—5.8

Finm o.................................. 0 , 0 6 — 0 , 0 2 1 — 3 m 5.8—0 . 6 4

Grovm jäla......................... 0 , 0 2 — 0 , 0 0 6 3—10 m 0 .6 4 — 0.058

Finm jäla............................ 0 , 0 0 6  — 0 , 0 0 2
T

10—30 m 58 • 10“ 3—6.4 • 10~ 3

Grovler ............................. 0 , 0 0 2  — 0 , 0 0 0 2 3 0 -3 0 0  m 6.4 • 10 3—0.064 • 10 3

F in ler .................................. <  0 , 0 0 0 2 >  300 m [ 6 4 .10~ 6—0.64 • 10“ 6]

Den myciket viktiga egenskap man kallar kapillaritet, kapillär stighöjd 
eller maximalt kapillärtryck, är, vid samma sorteringsgrad, packningsgrad och 
partikelform, en enkel funktion av kornstorleken, mot vilken den är omvänt 
proportionell. För kapillariteten gäller formeln

där K  — kapillariteten och d =  genomsnittliga partikeldiametern. För en- 
sorterade fraktioner har konstanten ck värdet.

\  = 0.06,

då K  uttryckes i meter och d i mm. För en fraktion med kornstorleken o,oi 
mm är sålunda kapillariteten 6 meter. Kapillaritetssiffrorna för de olika



c

Tab. 1 b.

N A T U R L I G A  S E D I M E N T

Jordartsnamn
Kornstorleks-
tyngdpunkt

m ellan
mm

Kapillaritet

Genom släpplighet *
/  cm 3-cm ,,. \ cm H 0/tim  ( — /t™  ) 1 ' c m -  cm /

Hygro-
skopici-

tet
Whnormalvärden

gränsvärden
(maximi- och mini- mivärden)

Grovt grus

Ick
e 

tjä
lfa

rlig
a 

|

20—6 — — —

Fint grus 6 - 2 1—5 cm 1 5 .0 0 0 -1 .0 0 0 2 5 .0 0 0 -1 5 0 —

Grovsand 2—0.6 4—15 cm 1.500—70 2 .5 0 0 -1 5 —

Mellansand 0.6*—0.2 12—50 cm 125—5 2 5 0 -1 .5 —

Grovm o
.

0.2 — 0.06 40—200 cm 1 0 - 0 . 8 2 5 -0 .1 —

“Jä
sle

ra
“

Finmo

Tj
äls

ko
tts

far
lig

a
Tj

äll
yft

an
de

0.06— 0.02 1.5—6 m 1 — 0.02 2 — O. ooö —

Mjälajord 0 .o2- c : a 0 .oo6 4—c :a  12 m 0 .1 — 0.002 0 .2 — 0 . 0 0 0 5
i|

Lättlera — 8—c:a 18 m 0 . 0 0 5 — 0 . 0 0 0 5 0 .0 1— 0.0 00 2 2—4

Mellanlera
>

— c: a  15— ?  m 0 .0 0 1— 0.00005 0.002—0.00002 4 — 7

Styv lera 
Mycket styv lera — — — — 7— 10 

>  10
* Genomsläpplighetssiffrorna endast ungefärliga. Gälla för rumstemperatur; m inskas 

till c:a 60 % vid temperatur nära under noll grader.

naturliga jordarterna framgår av tabellen; för dem får vanligen värdet

ck =  ö>07~~°>08
Vid likaledes konstant sorteringsgrad, packningsgrad och kornform är 

genomsläppligheten (P) likaledes en enkel funktion av partikeldiametern; den 
är proportionell mot kvadraten på denna:

P -  cp . d 2
För ensorterade fraktioner är Cp == c :a 1800, när d uttryckes i mm och 

F i cm3 vatten per cm2 genomskärningsyta och timme, när tryckfallet är



i om/cm pelarhöjd. För naturliga jordar varierar cp mellan c:a iooo—io, 
allt efter sorteringsgraden; genomsläppligheten är mindre ju mer osorterad 
jordarten är. Dessa siffror gälla för temperaturen +  20° C; de variera med 
temperaturen omvänt proportionellt mot vattnets viskositetskoefficient.

Genomsläppligheten kan också sättas som funktion av kapillariteten:

P • K 2 =  c
Produkten av genomsläppligheten och kapillaritetens kvadrat är sålunda 

konstant.
Detta gäller emellertid endast under förutsättning av att framförallt sor

terings- och packningsgrad är konstanta. Medan kapillariteten är tämligen 
oberoende av (icke allt för stora) variationer av dessa faktorer, är genom
släppligheten synnerligen känslig härför. Ju sämre sorterad en jordart är, 
desto mindre är relativa genomsläppligheten (i relation till genomsnittsgrov
lek och kapillaritet).

Om man känner kapillariteten kan man beräkna genomsläppligheten un
der förutsättning av att det gäller alldeles ensorterat material; ju mer den 
verkliga genomsläppligheten avviker härifrån, desto mer osorterad är jordar
ten. Kapillariteten ger sålunda ett ungefärligt mått på kornstorleken; ge
nomsläppligheten jämförd härmed ger ett mått på sorteringsgraden. Morän- 
jordarna ha sålunda en mycket liten genomsläpplighet i förhållande till ka
pillariteten.

En jordarts största vattenuppsugnings förmåga, kan beräknas enligt följande 
formel:

där Q är kvantiteten per tidsenhet uppsuget vatten, K  — kapillariteten, 1 =  
pelarhöjden (avståndet till grundvattenytan), P =  genomsläppligheten. Både 
K  och P äro, som nämnt, funktioner av partikeldiametern, varför också vat- 
tenuppsugningshastigheten kan uttryckas som en funktion av partikeldiame
ter och grundvattenavstånd (olika sorteringsgrad ger dock helt olika koeffi
cientvärden). Ekvationen är av den beskaffenhet, att vid varierande parti
kelstorlek uppnås ett utpräglat maximum vid en viss storlek.

Jordarternas mekaniska egenskaper.

Men vad som ur det föreliggande ämnets synpunkt intresserar oss mest 
är de olika partikelgrovlekarnas inverkan på jordartens stabilitet. Vad är 
det som gör att ett makadamlager är bärkraftigare än en mjäla, särskilt na
turligtvis vid vattenmättning? De se i själva verket ungefär likadana ut: ett 
antal skarpkantiga bergarts fragment som vila mot varandra. Olikheten ligger



egentligen bara i skalan, den absoluta storleksordningen; men hur kan denna 
få så stor betydelse? Svaret blir: emedan vid minskad partikelstorlek de yt- 
molekylära krafterna få allt större inverkan.

En jordartspartikels yta är aktiv, har förmågan att mer eller mindre fast 
adsorbera andra molekyler, t. ex. av luft och vatten, vilka sålunda lagras till 
skikt eller höljen kring partiklarna. Tjockleken av dessa höljen är — såvida 
det inte gäller oerhört små partiklar — oberoende av partikelstorleken; tjock
leken av det ihygroskopiska vattenhölje som upptages ur luft över io %-ig sva
velsyra är av storleksordningen 0,00002 mm. Med andra ord: absorb- 
tionshölj enas relativa mäktighet — och därmed deras betydelse -— är omvänt 
proportionell mot partikelstorleken (se fig. 2).

Fig. 2. -Sclieanatisk bild, illust reran die adsorbtionsliöljenas olika be
tydelse för olika grova jordar, beroende på 'att med minskad kornstorlek 
adsorb tionshöljemas relativa  mäktigliet ökar. Obs.! Den olika skalan; 
vänstra bilden c:a  600 ggr större förstoring än den högra. Punkteringen 
representerar adsorbtionsslkikten (naturligtvis utan varje spår av kvantitativ 
överensstämmelse!);  den avtagande punkttätheten ut från partikelväggen motsvarar den avtagande styrkan hos adsorbtionskrafiten.

I fråga om de grövre jordarterna äro adsorbtionshöljena så försvinnan
de tunna i förhållande till partiklarna, att de Mi alldeles betydelselösa. I 
makadam ligga de skrovliga stenarnas ytor an mot varandra, med full friktion. 
Men om man lägger torr pulvriserad mjäla eller lera i en hög ,förhåller den 
sig helt annorlunda än makadamhögen; de små mjäla- eller lerpartiklarna äro 
omgivna av relativt sett mäktiga adsorberade lufthöljen; friktionen blir ringa 
emedan partiklarna glida om varandra tack vare ” luftsmörjningen” . (Om 
man — utan pulvrisering — torkar en våt lera blir förhållandet helt annor
lunda: då kommer aldrig adsorbtionshöljena till utbildning, utan partiklarna 
ligga så nära varandra att den direkta molekylära attraktionen =  kohesionen 
gör hela systemet hårt och fast).



Än mer påtagliga och betydelsefulla bli dessa förhållanden när systemet 
är utfyllt med vatten i stället för luft. I en kapillärt vattenfylld jord äro 
partiklarna omgivna av adsorbtionsvattenhölj ena — d. v. s. vattenmolekylerna 
attraheras av partikelytan, med en styrka som hastigt avtager med ökat av
stånd. Effekten av denna adsorbtionsikraft gör sig gällande på olika sätt. 
Dels vefkar den nedsättande på vattnets fry stemperatur, i analogi med i en 
lösning; nedsättningen är naturligtvis större ju finare jordarten är; den är 
f. Ö. omvänt proportionell mot kvadratroten ur kornstorleken (fig. 3).

Fig. 3. -Sambandet mellan korn storlek och. vattnets fryspunktnedsätt- 
ning (vid begynnjande frysning i pormitten). Resultat av bestämningar å 
Atteribergs renslairwnade ensorterade fraktioner. På x-axeln: kvadmtroten 
ur inverterade kornstorleken, på y-axeln: frystemperatur.

Märkligast, och praktiskt mest betydelsefull, är dock absorbtionshöljenas 
rent mekaniska effekt. Det må vara mig tillåtet att uppehålla mig en smula 
utförligt vid idetta kapitel; ty här har man i själva verket nyckeln till förstå
elsen av jordarternas mekaniska egenskaper, och även till hela tjälproblemet.

Adsorbtionsvattenhölj ena verka nämligen ungefär som elastiska gummi
höljen — vid mekaniskt tryck klämmas de ihop, men vid trycklättnad sträva 
de att expandera. I det förra fallet frigöres vatten, i det senare fallet måste 
vatten upptagas. Härpå beror jordarternas krympning och svällning vid 
tryckändring (och vattenförändring). Ju  finkornigare jordarten är, desto 
större blir adsorbtionshöljenas andel av volymen; lerornas krympnings- och 
svallnings förmåga är mycket stor, mjälans ringa men alltjämt mätbar, sandens 
praktiskt taget ingen.



För de finkornigare jordarternas bärighet avgörande är främst kapillär
trycket. I ett delvis vattenfyllt kapillärrör orsakar meniskerna ett sugtryck, 
ett undertryck, inne i vattnet, vars styrka beror av meniskernas kröknings- 
grad. Men på det fasta röret utövas ett alldeles motsatt riktat positivt, sam
manklämmande, tryck (fig. 4).

Fig. 4. I -ett kapillärrör motsvaras 
meniskernas * 'sugtryckef f  ektJ ’ på 

vattenpelaren av ett lika stort 
kompressivt tryck på det 

fasta röret.

Fullständigt detsamma gäller för de gr eniga kapillär sy stem som jordar
terna utgöra. Om meniskerna i pormynningarna av t. ex. en mjälaklump stå 
till en viss grad inbuktade, orsakas härav ett visst undertryck i vattnet, och 
därmed ett lika stort kompressivt tryck på jordarten, ett tryck som pressar 
partiklarna samman och därmed skänker jordarten en viss stabilitet.

Vid avdunstning inbuktas meniskerna starkare, varför trycket blir större 
och jordarten fastare, något som ju den praktiska erfarenheten ger talrika 
exempel på. Men om jordarten är så firikornig, att adsorbtionsvattenhöljenas 
relativa tjocklek är avsevärd, medför en tryckökning också en märkbar volym- 
minskning. Härpå beror lerornas krympning vid torkning: på att det ökade 
kapillärtrycket alltmer klämmer ihop adsorbtionsvattenhöl j ena mellan partik
larna, så att dessa närma sig varandra och totalvolymen minskas med samma 
belopp som det avdunstande vattnet. Om å andra sidan jordarten kommer i 
beröring med vatten, uppsuges detta under svällning och minskning av fast
heten.1)

Den mest avgörande skillnaden mellan verkliga leror och de extrema flyt- 
jordarna eller s. k. jäslerorna ligger nu i storleken av dessa möjliga volym
förändringar, vilka å sin sida beror på adsorbtionshölj enas relativt mäktighet. 
Hos de jämförelsevis grova jäslerorna äro adsorbtionsvattenhöljena relativt 
tunna — volymökningen vid en helt liten vattenhaltsökning är tillräcklig 
för att mycket snabbt minska trycket och därmed bärigheten. En från början 
vattenmättad jäslera — motsvarande det vanliga utgång sstadiet vid tjälningens 
begynnande — kräver blott ett ringa vattentillskott för att bringas i fullständig 
flytning. Om en äkta lera erhåller motsvarande ringa vattenhaltsökning, till
fredsställ es blott en ringa del av adsorbtionsvattenhöljenas latenta expansions
förmåga ; det sker blott en ringa tryckminskning och ringa minskning av bä
righeten, vilket Simon Johansson (1914) experimentellt påvisat (se fig. 5).

!) E tt undantag härifrån bildar i vissa fall de styvare lerorna, i  det efter uttorkning 
sambandet (kohesionen) mellan partiklarna bli så starkt, att vattenmolekylerna sedan 
icke förmå tränga partiklarna i sär.



Skillnaden mellan ”jäslerornas” egenskaper å ena sidan, de äkta lerornas 
å den andra, medför därför att ett visst under tjälningen uppsuget vatten
överskott, när det under tjällossningen frigöres, får ofantligt mycket svårare 
följder i en vägkrapp av mo eller mjäla än av lera. Mo odh mjäla bli därför 
mycket svåra tjälskotts jordar, medan lera -— även där den kan vara avsevärt 
tjällyftande, såsom fallet är med de lättare lerorna — icke är tillnärmelsevis 
så tjälskotts farlig.

Fig. 5. Diagram visande genomsnittliga skärhållfastihe tskur vor för 
olika sediment. (Vanliga moräner visa mycket otydligt det hos jäsleresedi- menten markerade knäet på kurvan).

Schematisk sammanställning efter Simon Johansons hållfasthetskurvor, 
tavla 1.

Antalet ”beröringspunkter” per ytenhet i en jordart är omvänt proportio- 
nelt mot kvadraten på kornstorleken och avtar sålunda mycket hastigt med 
ökad grovlek. Även om det inte är fråga om punkter utan fläckar eller kalot
ter, så blir dock, vid visst, tryck per ytenhet, trycket per beröringsställe myc
ket högre ju grövre jordarten är. I en sand, och ännu mer i grus och sten- 
lager, blir även vid ytterst ringa tryck per ytenhet trycket i beröringsfäckarna 
så stort att absorbtionsvattenhölj ena bli så gott som helt utklämda; ytorna äga 
dessutom ofta nog en skrovlighet, som den tunna vattenhinnan inte förmår ut
jämna. De grova jordarna äro utpräglade friktions jordar.

Med fallande kornstorlek blir trycket uppdelat på allt fler punkter, var
för vattenhöljenas hopklämningsgrad blir allt mindre; friktionen mister suc
cessivt i betydelse, och vi få att göra med ett system av alltmer vatteninhölj
da partiklar, där icke fasta mineralpartiklar, utan ofullständigt fasta, ”halv
stela” , vattenhöljen vila mot varandra. Slutligen får — hos lerorna — den 
direkta molekylära attraktionen mellan partiklarna — kohesionen — allt stör
re betydelse. Grus och sand äro äkta friktions jordar, lerorna k ohesionsjordar;



de mellanliggande s. k. jäslerorna är o ett mellanting mellan dessa, med härav 
betingade specialegenskaper.

Framhållas skall endast, att vid mycket ringa tryck — t  ex. i  ytan av en 
väg vid vattenöverskott (fritt vatten på ytan), då alltså intet kapillärtryck rå
der — även sandkornens adsorbtionsskikt bli tillräckligt tjocka för att de 
skola verka som smörjmedel, d. v. s. låta kornen glida förbi varandra. Där
för är en sandstrand lös just i själva vattenbrynet. Den gräns där denna fö
reteelse ej mer kan spåras synes ligga vid ungefär cm kornstorlek, kanske 
t. o. m. något därunder. Vid y2 cm partikelstorlek äro adsorbtionshöljenas 
effekt sålunda fullständigt eliminerad. Ur bärighetssynpunkt är det därför 
också likgiltigt hur grovt stenmaterialet i en vägbana är, blott det ligger över 
denna gräns; grovt grus eller finmakadam. är i tjällossningen alldeles lika bä- 
righetsgivande som grövre sten. (Se Beskow 1931).

De här återgivna synpunkterna gör det även möjligt att klart förstå de 
olika jordslagens synnerligen olika beteende vid tjälning.

Fig. 6. A: Schematiskt tvärsnitt genom tjälad lem  (c:a lätt mellan- 
lera), på fuktigt belägen plats. Isränderna: svarta linjer, de tjockaste 
streckade. B: den motsvarande vattenhaltskurvan, varav vattenökningen 
i tjälen framgår.



■; i} r i i i S T jälningen och tjälly ftningen. ■, l . i j
I allra kortaste sammanfattning vet man om jordarternas tjälning föl

jande. De grövsta jordarna, grus och sand, äro ieke tjällyftande; de fryisa 
homogent. Finare jordarter, fr. o. m. finmo till styv lera, frysa diskontinuer- 
ligt, d. v. s. genomdragas av skiikt av ren is, (fig. 6) samt äro tjällyftande — 
dock så att lerorna med ökad fini eksgrad bli allt mindre tjällyftande ( och då 
de samtidigt äro mindre flytbemägna bli de därigenom mindre tjälskottsfar- 
liga).

Hur kan nu dessa olikheter förklaras? Israndningens orsak torde vara 
att söka i den med ökad fini eksgrad allt större fryspunktnedsättningen inne 
i jordartens porer (fig. 3), i kombination med den allt större tendensen till (la
bil) underkylning, vilket gör att iskristallisationen lättare sker i en (från bör
jan förefintlig, eller genom kristallisationens sprängverkan successivt nybil
dad) spricka eller annan diskontinuitet än i den homogena jordarten. Jag kan 
av tidsskäl här icke ingå på hur israndningens vackra rytmik i detalj kan 
härledas.

Fig. 7. Schematisk framställning av själva tjälgränsen eller kantakten 
mellan en växande iskristall (vertikalstreckat) och. jordpartiklarna (schema
tiserade till klot) i två olika grova jordarter. Den övre motsvarar ungefär 
en lera, den undre en grov finmo; observera att den övre delens skala är om
kring 20 gånger större än den undres.Punkterna och pilarna visar den (längsta) distans från pormynningen 
som vattnet måste transporteras för att tjälskjutning skall komma till stånd. 
Se f. ö. texten!



Låt oss, med tvunget förbigående av de varierande strukturförhållande
na etc. i naturen, helt enkelt analysera vad som sker när en jordart utvidgas — 
och vad som måste ske för att en jordart skall kunna utvidgas— vid frysning.

. För att de växlande iskristallerna skall kunna åstadkomma utvidgning, 
måste de skjuta undan partiklarna framför sig, varför fordras att nya vatten
molekyler skola kunna vandra in emellan iskristallen och de partikelytor mot 
vilka den vilar. Fig. 7 illustrerar detta förhållande närmare.

Bilden återger schematiskt förhållandena i själva tjälgränsen vid tjälning 
av en grövre och en finkornigare jord (obs. olika stark förstoring!). Is
kristallens underyta vilar icke direkt mot jordpartiklarna utan mellanlagras 
av adsorbtionsvattenhinnan. Antag nu, att iskristallen (i beröringspunkten) 
växer nedåt genom att till sig anlagra ett molekylskikt taget från adsorbtions- 
vattenhölj et. Detta blir härigenom tunnare, och strävar — i överensstämmel
se med adsortrtionshöljenas redan beskrivna mekaniska effekt — att åter
vinna sin jämviktstjocklek, genom attraktion av vattenmolekyler från sidan.

I en grov jordart bli adsorbtionsskikten dels mycket vidsträckta — d. v. 
s. den väg som skall tillryggaläggas vid molekylvandringen mycket lång — 
dels tunna, hopklämda. Den fria passagen blir sålunda mycket smal, och 
omfattar de innersta, hårdast bundna och därför minst rörliga molekylskik
ten. I en finkornig jordart däremot äro adsorbtionsskikten ”korta” och re
lativt tjocka, och molekylär strömningen kan ske med mycket större hastighet. 
Avgörande för tjälskjutningen är strömningshastigheten, den molekylära rör
ligheten, i adsorbtionsskikten mellan jordpartiklarna och isen. I en grövre 
jordart är denna ringa eller t. o. m. praktiskt taget noll (som t. ex. i sand) ; 
någon tjälskjutning kommer icke tillstånd, utan isen växer successivt ned ge
nom porhalsarna, och omsluter partiklarna. I en finkornig jordart däremot, 
t. ex. en lera eller mjäla, strömmar molekylerna snabbt genom adsorbtions- 
vattenhöljena till underytan av den växande iskristallen, vilken sålunda re
lativt sett skjuter partikelsystemet framför sig — i själva verket lyfter den 
i stället sig själv och överliggande massor. Så bildas ett isskikt, vilket teo
retiskt kan nå obegränsad mäktighet; om avkylningshastigheten är större än 
vattentillströmningen, bildas dock snart kring lämpliga kristallisationscentra 
nya isskikt längre ned, vilka spärra vattentillförseln till de övre o. s. v.

Sålunda förklaras osökt de funna skillnaderna vid olika grova jordarters 
tjälning. Men adsorbtionsskiktens rörlighet är även beroende av trycket. Med 
ökat tryck klämmes skikten ihop, rörligheten minskas; man skulle sålunda vän
ta att tjälskjutningshastigheten undergick motsvarande minskning. Detta är 
också i allra högsta grad fallet, som den amerikanska forskaren Stephen M, 
Taber experimentellt visat. I naturen framgår det särskilt tydligt därav, att 
grövre jordarter, t. ex. grovmo, i obelastad yta vid riklig vattentillgång — t. 
ex. i skärningsslänt — bli israndiga och tjällyftande, och i tjällossningen fly



tande, medan de i vägkropp, på grund av belastningen genom vägbanan, icke 
ärotjälf ärliga.

För att kvantitativt exakt kunna utreda dessa förhållanden, har en för- 
söksserie igångsatts för vilken i korthet skall redogöras. Det gäller rörfrys- 
försök i kylskåp, där friktions trycket vid utvidgningen eliminerats på så sätt 
att röret uppdelats i en mängd låga ringar eller sektioner, vilkas inneryta 
dessutom belagts med ett vaselimlager. Genom särskild apparatur (fig. 8) kan 
dels olika mekaniska belastnings t ryck, dels olika kapillärt tryck åstadkommas. 
Tjällyftningen mätes genom mätklocka, vilken observeras genom ett i kyl- 
skåpsväggen insatt dubbel fönster.

Fig. 8. .Schema för apparatur använd vid frysförsök vintern-våren 
1933 vid Sveriges geologiska undersökning. Se texten!

Utslaget hos den i hundradels mm graderade mätklockan är så stort, att 
man genom avläsning med ett par minuters mellanrum får punkter för kon
struktion av höjning-tid-kurvan. Vid större hastighet är visarens rörelse tyd
lig för ögat, d. v. s. man ” ser tjälskjutningen” . Tidsavsnitt av storleksord



ningen en timme eller mindre äro vanligen tillräckliga för att ge fullt säkra 
värden för ett visst tryck; man kan sålunda på en dag hinna bestämma lyf.t- 
ningshastigheten vid ett stort antal olika tryck.

Fig. 9. Exempel ipå resultaten av ett frysförsök ined apparaturen fig. 8. 
Kurvan visar höjningen ( =  tjällyftningen) med avseende på tiden, vid olika 
belastning.

Fig. 9 och io ge exempel dels på tids-lyftningskurvorna, dels de härur er
hållna tryck-lyftningskurvorna.

Ur dessa kurvor kan man exakt beräkna ej blott effekten av ökad be
lastning — t. ex. mäktigare vägbana, eller, vid järnvägar, ökad ballasthöjd — 
utan även effekten av ökat grundvattendjup (dränering), etc.

De erhållna kurvorna över tjällyftningens beroende av trycket visa föl
jande praktiskt betydelsefulla omständigheter:

Tryckkänsligheten är störst hos de grövre jordarna, och avtager konti
nuerligt med minskad ikornstorlek. De belastningstryck i tjälgränsen som 
det ligger inom den praktisk-ekonomiska möjlighetens gränser att åstadkom
ma vid väg- och järnvägsbyggnad, är av storleksordningen upp till ioo å 200 
högst 300 gr/em2, vilket motsvarar trycket av en bank av resp. drygt y2, 1 
ooh iy 2 meters höjd.

Man finner då av diagrammet, att tryck av denna storleksordning har 
förmågan att högst avsevärt reducera de grövre jäslerornas tjälskjutning. Det
ta gäller finmon, särskilt de grövre varianterna, vilka närma sig grovmon, och 
framförallt de mycket välsorterade lerfria typerna. Leriga mjälor och än 
mer verkliga leror äro däremot praktiskt taget okänsliga för så måttliga tryck
ökningar.



På en grov jäslera är det sålunda värdefullt att äga relativt tung vägbana. 
Gäller det en grov finmo kan ökningen från t. ex. i dm till 3 dm vägbana — 
motsvarande c:a 20 resp. 60 gr/cm2 tryck — reducera t jäl skjutningen till 
bortåt hälften.

En vid järnvägarna vanlig åtgärd för att minska tjällyftningen är s. k. 
gruslyft — d. v. s. ökning av ballastens höjd, vanligen med 30—50 cm. En 
sådan åtgärds effekt beror till stor del på att den fördröjer tjälens nedträn
gande till den aktiva jorden; men det är uppenbart, att på grövre jäslera 
också tryckökningen i sig får avsevärd tjälskjutningsminskande effekt. Grus
lyftens verkan bör sålunda vara i hög grad beroende på vilken jordart det 
gäller.

Fig. 10. Kurvor för t  jäHyf tningshastigiheten (mm/tim.) med avseende 
på trycket, för ett antal olika jordarter. Varje kurva är erhållen ur pri
märkurvor som fig. 9, varvid för varje belastning tjällyftningen i mm/tim. 
erhållits grafiskt ur 'motsvarande kurvavsnitts lutning.

Anm.: Denna fig. återger kurvorna som de erhållits utan tillägg av
det extra kapillärtryck som orsakas av vattenströmningen genom jordpela- 
ren. För de finkornigare jordarterna blir detta tillägg avsevärt, och sär
skilt betydelsefullt vid små totala tryckbelopp. Men ovanstående diagram 
motsvarar de naturliga förhållandena vid konstant pelarhöjd och varierande 
b el ast ningst ryck.



Men det tryck som verkar på adsorbtions vatt enhöljena i tjälgränsen är 
icke blott belastningstrycket av överliggande jord, utan även kapillärtrycket.

Om man har en i vatten neddoppad sandpelare, vilken håller vattnet ka- 
pillärt upplyftat till en höjd av io cm över den fria vattenytan, betyder ju 
detta att en vattenpelare av io cm höjd hänger, fästad vid sandpelarens över- 
yta genom meniskernas ytspänningskraft; och denna hängande vattenpelare 
utövar ett sammanpressande tryck på sanden, av storleken io gr/cm2. I en 
jordart där jämvikt råder, utövas sålunda ett kompressivt tryck som är lika 
med avståndet till grundvattenytan.

Antag att i en tjälande mojord belastningstrycket är 40 gr/cm2, motsva
rande 20 cm vägbana. Om grundvattenytan står i tjälgränsen råder intet an
nat tryck, och man ser av kurvan 4 i fig. 10 att lyftningen blir 1,05 mm/tim. 
Sänkes grundvattenytan till 50 cm innebär detta en tryckökning av 50 gr/cm2, 
och lyftningen blir 0,74 mm/tim. En sänkning från y2 till 1 meter orsakar en 
lyftningsminskning från 0,74 till 0,38 — alltså till hälften — till 1 y2 m till 
0,26 och till 2 m slutligen till allenast 0,06 mm/tim.

Men tryckökningen vid grundvattensänkning stannar inte vid dessa be
lopp; den blir i själva venket ändå större, beroende på de dynamiska fakto
rerna. Ovan beräknades den efter statisk jämvikt; — en förenkling, vars fel 
blir obetydligt när det gäller grövre, genomsläppligare jordar, men blir myc
ket stort när det gäller de finare, svårgenomsläppliga.

Till tjälgränsen sker ju vattenuppsugning i form av kapillär strömning, 
och en sådan uppsugning kräver ett aktivt tryckfall i porerna, ett tryckfall 
större än det av höjden betingade.

Antag att man har en jordart med genomsläppligheten 0,1 cm/tim., och 
att denna jordart uppsuger 0,1 cm vatten per timme, vilket motsvarar litet 
mer än 1 mm tjällyftning/tim. Vid stillestånd vore tryckfallet 1 gr/cm2 per 
cm höj dökning; men vid den ovan antagna strömningen kräves ett överskju
tande tryckfall på 1 gr/cm2, cm; tillhopa blir tryckfallet sålunda 2 gr/cm2, cm. 
På en höjd av 1 m över grundvattenytan (där kapillärtrycket är =  noll) råder 
sålunda ett kapillärtryck av — 2 m vatten, motsvarandet av ett kompressivt 
trydk av 2 m vatten =  200 gr/cm2, d. v. s. i detta fall dubbelt så stort som det 
nyss beräknade. Är genomsläppligheten blott 1/10  av den nämnda — alltså 
0,01 cm/tim., vilket motsvarar en mjäla — iblir, förutsatt att uppsugningshas- 
tigheten är densamma, tryck fallökningen tio gånger så stor; d. v. s. på 1 m 
höjd blir trycket 1.100 gr/cm2, o. s. v. Fig. 11  återger ett antal på detta sätt 
beräknade kurvor, där man ser inverkan av olika grundvattendjup (och där
med effekten av olika grundvattensänkning), både vid obelastad tjälyta, och 
vid en belastning av 50 gr/om2, motsvarande ett tjäldjup av 25—30 cm.



Praktiska åtgärder.
I fråga om de vanliga grusvägarna finnas en massa olika metoder, där 

det gäller att för lägsta möjliga kostnad utnyttja ortens material- och terräng
möjligheter för att avvärja förekommande olägenheter. För de med dyrbar

Fig. 11. Tjällyftningen som funktion av grundvattendjupet, beräknad 
ur empiriska tjä llyf tning -tryckkur vor för ett antal olika grova jordar. För 
jordarterna Bw 1, M 102 samt A 84 äro kurvorna beräknade för såväl obe
lastad tjälyta som för en belastning av 50 gr/cm2. För A  84 (lättlera) är 
därjämte effekten av sprickbildning antydd.

Bw 1: ?’Mellanmc”  {— grovmo-finmo), Yindeln, Västerbotten.GB 20: Finmo, iS. Sunder byn, Norrbotten,
M 102: Finmo, Ljungs s:n, östergötl.A 84: Lerig mjäla, Sillre, Västernorrl.



högklassig beläggning försedda vägarna gäller för det första, att de i vissa 
fall bli ofantligt mycket känsligare för tjälskador, i det beläggningen kan to
talt spolieras av de fenomen som på grusvägarna blott åstadkommer ett tem
porärt obehag; dels att de högklassiga vägarnas trafikteknisk-ekonomiska 
ställning för dem lyfter frågan upp på ett helt annat plan.

Tjälens skadeverkningar kan åstadkommas på två olika sätt, dels genom 
själva höjningen i samband med tjälningen, tjällyftningen, dels genom upp
mjukningen (bärighetsminskningen) i tjällossningen (tjälskott och ytupp- 
mjukning).

Tjällyftningen och åtgärder däremot. Själva tjällyftningen i sig vore 
inte så farlig om den bara vore jämn ; det är ojämnheterna som är det skade- 
bringande. Dels kan ojämnheterna bli så stora att trafiken lider t. o. m. 
allvarligt men, dels kan beläggningen förstöras. Svåra ojämnheter uppkom
ma särskilt där genom grävning det tjällyftande marklagrets homogenitet 
störts, i det vid gränsen mellan orörd och urgrävd mark skarpa brytningar 
uppkomma. Särskilt vanligt är detta vid urgrävningar för husgrunder och 
trottoarer under gator, samt framförallt vid trummor. Dylika trumsvackor 
äro alltid obehagliga för trafiken; i vissa fall kan även beläggningen allvar
ligt skadas därav, om den nämligen inte tål den betydande brytningen.

Den allmänngiltigaste metoden torde vara att minska brytningen genom 
en kilformigt utspetsad sandisolering, varigenom höjningen kommer att för
delas på lång sträcka. Alldeles samma effekt erhålles genom en kilformigt

Fig. 12. Trumma på t jäl skjut an de mark. överst utan, underst med 
kilformigt utspetsad isolering. Stadium 1 (heldraget) vägytan före tjäl- ning, 2 (streckat) på senvintern-förvåren i tjälat tillstånd.

Undre bilden visar två olika konstruktioner av den kilformiga isoleringen: till vänster sand, till höger mossa.



utspetsad bädd av värmeisolerande material, t. ex. vitmossa, vilken kan tagas 
mycket tunnare. Fördelen med den senare konstruktionen är, att schakt- 
ningsarbetet reduceras till bråkdelen (fig. 12).

Givetvis bör även, varhelst eljest isoleringsbädd anbringats på tjälskju- 
tande mark, bädden alltid utspetsas mot ändarna, på det att all skarp brytning 
måtte undvikas. På vägar med betongbeläggning bör städse en blockfog pla
ceras rakt över isoleringsbäddens ändar, och så dimensionerad att gångjärns- 
ledning kan påräknas. Vid betongväg på starkt tjällyftande mark är det 
överhuvudtaget fördelaktigt med korta block, d. v. s. tätt liggande tvärfogar, 
utförda som ”gångjärnsfogar” . Som exempel härpå kan anföras den av 
A.-B. Skånska Cementgjuteriet sommaren 1932 färdigställda betongvägen norr 
om Skellefteå, vilken enligt uppgift synnerligen väl uthärdat vinterns tjäl- 
lyftningar (se Hall 1933). Härvid är att mäiika, att de värsta tj ällytningama 
på den mycket svårt tjälskjutande terrängen reducerats genom täckdikning.

Täckdikningen skall i det följande ytterligare beröras; framhållas bör 
endast i detta sammanhang, att täckdikning enligt de där givna normerna 
visat sig med full säkerhet förhindra tjälskott; men detta sker genom en till
räcklig minskning av tjällyftningen. Ett praktiskt taget fullständigt förhind
rande av själva lyftningen kan endast påräknas i vissa specialfall: antingen 
vid särskilt grov jäslera (grov finmo), eller ock när tjällyftningen beror på 
från början mycket högt grundvattenstånd i mark av i sig måttligt tjälfarlig 
jord: äkta lera eller normal morän; samt slutligen vid skiktad jord, där ingå
ende sandlager genom dränering komma avsevärt över grundvattenytan och 
dymedelst tjäna som isoleringslager.

Men också en minskning av tjällyftningen, till t. ex. hälften, kan ofta 
vara tillräcklig — helst som vanligen samtidigt själva ojämnheterna (” toppar
na” ) proportionellt reduceras mycket starkare. För att avgöra dessa frågor 
bör i varje specialfall tj älly ft ning ens storlek på förhand bestämmas genom 
avvägningar.

Åtgärder mot skador i tjällossningen. Likväl är det inte tjällyftningen 
utan uppmjukningen i tjällossningen (tjälskotten etc.), som i genomsnitt inne
bär den största skaderisken för vägbeläggningarna. Tjälskotten uppkomma 
ju på så sätt, att, när det under vintern uppsugna vattenöverskottet vid smält
ningen frigöres, vägkroppen därvid förlorar sin bärighet, blir mer eller mindre 
flytande, och därmed ger vika för deformationskrafterna. Som sådan kan i 
backar tyngdkraftens komponent i lutningsriktningen verka; man får verkliga 
flytvalkar i lutningsriktningen. Men vanligen orsakas deformationen av trä- 
fi'kbelastningen, både hjultrycket som sådant och dess hastiga växlingar i styr- 
ka? alltså skakningen. Deformationen sker härvid på så sätt, att hjulspåren 
pressas ned medan vägbanan på sidan om och mellan spåren höjes. Särskilt 
markerade blir vanligen ryggarna mellan hjulspåren; på svagare trafikerad



väg vanligen en rygg i vägmitten, på starkt trafikerad väg, med normal dub- 
belkörfil, vanligen två, stundom tre. I mitten av ryggarna framkommer under 
pågående tjälsmältning vanligen antingen fritt vatten, eller lös jordvälling, 
genom trycket uppressat från en nivå strax över den övre tjälgränsen (fig. 
13). Det djup varifrån dessa uppträngningar komma har mätts i ett stort 
antal fall; mycket ofta överstiger det y2 meter, och ej sällan 1 meter (fig. 14).

Fig. 13. I  tjällossningen [uppkommen rygg på väg med smågatstens- 
beläggning; från ryggen lervatten rinnande ut över ’beläggningen.

Fig. 14. Ireruppträngning i  körspårsmitten från stort djup. Spettet är 
nedkört till tjälens överyta (mer än 1 meter djupt).

Vilka metoder stå då till buds för att avvärja tjälfenomenens olägenheter 
för vägar med högklassig beläggning? Eller mer preciserat: hur skall med 
minsta möjliga kostnad erforderlig garanti — eller helst största garanti — 
mot tjälskador uppnås ?

Det är ofrånkomligt, att för tjällossningsdeformationen vägbanans böj - 
ningshållfasthet spelar en stor roll. Den i detta avseende absolut motstånds-



lösa gatstensbeläggningen pressas därför särskilt lätt upp i ryggar. Asfaltbe
läggningar synes vara mer resistenta, men där en dylik deformation sker, sön- 
derbrytes vanligen beläggningen alldeles (fig. 15). Betongen slutligen ”broar 
över” så korta avstånd för tryckskillnaderna som det här gäller.

Foto B. Dahlberg.
Fig. 15. Asfaltbeläggning sönderbruten i tjällossningen.

De möjligheter som stå till buds att förhindra skador på vägbeläggningen 
i tjällossningen bestå generellt sett antingen i sådan förstärkning av vägba
nans bärkraft, att den icke deformeras trots vägkroppens lösa beskaffenhet, 
eller i sådan minskning av tjällyftningen, att vägkroppens bärighet i tjälloss
ningen blir tillräcklig. Självklart är, att det eftersträvade målet kan nås ge
nom förändring i båda riktningarna, genom kombinerad stabilisering av väg- 
kroppen och ökning av vägbanans bärighet.

Ett bland de allra bästa sätten att minska tjälskjutningen och därmed 
åtminstone reducera vattenökningen i vägkroppen är sänkning av grundvat
tenytan genom djup dränering. Djupdränering mot tjälskador har sedan 1920-



talets början praktiserats främst i Västernorrlands län, samt isolerat i Älvs - 
byns vägdistrikt i Norrbottens län; bäggedera trakter kända för sina mycket 
svårt flytbenägna jordar.

Störst odh säkrast är täckdikningens effekt, om täokdiket lägges längs 
väg i utpräglat sidolutande terräng, så att dikesriktningen övertvärar grund
vattnets strömningsriktning. Diket bör alltid förläggas omedelbart ovanför 
vägkroppen, lämpligast under övre dag dike sbotten; dess effekt blir då, att det 
tvingar ned grundvattenytan till dikets bottennivå, varifrån den i regel först 
mycket sakta höjer sig (fig. 16).

Fig. 16. Grundvattenprofiler vid täckdikning i sidolutande terräng.
Jordart: lerig mjäla. Fröland, Härnösand— Sundsvall, nov. 1927.

Om icke sidolutning råder, bildas en rännformig fördjupning av grund
vattenytan. Denna sänkningsränna blir flack i relativt grova mojordar, (fig. 
17), samt i sprickiga och därigenom lättgenomsläppliga, lättleror och äkta 
leror. I tät, .sprickfri mjäla blir sänkningsrännan mycket brant, varför i 
sådan jord täckdikning utan avsevärd sidolutning icke kan förväntas ge full
gott resultat.

Fig. 17. Täckdikning i icke*sidolutande terräng. Jordart: mo, växlan
de men mestadels rätt grov.



Sä snart avsevärd sidohitning råder, blir täckdikning under alla jordarts- 
förhållanden ett verksamt medel mot tjälskott. Det erforderliga djupet är 
praktiskt utexperimenterat; vanligen lägges dränaget 1,6—1,8 meter under 
vägbanan, och det har i ett ofantligt stort antal fall visat sig att en — tekniskt 
rätt utförd — täckdikning till detta djup städse förhindrar tjälskottsbildningen, 
även i de allra värsta jordarter. I samtliga hittills påträffade fall av miss
lyckande har vid närmare undersökning orsaken befunnits vara tekniska bris
ter i utförandet; antingen för ringa djup, eller också ofullkomlig isolering, 
varigenom jord influtit och täppt till dränaget.

Härmed är inte sagt, att inte under vissa mycket ogynnsamma omstän
digheter en väg på synnerligen svårartad mjäla kan visa lindrig tjälskottsbild- 
ning, trots riktigt utförd dränering till 1,8 m djup; men det hittillsvarande 
stora erfarenhetsmaterialet visar, att chansen för ett sådant misslyckande är 
så ytterligt ringa, att den ur ekonomisk synpunkt blir betydelselös.

Täckdikning kan sålunda under alla jord artsförhållanden betraktas som 
ett säkert medel mot tjälskott, när det gäller väg i sidolutande terräng. Där
vid bör blott ett dike läggas, omedelbart ovanför vägen; vanligen under övre 
dagdiket. Djupet bör vara c:a 1,7 m under balansplanet, i särskilt svårar
tad mjäla helst närmare 2 m; i morän (och äkta lera) kan det vanligen min
skas till 1,5 m, ehuru effekten likväl alltid blir större ju större djupet är.

Av täckdikningskonstruktioner finnas ett stort antal typer och varianter, 
åsyftande att på billigast möjliga sätt utnyttja de lokala materialtillgångarna. 
För högvärdigare väg bör blott en typ användas, nämligen dränage av rör 
i grus eller mossa; den blir dessutom förhållandevis billig. Mycket lämpligt 
är, att lägga rören i en V-formig plankränna, vilken placeras på grävningens 
botten, sedan denna täckts med några cm grus. Gruset bör därefter helt om
sluta rörsträngen, och helst även fortsätta upp till närmare dagdikesbottnen, 
bildande en kapillaritetsbrytande sidovägg. Denna vägg är lika effektiv om 
den är tunn; för imaterialbesparing är det därför synnerligen lämpligt att 
använda en rörlig spånt (t. ex. två korrugerade plåtskivor), vilken, sedan rör
strängen täckts med minst 10 cm grus, placeras lodrätt i dikesgraven, delande 
denna i två hälfter; härav fylles den ena med grus, den andra med jord, varpå 
den inre skivan flyttas utanför den andra, och proceduren fortskrider 
(fig. iB).

På sträcka där djupdränering utförts erfordras inga andra mer betydan
de förstärkningsåtgärder; likväl måste vägbanan ha en viss bärighet. På 
gammal väg erfordras som regel icke någon extra förstärkning i form 
av packstensbädd eller dylikt, utom det relativt tunna lager av makadam, 
sand eller dylikt som eventuellt anbringas omedelbart under beläggnin
gen. På ny väg bör alltid ett enkelt isoleringslager av god pinnmo, sand,



marktorv, mossa, halm etc. komma till utförande; pinnmo och sand till en 
mäktighet av io—15 cm, mossa och halm till en tjocklek av i sammanpackat 
tillstånd c:a 5 cm. Ovanpå detta isoleringslager erfordras så blott ett mått
ligt bärlager av skärv eller makadam, eller t. o. m. gammal, bärig befunnen 
vägbana eller god pinnmo, eventuellt förstärkt genom makadaminblandning.

Fig. 18. Lämplig täokdikeskonst ruktion. Bottengraven tagen med 
täckdikesspade; dränage av tegelrör (lagda på V-formig plankränna) om
givet av grus. Den bredare graven till större delen återfylld med den 
ursprungliga jorden, men med en med vägg eller lamell av grus ,nående än
da upp (eller nästan ända upp) till dagdikesbotten. Denna lamell erhållen med hjälp av 2 (eller flera) skivor, vilka förflyttas allteftersom utfyll- 
ningen skrider framåt. Anm. E tt handtad i st. f. två på varje skiva är 
måhända att föredraga.

Men där av terrängskäl täckdikning icke är lämplig, måste andra åtgär
der väljas. En i Norrland med stor framgång tillämpad princip är isolering, 
genom lager av sand, ris eller mossa (fig. 19 ); även det föreslagna ” täta 
skiktet” av asfaltpapp, plåt o. dyl. har försöksvis använts med gott tekniskt 
resultat — ehuru det ur ekonomisk synpunkt icke synes vara konkurrenskraf
tigt. Dessa lager läggas på avsevärt djup i vägkroppen, underytan c:a 4—6 
dm under vägbanan, och verka — utom genom sin egenskap av icke-tjälfarlig 
utfyllnad — genom att de förhindra den kapillära vattenuppsugningen (ris 
och mossa därjämte genom värmeisolation). På isoleringslagret kan man 
fylla ej blott pinnmo utan även åt erfylla den urgrävda tjälf arliga jorden, vil
ken över isoleringslagret ej längre är tjälskjutande.



Genom isoleringslagret skapas alltså ett tryckfördelande bärlager under 
vägbanan. I södra och mellersta Sverige användes ju vanligen härför i stället 
nära under vägbanan ett stenbärlager av packsten, skärv eller makadam. I in
genjör v. Materns föredrag har redan framhållits, att på tjälfarlig mark st en
bädd icke bör läggas direkt på vägkroppens jord, utan ett isoleringslager an-

Fig. 19. Korrekt utförd risbädd och sandbädd.

bringas som hindrar jorden att tränga upp eller stenen att sjunka ned i jord
massan. Detta lager kan bestå av olika material, såsom sand, god pinnmo, 
vitmossa; i vissa trakter användes med stor framgång halm. Av des
sa isoleringsmedel torde de organiska, främst halm, på grund av sin seg
het (draghållfasthet) få betraktas som de förnämsta; den erforderliga tjock
laken är blott 5 cm i sammanpackat tillstånd. Av sand eller pinnmo bör 
minst io—15 cm lagertjocklek tillämpas; den största tjockleken på särskilt 
svår, genuin ”jäslera” .

Ytterligare en åtgärd mot särskilt de ytligare formerna av tjällossnings - 
uppmjukning utgör anbringande av grunda dränage i vägkroppen, vanligen i 
form av ett st enfyllt centraldike.

Denna dränerings form åsyftar helt annan verkan än djupdräneringen; 
medan djup dränering en verkar före och under tjälningen, i det den genom 
grundvattensänkning minskar vattenhalten i tjälen, avser den grunda cen
traldräneringen att på ett senare stadium, under tjälsmältningen, från väg
kroppen avleda det frigjorda vattenöverskottet.

Fig. 20. iStenfyllt centraldike. Användes för att förhindra ytupp- mjukning i väg över lerterräng (eller moränterräng).



Vanligen utföres denna dränering såsom ett grunt täckdike i vägens mitt, 
med avledande stickdiken ut till kanterna (fig. 20). Då diket skall fungera un
der den tid tjälen smälter uppifrån, och då överskottsvattnet är farligare ju 
högre upp i vagkroppen det befinner sig, måste diket till hela sin höjd vara ge- 
nomsläppligt, och vattnet kunna rinna ned trots den underliggande tjälen. Ett 
dräneringsrör på t. ex. y2 m djup, omgivet av sand eller fint grus, är sålunda 
föga effektivt. Dränaget måste nå ända upp till vägbanan, och vara fyllt med 
stenmaterial som icke får vara finkornigare än grovt grus. I vägkropp av 
linycket flytbenägen jord, mo eller mjäla, bör, i händelse av stenfyllning, när- 
rhast väggarna något isoleringsmaterial — mossa eller grus -—- anbringas, så 
att jorden icke inflyter och tilltäpper dränaget. Rörsträng i bottnen är icke 
nödvändig, då det nämligen städse gäller mycket små vattenmängder. Stick
dikena kunna däremot — när det av hållfasthetsskäl är tillrådligt ■— utföras 
som rördränage, omgivna av erforderlig grusisolering, men icke med grus- el
ler stenfyllningen nående ända upp till vägbanan, emedan i sådant fall på 
tjällyftande mark fara föreligger för uppkomsten av tvärgående rännor.

Dränering sdjup et beror på de lokala förhållandena. På relativt godartad 
mark är y2 m tillräckligt; men på verklig jäslereterräng kan tjälskottsupp- 
trängningarna härröra från betydligt större djup, till bortåt 1 m. Emellertid 
begränsas vanligen det möjliga djupet av sidodikenas djup; sticken måste gi
vetvis utmynna över lägsta sidodikesbottnen. Som normaldjup för central- 
dränagen torde 0,5—0,6 m kunna angivas; där det gäller att motverka mer 
ytlig uppmjukning, såsom i södra och mellersta delarna av landet, kan i nöd
fall ett djup av allenast 0,4 m anses tillfredsställande.

Angående användningen av centraldike gäller följande: Då centraldiket 
skall verka genom att snabbt avleda det fria vatten som står över den smäl
tande tjälens överyta, vilken blir i det närmaste plan (stundom t. o. m. svagt 
konkav), fordras, för att det skall fungera tillfredsställande, en avsevärd ge- 
nomsläpplighet i vägkroppen. I äkta lera blir tjälens markerade, is fyllda 
spricksystem länge bestående efter smältningen, varför vattnet mycket lätt rin
ner ner i diket. Härtill bidrager det faktum att vid smältningen av tjälad 
lera det frigjorda vattnet under trafikbearbetningens inverkan förhållandevis 
långsamt tar upp j ordmaterial och bildar lervälling; det avrinner sålunda som 
lättflytande nästan rent vatten. ” Jäslera” däremot, mjäla och mo, suspende
ras mycket snabbt i vatten, varjämte isspricksystemet är finfördelat och myc
ket lätt går ihop. Vid tjälsmältningen av isrik ” jäslera” uppkommer sålun
da icke rent vatten, vilket lätt kan rinna genom sprickor, utan mer eller mind
re tjockflytande välling till gröt.

Centraldränage bör därför främst komma till användning på verklig lerar 
där tjällossningsskadorna äro relativt ytliga och icke av särskilt svårartad na
tur. På verklig jäslera, eller i allmänhet när tjällossningsskadorna äro myc
ket svårartade eller härröra från stort djup, böra andra åtgärder vidtagas.



Särskilt vid nybyggnad på ler grund (eller morängrund) av väg för vilken 
varaktigare beläggning är planerad eller kan förmodas komma till utförande 
är ett ganska allmänt bruk av centraldränage att förorda. Anledningen här
till är följande:

Det har visat sig, att sådan väg med grusbana som tidigare icke skadats 
i tjällossningen, efter förseende med tät beläggning —• särskilt sådan enklare 
bituminös beläggning för vilken inga extra förstärkningsåtgärder vidtagas -— i 
tjällossningen ofta blivit utsatt för ytlig uppmjukning, visserligen av lindrigare 
art, men varigenom dock vägbanan deformerats och beläggningen sönderbru- 
tits. Orsaken härtill är givetvis, att den täta beläggningen hindrar avdunst
ning en, varför på vissa platser, där en ringa vatteruhaltsökning under tjäl- 
ningen äger rum, detta ringa vattenöverskott, som förut genom successiv av
dunstning från vägytan oskadliggjordes, nu i sin helhet kvar stannar och ned
sätter vägbanans bärighet. I detta fall gäller det en utpräglat ytlig företeel
se, som vanligen uppkommer vid ett tjälsmältningsdjup på c:a 15—30 cm; 
det är de översta par tre decimeterna som äro märkbart känsliga för den för
ändring som avdunstningsspärren medför. För den skull räcker det med en 
ganska grund och därmed billig centraldränering av obetydlig kapacitet i form 
av ett centralt stendike till 30—-40 cm djup under vägbanan.

Sådan enkel centraldränering är avsedd för väg utan packstensbädd (el
ler andra isoleringslager) ; användes packstensbädd är centraldränagets an
vändning begränsad till skärning eller sankt belägen bank på verklig ler grund, 
där icke djupdränering skett. Men där packstensbädd icke kommer till utfö
rande, utan bärlagret består av pinnmo, gammal vägbana, makadamförstärk
ning etc., kan — när det gäller ifrågavarande högklassigare vägkategori — 
dylik centraldränering förordas för alla terrängförhållanden och alla mark
slag utom grus- och sandbotten; särskilt verksam blir den i lera. Därvid 
bör framhållas, att denna allmänna användning av centraldräneringen blott 
motiveras av att den utföres enkelt och billigt; den är att betrakta som en vid 
nybyggnad synnerligen litet kostsam säkerhetsåtgärd, främst verksam vid lind
rigare fall av. y tuppmj ukning (och som bl. a. kompenserar risken för alltför 
hög finjordshalt 1 t. ex. en makadambädd), men som icke förhindrar egentliga 
tjälskott eller ersätter kraftigare skyddsåtgärder (djupdränering, isolering) på 
svårare . tjälskott smark.

Metoder att bedöma tjälfärligheten hos olika terräng partier och jordarter.

Det viktigaste näst att känna åtgärderna mot tjälskador är ju att veta var 
risken härför föreligger, d. v. s. var dessa åtgärder böra tillgripas — så att 
man å ena sidan ej vedervågar beläggningen genom att inte göra någonting 
alls, men å andra sidan inte i onödan går fram med dyrbara skyddsåtgärder, 
slentrianmässigt långa sträckor där det inte behövs.



På gammal väg känner man ju av erfarenhet de farliga sträckorna och 
kan rätta åtgärderna därefter. Jämförande avvägning av vägsträckan före 
(el. efter) samt under tjälningen ger synnerligen exakta och värdefulla upp
lysningar, och borde alltid verkställas där högklassig beläggning skall utföras 
på väg över tjälfarlig mark. Vid nybyggnad — eller när det gäller relativt 
ny väg, från vilken ej tillräcklig erfarenhet föreligger — gäller det att på 
grund av jordarts- och terrängförhållanden bedöma vilka sträckor som måste 
betecknas som riskabla, och vilka som äro ofarliga; resp. en indelning i olika 
farlighetsklasser.

Viktigast är då att se till terrängförhållandena, särskilt med avseende på 
vattenhushållningen. A priori bör man alltid misstänka skärningar;  särskilt 
sidolutande skärningar med avsevärt uppland, från vilket grundvattnet ma
tas. Stor nytta har man av att efter regnperioder iakttaga huruvida och huru 
länge vatten framkommer i övre dagdiket. Om jordarten icke är synnerligen 
godartad — grus, äkta sand, grusig-sandig morän — bör i sådan svårare skär
ning alltid täokdike läggas under övre dagdiket. Är jordarten direkt svårar
tad — alltså ” jäslera” — bör även smärre, tillsynes ofarligare, skärningar 
dräneras.

För att bedöma och klassificera jordarterna finnes ett stort antal prov, 
såväl enklare fältprov som laboratoriebestämningar av olika svårighetsgrad. 
Bland de förstnämnda märkas ett flertal mycket tillförlitliga, enkla konsistens- 
-känselprov, vilkas beskrivning dock kräver alltför stort utrymme. Se Beskow 
1933 a ooh c.

Den första åtgärden vid jordartsbestämning är att efterse huruvida jord
arten är tämligen väl sorterad, alltså ett sediment, eller om den är osorterad, 
d. v. s. jämte fint material innehåller grus och sten, och sålunda är en morän
jord (eller moränliknande blandningstyp).

De grövre sedimenten — klapper, grus, sand — klassificierar man genom 
att bedöma eller uppmäta ungefärliga genomsnittliga kornstorleken. Ge
nom användning av lup eller mikroskop kan denna metod utsträckas till att 
omfatta även finare sediment, mo- och t. o. m. mjälajordar, varvid en på en 
glasskiva inristad skala, en s. k. mikrometer, användes som måttstock. Grän
sen mellan icke tjälfarlig sand och tjällyftande mo kan i fält lätt bestämmas 
genom användning av ett s. k. fickmikroskop, av vilka typer med en försto- 
ringsgrad av 40—60 ggr till billigt pris finnes i handeln (fig. 21).

Bland enklare laboratoriemetoder kan nämnas användning av enkelt mi
kroskop — helst med jämförelsepreparat av olika standard jordarter, kapilla- 
ritetsbestämning1, samt givetvis siktning.

1 Se Beskow 1930 c; för enkel fältkapillarimeter se Beskow 1933 a, fig. 1, samt 
1933 c, fig. 4.



På grund av sin grovlek med absolut säkerhet icke tjälfarliga äro de välsor
terade jordar (sediment) vilka uppfylla någotdera av villkoren:

a) Genomsnittliga korndiametern >  0,1 mm, varvid korndiametern be
stämts i mikroskop såsom medeldiametern hos den kornstorlek vilken före
kommer i största mängd.

b) mängd passerande sikt 0,125 mm < 55 %, sikt 0,062 mm < 30 %.
c ) Kapillaritet <  il/^ m.

Fig. 21. a: ’ ’Fiekmikroskop ’ \  40—60 ggr förstoring, med fodral, 
b: Mikrometerglas. e: Objektglas. d: Flaska med kolloithlösning. e: Fär
digt preparat.

De t jälskottsf arliga ’'jäslerorna” kunna avgränsas mot de ofarliga äkta le
rorna genom flera enkla fältprov, t. ex. ” jäslereprovet” . Utmärkande för 
” jäslerorna” är, att i rikligt vattenmättat tillstånd de vid skakning bli lösa 
(antingen blott liksom geléartade, ” dallrande” , eller flytande), medan de vid 
enkelt tryck (icke skakning) hårdna och verka torra, o. s. v. De godartade 
styvare lerorna visa icke denna egenskap.

Särskilt för bestämning av moränjordarna (samt grusvägbanor) är sikt- 
ning oersättlig. Vad som i det ovanstående betecknats som ”god pinnmo” är 
sådan moränjord som icke är tjällyftande; normerna härför äro ovan givna. 
Då det är av största vikt att känna vilka kornstorleksblandningar som -— 
antingen det gäller naturlig blandning, morän, eller konstgjorda blandningar, 
såsom gammal vägbana — kunna betecknas som absolut tjalsäkra, och alltså 
utan våda kunna användas exempelvis till fyllning i stenbärlager etc., åter
givas här dessa siffror:

Icke tjälskjutande äro de blandningar där ”finjorden” uppfyller villkoren:
passerande sikt 0 ,5  mm <  60 %

0 ,2  5 „ <  40 %„ „ 0 , 1 25  „ <  28 %0,062 „ <  18 %

räknat i vikt-procent av det material som passerar sikt 2,0 mm. Kapillaritets- 
gränsen för tjälsäkra blandningar kan sättas vid en meter.



För bärighet vid vatten-övermättning fordras därjämte en viss stenhalt. 
Villkoren härför framgå av data i Beskow 1931 samt 1932 .a, i den senare 
särskilt fig. 6 sid. 200 (samt fig. 4 och 5). En siktningsanalys jämförd med 
dessa diagram ger omedelbart vid handen om en sammansättning är fullt bä
rig även vid vattenövermättning eller icke; med säkerhet fullt bärig är den 
vägbana vars analyskurva faller nedanför den på fig. (22) återgivna bä- 
righetsgränsen.

Fig. 22. G-räns för bärig vägbanesammansättning. Gränslin jen är icke 
fix, utan vridbar kring den på bilden synliga kor spunkten vid c:a  40 % X  
0,8 mm. På bilden är två ganska extrema lägen återgivna; gränslinjen för
löper sålunda vanligen mellan dessa båda lägen, men kan i vissa fall något överskrida dem.

Obs.! Gränslinjen är konstruerad så, att varje sammansättning som lig 
ger under densamma är med säkerhet fullt bärig vid vattenövermättning. 
Ovanför gränsen blir med ökat avstånd från densamma bärigheten succes
sivt allt mindre, vilket inte hindrar, att en sammansättning som endast obe
tydligt överskrider gränsen kan vara fullt bäring; särskilt torde detta vara 
fallet när kornformen är mycket oregelbunden (skarpkantigt grus, t. ex. 
krossgrus); dessa förhållanden förtjäna att närmare undersökas.
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